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Prezidentas Kennedy per Telslar kalbėjo j Europa
RYŠKŪS VAIZDAI

Dolerio vertė nebus sumažinta

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Kennedy vakar spaudos 
konferencijoje, kurios dalį ma
tė ir girdėjo visa Europa, gal 
būt, kai kurios paveikslų ir ži
nių nuotrupos prasiveržė ir pro 
Geležinę Uždangą, atsakydamas 
į korespondentų klausimus, pa
lietė šiuos dalykus:

1. Jungtinės Amerikos Vals
tybės nebevykdys daugiau ato
minių bandymų, nebent bus pri
verstos tai daryti saugumo rei
kalams. Jis apgailestavo, kad 
Sovietų Sąjunga vėl pradės ban
dyti atomines bombas; šis Ru
sijos žygis stumia pasaulį į 
didesnį netikrumą.

2. Dar daug įstatymų pro
jektų laukia JAV Kongresą, 
prieš išsiskirstant jam į namus. 
Toliau prezidentas pabrėžė: 
Kongresas privalėtų pasilikti 
čia ir toliau dirbti; jei jis to 
nepadarys, lapkričio mėnesį bal
suotojai tars savo žodį.

3. Jungtinės Amerikos Vals- 
, tybės nemažins dolerio vertės.

4. Jis buvo paklaustas Peru, 
Laoso ir kitais klausimais.

5. Ta pačia proga per Teis- 
tar buvo pasiųsti į Europą Chi
eagos - Philadelphijos beisbolo 
žaidimo vaizdai, Golden Gate

$9,000 vertes danty 
pavogta

GRAND I'SLAN, Neb. — As
menys, įsibrovę į Robęrt Cook 
dantų laboratoriją, išsinešė 
$9,000 vertės dirbtinių dantų. 
Daugiau nieko nepavogta.

SVARBOS ŠIOS VASAROS ĮVYKIAI 
VAKARU EUROPOJE

Nepastovus ir oras ir įvykiai Europoj. Adenau erio - de Gaulle pasimatymas svarbus ir meist
riškai surežisuotas. Vis rūpestį kelia kanclerio įpėdinystės klausimas. R. Vokietija savo žinio

je turi ir panaudoja nacių laikmečio dokumentus

Jau ne pirmi metai, kai va
saros mėnesiai toli gražu nepa
sižymi ramybe bei . idiliška nuo
taika, jei kalbėti apie politinio 
gyvenimo reiškinius. Greičiau
sia, nervų karo dėka ir vasaro
mis vis galėjai stebėti įtampą 
politiniame gyvenime, nuolati
nius politikos vyrų pasitarimus, 
o Kremliaus bosas dėjo pastan
gas kiekvieną vasarą organizuo
ti didelio masto manifestacijas, 
kurių uždavinys — skelbti šū
kius pagal oficialiosios Mask
vos linijos reikalavimus.

Vis nepastovus ir vasarų oras 
Europoje

Šių eilučių autoriui jau tenka 
leisti antroji, iš eilės, vasara Eu
ropoje ir vis tenka girdėti nusi
skundimus — kada gi, pagaliau, 
susilauksime normalios vasa
ros? Atsiranda ir nuomonių, 
kad, girdi, ar ne branduobnių 
sprogdinimų bandymai bus su
jaukę normaliąsias klimatines 
sąlygas? Kiekvienu atveju, kai 
birželyje buvo tik viena vasa-

tilto iš San Francisco, Ameri
kos ir Rusijos lengvosios atle
tikos žaidynių dalį iš Palo Al
to, Cal. 5 vai. vakare (Chica
gos laiku) Europa siuntė per 
Telstar vaizdus į Jungtines 
Amerikos Valstybes.

Sovietai bijo tiesos
STOCKHOLMAS, Švedija. — 

Stockholmo dienraščio “Dagens 
Nyheter” bendradarbiui Sven 
Vallmark sovietų ambasada 
antrąjį kartą atsisakė duoti 
įvažiavimo vizą. Pirmą sykį jis 
gavo neigiamą atsakymą per
nai pavasarį.

Vallmark yra vienas žino
miausių sovietinių klausimų ži
novų Švedijoje. Savo straips
niuose jis ne tik objektyviai, 
bet kai . kada kritiškai vertina 
sovietinio gyvenimo apraiškas. 
Pareiškime spaudai Vallmark 
apgailestavo, kad sovietų žo
džiai apie laisvą keliavimą ir 
pageidaujamus platesnius kultū
rinių mainų ryšius yra netikri.

STOCKHOLMAS. — Švedų 
saugumo policijai pavyko su
rasti pavogtus brangius elekt
roninius prietaisus, kuriuos šni
pai norėjo perduoti vienai Rytų 
Europos valstybei. Suimti ke
turi asmens.

RUSIJOS IR KINIJOS 
SUTARTIS

LONDONAS. — Maskvos ra
dijas užvakar pranešė, kad tarp 
Rusijos ir raudonosios Kinijos 
pasirašyta mokslinio bendra
darbiavimo sutartis Maskvoje.

V. ALSEIKA, Vokietija

riška savaitė, tai liepos mėn. 
— beveik ištisai daugiau pri
minė rudens mėnesius. Tačiau 
politinis ir kultūrinis gyvenimas 
virė senąja tvarka. Kai liepos 
pirmoje užsidarė teatrų, operų 
sezonai, tai tik stebėtis reikia, 
kiek daug miestų rengia įvai
rius meno festivalius, koncer
tus, operų ciklus, vaidinimus 
po atviru dangumi ir pan. Vo
kietija — pilių, viduramžių pa
statų kraštas, tad kaip visa 
tai neišnaudoti, pvz. kad ir už
sienių turistams pavilioti? Net 
ir ties Bodeno ežero — vad. 
švabų jūros pakraščius esą 
spalvingi, turistų mėgstami, 
miestukai šią vasarą pasiūlo 
įdomių kultūrinių pramogų. 
Austrijos pusėje esąs Bregen- 
zo miestas, kaip ir kiekvieną 
vasarą, ant ežero stato R. Stol- 
zo operetę ir Čaikovskio bale
tą “Spragtukas”, o kitame di
džiulio ežero gale — Konstan
coje ties rotušės rūmais vaka
rais gali klausytis Mozarto ir 
Beethoveno Serenadų koncer

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS

— Laikinosios alžiriečių vy
riausybės vicepremjeras Ben 
Bella., remiamas armijos, pa
skelbė Themcene, Alžirijoje, 
kad turi būti pakeista laikinoji 
vyriausybė, vadovaujama prem
jero Ben Khedda (Ben Bella 
yra prokomunistas, premjeras 
yra dešiniojo sparno). Mano
ma, jog netrukus Ben Bella 
paims valdžią į savo rankas; 
tai esą tik dienų klausims.

— Valstybės sekretorius Rusk 
ir Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų ministeris Gromyko 
dar kurį laiką pasiliks Genevo- 
je, Šveicarijoje, aptarti Berly
no ir kitų klausimų.

Lėktuvo nelaimėje

DVIDEŠIMT SEPTYNI ASMENYS ŽUVO
Lėktuvas skrido į Australiją iš Honolulu

HONOLULU. — Dvidešimt, 
septyni asmenys žuvo vakar, Į 
milžiniškam Kanados Pacifiko Į 
lėktuvui, vežusiam 40 asmenų, 
nukritus ir sprogus Honolulu 
aerodrome.

Prop - sprausminis Britania 
lėktuvas, grįžęs atgal, bandė pa
daryti nepaprastą nusileidimą. 
Anksčiau jis pakilo iš aerodro
mo.

Lėktuvas vežė 29 keleivius ir 
vienuolika įgulos narių. Dvi
dešimt septyni asmenys žuvo, 
13 išliko gyvų. Tarp žuvusiųjų 
yra vienas amerikietis.

Tai buvusi skaudžiausia ne
laimė didelio aerodromo istori
joje. Lėktuvo liekanos buvo iš-

tus. Tai tik du iš šimtų kitų, pa
vyzdžiai.

Ar pamaldos Reimse taip pat 
režisūra?

Netenka abejoti — pats di
dysis šios vasaros įvykis Euro
poje, bent jau ligi rugpiūčio 
pirmųjų dienų, tai kanclerio 
Adenauerio ir gen. de Gaulle 
pasitarimai Paryžiuje ir įvai
rios iškilmės bei kelionės, kanc
lerio įvykdytos, Paryžiuje ir 
Prancūzijos provincijoje. Kai 
kurie stebėtojai buvo pastebėję, 
kad tos iškilmės buvusios, gir
di, per aiškiai surežisuotos, kad 
visur buvo jaučiama generolo 
— šaunaus režisieriaus ranka. 
Tačiau, iš kitos pusės, teko 
pripažinti, kad 1 pastatymas bu
vo — meistriškas. Jei Paryžiu
je Fed;. VoMietiįjos kancleris 
kaip paklusnus aktorius laikė
si generolo nurodymų, tai kas 
galėtų tvirtinti, kad buvo kokia 
nors režisūra Reimso katedro
je, kai per pamaldas istorinėje 
katedroje generolas dairėsi nu

Laosiečių sutartis patvirtinta — JAV sekretorius Dean Rusk 
(dešinėje) pasakė kalbą keturiolikos valstybių atstovų konferen
cijoje Genevoje, kuri formaliai patvirtino sutartį, pripažįstančią 
Laosą nepriklausomu ir neutraliu. Raudonoji Kinija perspėjo, 
jog negalės būti taikos Laose, kol karas vyks kaimyniniame Pie
tų Vietname. (UPI)

blaškytos pakilimo ir nusileidi
mo tako apylinkėje.

Lėktuvas skrido į Sydnėjų, 
Australijoje, kai atsirado tech
ninių trūkumų. Lėktuvas išskri
do į Sydnėjų iš Honolulu 10:35 
vai. vakare (Honolulu laiku) ir 
po valandos skridimo virš Pa
cifiko pradėjo “streikuoti” jo 
motoras. Jis grįžo atgal į Ho
nolulu.

Ernestas Galvanauskas sveiksta
Prof. Ernestas Galvanauskas, buvo netekęs sąmonės, nes tas

gyvenantis Majungoje, Mada
gaskare, praėjusio mėn. vidury
je buvo ištiktas nelaukto ir 
staigaus priepuolio.

Priepuolio ištiktas birželio 13 
d. jis buvo nuvežtas į ligoninę, 
o kitą dieną skubiai daryta 
skrandžio operacija. Gydytojai 
nuogąstavo ne tik dėl operaci
jos sėkmės, bet ir dėl jo svei
katos stovio po operacijos.

Šiemetinis sukaktuvininkas, 
nes rudenį sukanka 80 metų, 
nepateisino gydytojų abejonių. 
Tiesa, po operacijos kurį metą

jestotingai, o Adenaueris, su
klupęs, buvo pasinėręs malda
knygėje? Aplamai, tos pamal
dos Reimse dvelkė istorija, o 
visa kanclerio kelionė po pran
cūzų provincijas daugiau reiš
kė už dienas Paryžiuje.

Iškilmės, Adenauerio 
įpėdinystė ir kiti rūpesčiai
Jei prisiminti tą Adenauerio- 

de Gaulle pasimatymą bei visus 
pareiškimus, būtų galima teig
ti, kad esame istorinių įvykių 
liudininkai. Nėra jokio reikalo 
aiškinti, ką tai reiškia tas dvie
jų valstybių, buvusių priešų, 
su 103 mil. gyventojų, susibičiu
liavimas ir, tikėtina, abipusė, 
koordinuota politika. Žinoma, 
iki abiejų tautų susidraugavimo 
dar kiek toloka, tačiau, jei euro
pinė politika ateityje galėtų 
remtis vokiečių - prancūzų san
tarve, tai reikštų ypatingą smū
gį Maskvai, o Vakarams būtų 
tikra palaima.

(Nukelta į 6 psl.)

Lėktuvas bandė nusileisti 
trimis motorais. Vėliau jis pa
slydo take ir atsimušė nosim 
į buldozerius ir kitus įrengimus.

— Prokomunistų kariniai da
liniai Laose susikirto su pro- 
vakarietiškais daliniais.' Gi Ge
nevoje pasirašyta keturiolikos 
valstybių atstovų sutartis, ku
ri Laosui garantuoja nepriklau
somybę ir neutralumą.

reiškinys yra dažnas.
Net mėnesiui nepraslinkus, 

jis jau tiek sustiprėjo ir galėjo 
apleisti ligoninę. Liepos 11 d. 
jis grįžo į savo butą ir sveiks
ta žmonos priežiūroje.

Rytoj, liepos 25 d., jis vyksta 
į ligoninę galutinai patikrinti 
sveikatos po įvykusios operaci
jos. Patikrinimą darys ligoni
nės vyriausias gydytojas su 
talkininkais.

Ernestas Galvanauskas jau 
praėjusiais metais skundėsi esąs 
praradęs apetitą. Suprantama, 
pastaruoju metu jis neteko 
įprastinio svorio. Jis lyg ir jau
tė netikėtą smūgį, nes š. m. va
sario 6 d. rašė: “Iki rudens dar 
gali daug kas nutikti. Vyres
nieji krinta, kaip pageltę rudens 
lapai. Toks jau žmogaus liki
mas. Nenorėčiau vieno — ilgai 
sirgti prieš mirtį”.

Mūsų žiniomis iš Londono 
Ernestas Galvanauskas ir šei
ma jau anksčiau ėmė rūpintis 
persikelti į Europą ir atsisvei
kinti su Madagaskaru.

Dienraščio redakcija linki bu
vusiam ministeriui pirmininkui, 
užsienio, finansų ministerių, Pre 
kybos instituto rektoriui, profe
soriui ir mūsltj bendradarbiui 
kuo greičiausia tvirtai atsistoti 
ant kojų, pasveikti ir vėl atsk
leisti visuomenei įvairių tarps
nių veiklą, kurią gana plačiai 
aptarė Anglijos istoriniai leidi
niai.

— Prancūzijoje prie Dijon 
vakar įvyko skaudi traukinio 
nelaimė.: 30 asmenų žuvo, dau
giau kaip 100 sužeista.

Dar vis neramu Peru respublikoje

MOTERŲ DEMONSTRACIJA PRIEŠ 
KARINE VYRIAUSYBĘ

Padėjo vėliavą, perrištą gedulo raiščiu, prie 
San Martin statulos

LIMA, Peru. — Policija už
vakar panaudojo ašarines du
jas ir vandenį išsklaidyti 300 
moterų, kurios žygiavo į San 
Martin aikštę, protestuodamos 
prieš karius, kurie pagrobė Pe
ru valdžią.

Moterys demonstravo prieš 
karinę vyriausybę, vadinamą | 
juntą, kuri prezidentą Manuel 
Prado nuvertė liepos 18 dieną 
ir paėmė valdžią.

Moterys, apsirengusios gedu
lo rūbais, atvyko į aikštę de-; 
monstruoti po dalyvavimo mi
šiose La Merced bažnyčioje Li
mos vidurmiestyje. Sargybiniai 
su ašarinėmis bombomis mote
ris išsklaidė, joms padėjus vė
liavą, perrištą juodu kaspinu, 
prie gen. Jose de San Martin 
statulos, Peru išlaisvintojo.

Moterys susirinko prie San- 
I Martin statulos ir sugiedojo Pe- 
I ru himną. Jos sušuko: “Laisvė”
I'>■ “Konstitucija”. Vėliau jop

Urugvajus pastatys

Washin.gtono statulą

MONTEVIDEO, Urugvajus. 
— Vyriausybė priėmė Jungtinių 
Amerikos Valstybių pasiūlymą 
pastatyti Jurgio Washingtono 
statulą Montevideo mieste.

TARP MASKVOS IR
HAVANOS

• • /
MASKVA. — Grinių skridi

mų tarnyba tarp Maskvos ir 
Havanos jau pradėta. Tai pra
nešė žinių agentūra Tass.

Gen. Lauris Norstad, 55 metų, 
Vyriausias Šiaurės Atlanto są
jungos (Nato) kariniu dalinių 
Europoje vadas, pasitraukė iš šio 
posto, baigęs 36 metų karinę tar
nybą. (UPI)

KALENDORIUS

Liepos 24 d.: šv. Kristina, 
Živilė.

Liepos 25 d.: šv. Jokūbas, 
apaštalas; Kristupas, Mangir- 
das, Aušra.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 80 laipsn.; rytoj — ga
limas lietus.

Saulė teka 5:37, leidžiasi 
8:18.

žygiavo aplink statulą ir buvo 
sulaikytos armijos klubo prie
šakyje.

Peru komunistai siūlosi ka
rinei vyriausybei pagelbėti “pa
laikyti tvarką” krašte.

Kalbos apie diktatorių
Chruščiovą

OKUPUOTA LIETUVA. — 
Lietuvoje plačiai kalbama, kad 
prieš kiek laiko diktatorių 
Chruščiovą per plautį peršovęs 
Stalino sūnus Vasilijus. Po šio 
pasikėsinimo Vasilijus buvęs 
nudėtas vietoje.

Tuo tarpu Vakarų spauda 
skelbė, kad Stalino sūnus žu
vęs auto katastrofoje ar nusi
šovęs... Kur teisybė, težino tik 
visagalinti komunistų partija.

Po Juozo Stalino mirties 
okup. Lietuvos žmonių viltys 
nukrypo i Malenkovą ir Žuko-
vą. amoiieš ypač norėjo valdžio
je matyti Žukovą.

Mat, II Pas. karo metu, kai 
Stalinui buvo riesta, jis- paža
dėjo po pergalės grįžusiems iš 
karo raudonarmiečiams duoti 
po 15 ha. žemės nuosavybėn. 
Laimėjęs karą, Stalinas, kaip 
ir visada, ir šio pažado netesė
jo. Žukovas tą pažadą jam po 
karo viešai priminęs. Už tai pa
tekęs į Stalino nemalonę.

Žmones šis drąsus Žukovo žo
dis sužavėjęs ir dėl to jie no
rėjo Žukovą matyti valdžioje.

Trumpai iš 
visur

— Sovietų Sąjungos lėktu
vai vakar Berlyno koridoriuje 
trukdė vienam kariškam ir vie
nam civiliniam JAV lėktuvui 
skristi.

— Jungtinės Arabų Respub
likos prezidentas Nasseris pri
vačiai vizituosiąs Jugoslaviją 
sekantį mėnesį. Prezidentas Na
sseris viešės Brioni saloje, Ad- 
riatikos jūroje, kur atostogau
ja diktatorius Tito.

— Sirija teisia septyniolika 
kariii maištininkų, dalyvavusių 
sukilime Aleppe praėjusį balan
džio mėnesį.

— Formozos vyriausybė ėmė
si apsauginių priemonių sustab
dyti choleros plėtimąsi vidurio 
ir pietinėje salos dalyje.

Kelionių agentų 
suvažiavimas

MEXICO CITY. — Amerikos
Kelionių Agentų draugijos 

suvažiavimas bus 1963 metais 
Mexieo City. Tai pranešė vy
riausybės turistų departamen
tas.

• Japonijoj Tokio miasto gy
ventojų skaičius auga. 1975 m.



Rašo DR. AL. RAČKUS

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4307 So Kedzie Avė., Chicago 32* 

NENUSKęSK■ ->a

Maudytis’ it1 plaukioti yra 
sveika, jei žinai kaip. Kiekvie
nais nifetais daug žmonių nu
skęsta? Ir mokantieji plaukti 
kartais nuskęsta, jei nepaiso ar 
užmiršta plaukiojimo taisykles. 
Net ir mokančiam plaukioti tu
rint kai kurių ligų yra nesaugu 
plaukti.

Kiekvienam mokančiam plauk 
ti reikia įsisąmoninti, kad kai 
reikia gelbėti skęstantį, reikia 
neleisti skenduoliui nusitverti 
už tavęs, bet tu čiupk skenduo
lį už kojos ar plaukų ir trauk . 
iš vandens lauk. Dauguma skęs ; 
tančių yra baisiai persigandę ir '
negalvodami nutveria savo gel
bėtojui už kojos ar už kaklo ir AleksandrasM.

, • . • . . , 1 vadovaująs dienrasci©nutempia su savim į dugną. sveikatos skyriui per. 40
Jei nemoki plaukti, tai gilia-: nuo l?22 m- balandžio mėnesio,, uždarvtas Balfo skvriusmo vandenvie nemandrauk Ne- perkele savo kabinetą j naują vię-! bus uždarytas Baito skyriusme vandenyje nemanei! auK. K e būtent 4307 go Kedzie> Chi_ 

mokantis plaukti verčiau lai ! cagoje. šis darbštus sukaktuvi-
bando gelbėti kito skęstančio, į ninkas (jau 40 metu praktikuoja ... . ,
už tai niekas jo nepasmerks,. mediciną) yra žymus numizmąti- uiusiems ir pareiškė, jog da
nes begelbstint vieną gyvybę kas ir filatelistas. Jis taip pat ir rys visa, kad Balfo veikla ne-

pkti dvieili tai no heroiz- archyvaras- 1935 m- Pasaulio Lie- būtų sustabdyta ir šalpos rei-netekti dviejų, tai ne keroiz tuvil} kongreso metu } neprikišu- kalin-ieii būt ~ toli selnia_
mas. somą Lietuvą jis nuvežė labai tur- KaI1 °1CJ1 0UtU 11 t0Ilau &clPla

Visi žvėrys ir visi gyvuliai, tingą Amerikos lietuvių gyvenimo mi.
nuo mažiausio iki didžiausio, be ’.r veikimo archyvą. Mūsų spau- Vėliau pirmininkas pasiinfor- 
. , . - , doi ir visuomeniniame gyvenime .» ..... ,.jokio “issitremravimo” moka rc?k§si labai gyvaL Bu^ vienas mavo is susirinkusiųjų apie lie-

iš “Vyties”, L. Vyčių laikraščio, 
leidėjų ir pirmas redaktorius.
Taip pat, dar studentu bebūda
mas, buvo išrinktas L. Vyčių 
centro sekretorium. Studentavimo 
laikais buvo pagarsėjęs kaip ga
bus kalbėtojas ir paskaitininkas.
Už nuopelnus Lietuvai Lietuvos

plaukti,, tik žmogus nesimokęs 
nemoka. Bet jei pasimoko, tai 
lengvąi išmoksta. Eik į vandenį 
plaukįojŲ, su savo draugu, kurs 
moka plaukti, pasiryžk! išmok
ti, daryk taip, kaip tau draugas 
sakys, ir pamatysi, kaip greit 
išmoksi.

Jei .pradėtum skęsti, tai atsi
mink tą pagrindinį nuostatą: 
ant vandens gulsčias kūnas ne- 
grimsta, o stačias^ k ynas neria 
dugnan. Kaip ' pavyzdį, mesk 
kuolą stačią vandenin, tai tuoj 
įsmigs dugnan; o jei mesi guls
čią kuolą, tai plūduriuos — ne
grams. Taigi giliame vandenyje 
nekelk į viršų rankų, nes pra
dėsi skęsti; jei stengsies gulėti 
ant vandens išilgai, tai neskęsi. 
Gyvuliai neskęsta todėl, kad sa 
vo kojų virš savo galvos iškelti 
negali.

Nors ir puikiausiai mokėtum 
plaukti, žinok, kad yra pavojin
ga eiti į gilų vandenį, jei tokius 
nenormalumus turi:

1. Širdies ligą.
2. Aukštą kraujo spaudimą.
3 Anemiją.
4. Dusulį ar bet kokį kosulį.
5. Jei esi išsigėręs svaigalų.
6. Jei esi nemigęs.
7. Jei galvą skauda arba jei 

dažnai svaigulys kamuoja.
8. Jei esi išvargęs, išsigandęs, 

labai susijaudinęs ar susirūpi- - 
nęs. Dėl šiokių priežasčių, šal
tame vandenyje beplaukant, j 
kartais ištinka raumenų spaz- ! 
mai — swimmer’s eramps; tuo- r 
met skendimas yra beveik neiš
vengiamas.

Šių -keletos pastabų apie pa
vojus plaukikams čia pakaks. 
Sekantį sykį parašysiu apie tai, 
kam yra sveika maudytis, kam 
nesveika/

DAKTARO ATSAKYMAI 
; f KLAUSIMUS

l

Klausia D. J.—Ar tiesa, kad 
“cocą-cola” turi savyje kokai
no? ;Kodėl žmonės prie “coca- 
cola’* ” gėrihio pripranta aršiau 
negu-"prie: kavos ? Ar tas gėri
mas nepakenkia virškinimo sis
temai?

Atsakymas D. J'. — Netiesa, 
“coca-cola” jokio kokaino savy
je neturi. Tačiau “coca-cola” gė 
rikai gauna kokakolinį įprotį, 
nes tame gėrime yra nuodų, pa 
našių į kafeiną. Tiek kava. 
tiek “coca-cola”, jei perdaug 
igeriama, pakenkia ne tiktai 
virškinimo sistemai, bet ir ner- 
vams.

— Klausią A, S. — Dirbu 
fabrike prie guminių batų vul- 
kanizavimo. Man tenka kas po-

DRAUGAS, antradienis, 1062 m. liepos mėn. 24 d.

prezidento buvo apdovanotas Vy- fo skyriaus Muenchene tarnau- 
tauto ordinu.

rą valandų atidaryti vulkaniza- 
torių batams išimti. Atidarius 
veržiasi karštos “anhydrous 
ammonia” dujos. Nors ir sten
giuosi tuo momentu sulėtinti 
kvėpavimą, bet visvien pasitai-

šįmet ei-ikusiomis v, . T .
karieroje laimės ieškoti. Jei vie
niša mergina laukia kūdikio, 

Šia proga kalbėjo beveik vi- ateina pag . tarpininkas ir 
ko, kad nejučiom įtraukiu didės si dalyviai, kurie kėlė Rugie- gada jai padengti gimdymo iš- 
nį kiekį tų dujų. Tada pradedu j niaus ir Kairienės didelį darbš-: lai(jasjr atpalaiduoti ją nuo to- 
kosėti net iki vėmimo. Mažas tumą ir sumanumą, dirbant Bai- ■ Hmesnių rūpesčių bei vargų, 
būdamas esu sirgęs kokliušu ir f o d arba. Kairys išreiškė vykd. pasirašyta sutartimi, gimęs kū- 

tarybos pasitenkinimą, dėl Bai- dįkis gauna pirkėjo vardą, o 
fo nuoširdaus bendradarbiavimo , tarpininkas tegauna 60 dolerių

šiaip nelabai stiprius plaučius 
turiu, nors iš Vokietijos vyks
tant Amerikon imigracijos ko
misija darė plaučių peršvieti
mus ir mane perleido. Norėčiau 
sužinoti, ar tos karštos amonia
ko dujos yra kenksmingos svei
katai ?

Atsakymas A. S. — Tamstai, 
turinčiarti apysilpnius plaučius 
ar chronišką bronchitą, patar
tina susirasti tokį darbą, kad 
dujos ar dulkės bronchų neuž
gautų.

EKVADORO PREZIDENTAS 
BUS PARODOJE

Ekvadoro prezidentas Carlos
Arosemena, trečiadienį lankysis 
Chicagoje ir aplankys tarptau
tinę padodą McCormick rūmuo
se.

Hali Connolly, amerikiečių-rusų sportininkų rungtynėse pasiekęs 
pasaulinio rekordo, numesdamas rutulį 231 pėdą ir 9 colius.

Kan. dr. Končius Vokietijoje

Pagerbtas Balfo pirmininkas ir kiti darbuotojai

kitiems balfie-Atvykus Balfo pirmininkui 
iviuencnenan, be Balio tarnau
tojų įgaliotinio Rugiemaus ir 
sekretorės Kairienės, atvyko 
Baifo direktorė Europai Pet
rulienė, Baito tarėjai — Augus- 
taicienė, kun. dr. Aviža ir Ole
ka, vietos apylinkės pirminin
kas kun. Tautkevičius, buvusi 
Balfo tarnautoja Grinienė, iš 
Škotijos Vokietijon atvažiavęs 
prel. Gutauskas, stud. Rugie- 
niūtė ir vykd. tarybos narys 
Kairys.

Atvykusį pirmininką pasvei
kino Baifo įgaliotinis Rugienius, 
kun. dr. Aviža ir vykd. tarybos 
narys Kairys. Visi kalbėtojai 
išreiškė džiaugsmą dėl jo nuo
latinio rūpinimosi pabėgėliais, 
padėkojo jam už tai ir išreiškė 
viltį, kad jo dabartinis atvyki-

Bačkus. mas Vokietijon išblaškys lietu- 
“Draugo” , vių pabėgėlių tarpe paskleistas 

metų j kaibaS) kad nuo ateinančių me-

Juoda prekyba kūdikiais
Nors JA.V valdžia energingai 

kovoja, tačiau juodoji prekyba 
kūdikiais vis dar tebėra gyva. 
Atitinkami tyrimai parodė, jog 
juodas, nelegalus prekiavimas 
kūdikiais vyksta, ypač tokiuose 
centruose, kaip New York, Chi
cago, Los Angeles. Miami; kar

tuvių teisinę ir materialinę pa- imef parduodama ir nuperkama 
nuo 10 ligi 15 tūkstanč'ų nau-

Muenchene ir sustabdyta šalpa. 
Pirmininkas padėkojo jį svei

dėtį Vokietijoje, apie jų sveika
tingumą ir visa, kas rišasi su 
šalpa bei jos vykdymu pagal
bos reikalingiesiems.

Kartu buvo pagerbti ir Bal
Neseniai Los Angeles užtikta 

tojai — įgaliotinis Rugienius j banda, besiverčianti prekiavimu 
ir sekretorė Kairienė, šįmet su- j naujagimių. Kūdikių pirkliai 
ėjo 15 m. kai Rugienius dirba YPač naudojasi subedievėjusio- 
Balfe ir 10 m., kai jis vra Bai- mis Hollytvood’o aktorėmis ar
to įgaliotinis Vokietijoje. Kai,ba jaunomis-merginomis, atvy- 

ru.ba Balte, Simot likusiomis į Hollywood’ą filmų 
na vienuolikti metai

su šia. taryba.
Juos sveikino ir pats Balfo 

pirmininkas, dėl jų atliekamo 
darbo išreiškęs savo pasitenki
nimą, padėką, džiaugsmą.

Jau 10 m., kai Augustaitienė 
yra Balfo tarėja Vokietijoje. 
Šią proga už talkininkavimą 
Balfo darbe pirmininkas išreiš-

honoraro.

IŠRASTAS NEDEGAMAS 
POPIERIUS

J.A.V-se gaminamas popie
rius iš plastinės masės. Tas po
pierius neabsorbuoja drėgmės 
ir yra atsparus daugeliui chemi 
nių junginių ir visiems tirpdo
miems elementams. Jis gamina-

ke padėką ne vien jai, bet ir mag dide]io greičio mašinomis. 
kitiems tarėjams. į Didžiojoje Britanijoje yra supro

Kalbėjo ir prel. Gutauskas,' jektuotas nedegamas ir rūgš- 
kuns džiaugėsi Balfo pirminin-1 Ums atsparus popierius. Ši popie 
ko dideliu pasiaukojimu šalpos j riaus rūšis gaminama iš stikli- 
reikalams ir palinkėjo jam bei į -
Balfui ir toliau veikti, šluostant lAiDOinfl ELECTR0niC5

CU'MLmJfil.illADreikalingiems ašaras.

Dalyviai prašė pirmininką 
perduoti jų padėką Balfo cent
ro valdybai, direktoriams, tary-

kai ir visiems 
eiams JAV-se.

Pirmininkas buvo planavęs 
nuvykti Lenkijon, bet ir šįmet 
Varšuva nedavė jam leidimo 
įvažiuoti.

Jau 18 m., kai kan. dr. J. B. 
Končius vadovauja Balfui.

Be Balfo reikalų kan. Kon
čius neužmeta ir kitų. Jis, vyk
damas pasitarimams Frcibur- 
ge, buvo užsukęs į Vliko vykd. 
tarybą, kur apžiūrėjo jos pa
talpas pasiinformavo apie at
liekamą darbą, lėšas, kurios pa- 
a-al jį sulyginus su vykd. ta- 
”v.’-cs atliekamu darbu, yra la- 
i-ni skur’dž’os.

Buvo susitikęs ir su atskirais 
Tetuviais veikėjais Vokietijoje, 
nas kuriuos irgi informavosi 
aif-'e vietos Bendruomenę, a 
ypač apie Vasario 16 gimnazi- 
ią. ir t. t.

jagimių; kūdikio kaina svyruo
ja nuo 200 Rgi 2,000 dolerių; 
kaina pareina nuo kūdikio am- 

[ žiaus ir nuo pirkėjų skaičiaus.

ITV-RAOIOAI -3UOST. REKORDERIAI ------------------------------ -------- <STELESELES
PUTES
OŽIAI

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELI 
I ANTENOS - BATERIOOS - LEMPI"

EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODI 
Viskam žemiausios kainos Ir garantija

13321 S, Haisted St.- CLIFFSIDE4-56651

310%, 20%, 30% pigiau mokčsltes 
asuž apdraudą nuo ugnies ir auto-' ” 
® mobilio pas

' FRANK ZAPOLIS^
3208% West 95th Street 

Chicago 42, Illinois
h’ei.- GA. 4-8054 ir GR. 6-4339.8

K. BUTKUS
Aluminijaus išdirbiniai 

namų pagerinimui 
PRospect 8-2781

MOVI NG
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, 111.

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab-

3237 W. OSrd St., Chicago 29, IU. 
Tel. 434-4660

nių pluoštų, 3—6 milimetrų il
gio ir 6,003 mm storio. Stikli- ; 
niai pluoštai gaminami panašiai 
kaip celiuliozinė masė. Šis po- i 
pierius atlaiko 1,270 F. laipsnių 
karštį ir tinka -būti izoliacine 
medžiaga elektrotechnikos pra
monėje.

Protingas žmogus neturi geisti 
mirties, bet neturi jos ir bijoti.

Arabų priežodis

« P. ŠILEIKIS, 0. P.
■f Orthopedas. Protezistas.

Aparatai-Protczai. Med. ban-
% dažai. Spec. pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t.t.
Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadie'niais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospect 6-5084

DR. 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, iSskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINUS 

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

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

Rez. HE 6-1670.

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

Ofisas: 3148 West SSrd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 West SSth Place 
Tel.: REpublic 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. G3rd Street 
Kampas 6 3-čios Ir California 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartį. 
Ofiso telef. 470-4042

■ Rez. IVAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
J

linkstu ir šlapumo takų chirurgija 
Tel. 695-0533 Elgin

425 No. Liberty Street, 
Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. HĖ 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 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. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija)

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

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

DR. E. DECKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
Taipgi įvairios nervines ligos

Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

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

Ofiso HE 4-I4I4. Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų ligos 
2454 West 71st Street 

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

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 West 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 rėz..IVA 5-2017
Atostogose nuo iepos 7 iki liepos 

30 d.

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 West 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. 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 West 63rd Street 
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p-. Ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.
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Telefonas: GRovehiil 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 West Marąuette Road 

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

Ofiso ir huto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Kreiptis į Dr. Kisielių.

DR. VL KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

(Kamp. 35-ta ir Haisted)
Valandos vak. 6-9. šeštad. 10-2 p. p. 

Treč. susitarus.
Ofiso tel. BĮ 7-0400 

Dienos metu tel. CA 5-5010

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 West 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 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8. vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiot

Ofiso telef. LAfayettė 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 vai. 

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALTSTfi 
MEDICAL BUILDING 

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

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

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ 

DR. A. MACIŪNO PARTNERIS

DR. E. HOERSTER
CHIRURGAS 

2858 West 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 VVest 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

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

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

DR, JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

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

Tel. ofisų RE 7-8818

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Ofisas 2859 W. 59th Street

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

Trečiadieniais uždaryta.

Ofiso telefonas CL 4-2421

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 :Sc. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2 iki 8 vai. vak,
Treč. ir sekmad, tik susitarus.

3 mėn.
$4.00
$3.50

1 mėn. 
$1.75 
$1.50

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

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

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

Headaches, Arthritis, Rheumatism. 
Spine & Nerve, Ailmenta 

1428 Broadvvay. Gary, Indiana 
Valandos — šeštad. 9 v. r. iki 12 v. 
dieną. Kitu laiku pagal susitarimą, 

l'elef. Office Gary: Gary 8858635 
Res. Chicago BIshop 7,-5833

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINfiS LIGOS 

2745 West 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. REpublic 7-2290:

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

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. California Avė., YA 7-7381
VAL.: 10 ryto iki 8 vakų,-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 įr šlapumo: takų 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. Western Avė., tel. 
GR 6-0091; 392 E. 159th St., Harvey, 
III, tel. EDison 3-4383; 30 N. Mi
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS '
6449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero. Oak Forest, 111.

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

neatsiliepia skambinti TE 9-lO7i. ..

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehiil 6-0617 

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

Trečiad. ir šeštad, pagal sutartį.

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ! 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 
6~f. vat vak- Trečiadieniais ir s< 
madieniaįs užd.ai*yta, priimaina 7 
gal susitarimą. Šeštadieniais nuo 
v. iki 5 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

bendra praktika ir moter
ligos

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-557
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. 1 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet “ ir kit 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2128, rez. Gi 8-619

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 West 71st Street
ATOSTOGOSE IKI RUG

PIŪČIO MĖN. 5 D.
• • i>.' . . .

Telefonas — GRovehiil 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street
Specialybė: AKUŠERIJA ii- MOTERĮ 

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

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

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE

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

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

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3151

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. if šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

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

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

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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



I

Ryški pažanga

Europos Sąjungą kuriant

Ir pati redakcija, ir mūsų 
bendradarbiai jau keilais at
vejais yra vertinę Europos ap
jungimo sąjūdį. Kadangi ir 
Lietuva yra Europoje, todėl 
šis klausimas ir lietuviams ne 
tik įdomus, bet ir aktualus 
bei svarbus. Todėl mes ypa
tingai esame patenkinti, kad 
lietuviai publicistai tiek Eu
ropoje, tiek Amerikoje gilina
si į šį klausimą ir labai vyku
siai ir smulkiai informuoja 
mūsų dienraščio skaitytojus. 
Neabejojame, kad skaitytojai 
jų informacijas ir sąjūdžio 
vertinimus mielai skaito.

Vakarų Europos sąjungos 
įvykdymas pareina labiausiai 
nuo dviejų didžiųjų valstybių 
— Prancūzijos ir Vokietijos, 
kurios jau, kaip atrodo ir kaip 
mūsų buvo keliais atvejais 
konstatuota, praeities skirtu
mus, piktumus, net kelių tarp 
jų buvusių karų žiaurumų pri
siminimus bent laikinai padė
jo ant lentynos, kad galėtų 
tartis ir derėtis dėl vienybės 
tarp jų ir kitų Vakarų Euro
pos valstybių.

Pabrėžtinai tenka priminti 
visai neseniai įvykusius trijų 
dienų pasitarimus tarp Pran
cūzijos prezidento Charles de 
Gaulle ir Vokietijos kanclerio 
dr. Konrado Adenauerio, Juo
du savo pasitarimu, atrodo, 
Vakarų Europos vienybės idė
ją pastūmėjo gerokai į prie
kį. Kai juodu sutars ir veiks 
vieningai, pritars ir kitų vals
tybių galvos.

De Gaulle - Adenauerio kon
ferencijos ryškiausias nutari
mas, atrodo, yra paskubinti 
politinės; federacijos kūrimą 
tarp tų valstybių, kurios yra 
įsijungusios į Bendrąją Euro
pos rinką. Tokio apsijungimo 
pasitarimai privalą būti daro
mi, nepaisant, ar Anglija jo
se dalyvaus ar ne.

Šį posūkį tenka laikyti pre
zidento de Gaulle laimėjimu. 
Nuo pavasario, balandžio mė
nesio, mažesnieji Bendrosios 
rinkos nariai gana pasyviai 
žiūrėjo į de Gaulle politinės fe
deracijos pasiūlymus, kol Ang
lija neįsijungs į Bendrąją rin
ką. Kadangi dabar ir dr, Ade
naueris labai aiškiai yra pasi
sakęs už tokią federaciją, tai 
žymiai palengvins tęsti toliau 
pasitarimus.

Reikia manyti, kad Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas, lietuvių diplomatų

tarnyba ir taip pat Vakarų 
Europos įvairiuose kraštuose 
veikiantys Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės vienetai ir mū
sų žurnalistai bei rašytojai 
seks Europos apsijungimo ei
gą, akylai budės, kad jie da
lyvaus, jei ne kitaip, tai jau 
bent stebėtojais visose konfe
rencijose, kuriose yra ir bus 
populiarizuojama ši idėja. Lie
tuvių tautos ateities atveju 
tai yra labai svarbu.

* w 5l-
Vakarų Europos ne tik eko

nominio, bet ir politinio apsi
jungimo sąjūdis ne iš gero 
yra pradėtas.. Verčia aplin
kybės. Verčia komunistinio 
siaubo pavojai. Demokratijų 
vadovai jaučia ir aiškiai žino, 
kad, veikdami atskirai, kovo
dami savo tarpe, bekeliant 
praeityj buvusius nesutikimus 
ir skirtumus, ginčus ir net te
ritorinius klausimus, dar la
biau susiskaldys, o gal net ir 
prie ginkluotų konfliktų pri
ves. O kas tuo pasinaudos — 
aišku, komunistai. Jie tokių 
progų ir laukia. Kur du ar 
daugiau pešasi, jie tuo pasi
naudoja. Vienybė ekonomikoj, 
apsijungimas politiniu požvil
giu, bendradarbiaviams visose 
gyvenimo srityse Vakani Eu
ropą išgelbės. Kitu atveju ji 
bus komunizmo taip žiauriai 
sužnybta, kaip yra sužnybta 
Rytų ir Centro Europa.

Popiežius Jonas XXIII taip 
pat yra labai aiškiai pasisakęs 
ne vien tik už ekonominį, bet 
ir už politinį Vakarų Europos 
apsijungimą atitinkamais fe
deratyviniais pagrindais.

C * *
Papildant šį rašinį naujau

siomis žiniomis, tenka pasaky
ti, kad dr. Adenauerio - de 
Gaulle pasitarimas jau yra da
vęs geresnių vaisių, negu ti
kėtasi. Spėjama, kad Vakarų 
Europos valstybių ministeriu 
pirmininkų konferencija įvyks 
rugsėjo mėnesį Romoje. Kon
ferencija tęs, o gal ir konkre
tizuos Adenauerio ir de Gaul
le pasitarimo duomenis, svars
tys Vakarų Europos federaci
jos ar konfederacijos klausi
mą. Toji konferencija įvyk
sianti be Anglijos dalyvavimo. 
Užtat Belgija ir Olandija tuo 
tarpu dar nesutinkančios kon- 
ferencijon siųsti savo premje
rų, kol galutinai nebus užtik
rintas Anglijos įėjimas į Bend 
rąją rinką. Tačiau manoma, 
kad netrukus ir jos savo nu
sistatymą pakeis.

LOMBARDI IR BAŽNYČIOS 

SUSIRINKIMAS
Rūpestis visuotiniu Bažnyčios susirinkimu ir reformomis 

M. KRUPAVIČIUS, Cicero, Ui.

1962 m. sausio mėn. Romos 
knygų rinkoje pasirodė jėzuito 
tėvo Lombardžio (Lombardi) 
4CC psl. knyga Concilio. Per una 
rifui ma neita Carita — Bažny
čios susirinkimas. Apie refor
mą meilės dvasioje. Joje liečia
mi klausimai, kurie svarstomi 
susirinkimo rengimo komisijo
se. Ji tuoj sukėlė smarkią re
akciją ir tapo spaudos, radijo 
ir televizijos skelbiama sensa
cija. Neatsiliko nuo kitų ir pu
siau oficiozinis Šventojo Sosto 
organas Osservatore Romano. 
Jis prašneko autoriaus nenau- > 
dai. i

I
Reformų pasiūlymai j

Autorius išreiškė popiežiui 
savo klusnumą ir po to kilusi 
audra lyg aprimo. Bet neapri
mo jos aidai. Jie dar ligi šiol 
gyvai aidi. Ir kitaip būti nega
lėjo. Juk Lombardi pasaulio 
garsenybė. Savo pamokslais ir 
prakalbomis furorą kėlė, lanky
damas svarbesnius Europos, 
Šiaurės ir Pietų Amerikos cent
rus. Klausytojai jį praminė 
Dievo mikrofonu — microfono 
di Dio. To vardo jis tikrai nu
sipelnė. Savo tezes jis formu
lavo labai apgalvotai ir supras
damas visą atsakomybę už jas. 
Antra, tos tezės labai aktualios 
ir rūpimos daug kam — univer
sitetams, organizacijoms ir as
menims, kuriems rūpi Bažny
čios ateitis.

Nedaug kuo pvz. skiriasi nuo 
jo tezių Luveno Katalikų uni
versiteto suformuluotos tais 
klausimais. Lombardžio tezėse 
nieko heretiško, nei revoliuci
nio nerasi. Ir dėlto jis be sun
kumų gavo savo knygai iš savo 
viršininko aprobatą. 'O tas or- 
deno viršininkas buvo ne- kas 
kitas, kaip ilgametis Civilta 
Cattolica redaktorius jėzuitas 
tėvas Martegani.

Pasauliečių taryrba

Lombardi iškėlė savo knygoj 
labai radikalių projektų: Romos 
kurijos reforma, aprėžimas am,

žiaus ribos, būtų paleidžiami i 
išskiriant vyskupų ir kardinolų, 
kad, priėję ligi nustatytos am
žiaus ribos, būtų paleidžiami 
į atsargą, pasauliečių senatas 
prie Šv. x Sosto. Šiuo autoriaus 
projektu prie Šv. Sosto šalia 
Kardinolų kolegijos turėtų būti jI
ir pasauliečių kolegija. Į ją tu
rėtų būti pakviesti žinomiausi 
pasauliečiai politikai, mokslinin
kai, rašytojai, visuomenininkai 
ir kiti. Į jos sudėtį turėtų bū
ti pakviesti žmonės iš visų kraš
tų. Ta kolegija turėtų pasiimti 
dalį atsakomybės už Bažnyčios 
likimą. Ji turėtų būti pataria
muoju organu.

Šis projektas nelengva įgy-! 

vendinti, bet tai būtų veiksmin
gas pasauliečių užangažavimas 
į Bažnyčios reikalus ir tai aukš
tesnėj pakopoj, kas darytų ■ 
kiekvienam pakviestajam gar
bę. C tinkamų žmonių nebus 
sunku surasti kiekviename kraš
te.

Iš jo projektų tik kurį-ne-ku- 
rį paminėjau. Be siūlytų pro

jektų autorius kai kurias įstai
gas ir institucijas bei sutvar
kymus praleido per savo kriti
kos koštuvą. Suprantama, kad 
visa tai negalėjo visiems patik
ti. Tie nepatenkintieji ir sukėlė 
audrą.

Susirūpinimas reformomis — 
teigiamas reiškinys

Tačiau Lombardžio knyga ne
buvo nei į indeksą įtraukta, 
nei jis pats jos iš apyvartos 
neišėmė. Per kelias dienas jos 
visa laida buvo išpirkta ir ne
buvo galima už jokį pinigą jos 
įsigyti. Nieko negirdėti apie jos 
naujos laidos išieidimą. Nepa
lankieji Lombardį nesvyruodami 
išvadino XX amžiaus Liuteriu. 
Tačiau nepriklausomai nuo jam 
darytų ir tebedaromų priekaiš
tų reikia manyti, kad jo kny
gos pasirodymas, gal kiek sen- 
saciniu būdu, net metais prieš 
visuotinį Bažnyčios susirinkimą, 
teigiamas reiškinys. Audrai nu
tilus, galima jo pasiūlymus -

i Nukelta į 4 pusi.)

Egiptiečiai išbandė raketas. — Jungtinės Arabų Respublikos 
prezidentas Nasseris (dešinėje) ir maršalas Amer grįžta, iš vie
tovės (užpakalyje), kur buvo išbandytos keturios raketos. Nas- 
seris pasigyrė, jog raketos gali pasiekti truputį į pietus nuo Beiru
to — Izraelį. Izraelis dabar atnaujinęs prašymą, kad Vakarai 
duotų jam kontroliuojamų sviedinių prieš egiptiečių raketas. (UPI)

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. liepos mėn. 24 d.

Kasdienybės kronikos

Čekų mokyklos Kubos jaunimui
KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS

Spaudoje ir gyvenime

VARGAS DĖL BUTŲ LIETUVOJ

numeriu — tokia eilė neturinčių 
buto tik viename Vilniaus rajone.

Niekur tokios netvarkos sų 
butais nėra, kaip komunistų sis
temoje. — J. Žvilbutis

Kaip Hitleris, Stalinas ir 
Chruščiovas, taip dabar ir jų 
šiaudinis komisaras Fidel Cas
tro bando Kubą garantuoti So
vietų imperijai, skiepydamas 
komunizmo “rojaus” ideologiją 
savo krašto jaunimui.

Dideli skaičiai Kubos vaikų 
ir jaunimo oru gabenami če- 

' koslovakijon komunistinei įdok- 
' trinacijai. Taip praneša kapito
nas X, neseniai pabėgęs iš rau
donosios Kubos, dirbęs Cubana 
oro linijoj, IVashington Parade 

į laikraščiui.
Vaikai yra karališkai aptar

naujami Čekoslovakijoj. Iš ten 
jie grįžta įtikinti, kad Čekoslo
vakija yra “tikrasis komuniz
mo rojus” ir kad jų tėvynė tai 
šaliai pilnai prilygs, kada taps 
pilnai susovietinta.

Vaikai perauklėjaini

Pagal kapitono X pasakoji
mą, vaikai yra nugabenami į 
čekų jaunimo stovyklas, pana
šias į laisvojo pasaulio skautų 
ar panašių organizacijų sto
vyklas, kur apdalinami saldai
niais, dovanėlėmis ir kur sten
giamasi įrodyti, kad ta kelionė 
yra vien jų malonumui. Žino
ma, ten gudriai ir nepastebimai 
skiepijami komunizmo nuodai.

Neskaitant paauglių indoktri- 
nacinių grupių, šimtai Kubos 
jaunuolių tarp 16 — 18 metų 
amžiaus siunčiami Čekoslovaki- 
jon susipažinimui ir apmoky
mui naudotis MIG 17 sprausrai- 
niais lėktuvais.

Cubana oro linija naudojama 
šiai kubiečių transportacijai Če- 
koslovakijon. Yra ir kitų Loty
nų Amerikos kraštų atstovų 
taip pat šiose raudonose čekų 
stovyklose, ypatingai brazilų ir 
meksikiečių. ŠĮ faktą kapitonas 
X laiko stipriu pro-Castro sim
patijų augimo faktorium. Brazi
lijoj ir Meksikoj.

Maskva ir Castro ranka ran
kon didina Kubos karinį pajė
gumą, praneša kapitonas X. 
Santa Clara ir San Antonio de 
los Banos oro bazės Kuboje tu
ri milžiniškus požemio sandė
lius lėktuvams, ir jis pats yra 
matęs tarp 40—50 MIG spraus- 
minių lėktuvai nusileidžiant šio
se bazėse ir tuoj pradingstant.

Pagal kapitono X nuomonę, 
Kuboje dabartiniu metu yra 
apie 100 sprausininių lėktuvų, 
įskaitant sovietų MIG 17 ir

aukšto pajėgumo MIG 19. San 
Antonio de los Banos oro bazė 
apsaugoma vėliausių model. rau 

, donosios Kinijos gamybos prieš 
lėktuvinių pabūklų. Šių pabūk- 

j lų taip pat yra įvairiose kitose 
I oro bazėse ir. net pačioje. RaVa1- 
noje. g...

Ekonomiškai bloga Kuboje, 
bloga ir Čekoslovakijoje

Yra beveik neįmanoma api
budinti ar perdėti Kubos eko- 

i nominio gyvenimo visuotinį štt- 
žlugimą. Pavyzdžiui, prieš kapi
tonui X apleidžiant Kubą, jis 
juodojoj rinkoj pirko aštuonis 
svarus jautienos už 28 pesus.

| (Pagal oficialią statistiką 28 
pesai atitinka 28 doleriams!) 
Jis mokėjo 10 centų už vieną 
kiaušinį ir save laikė ypatingai 
laimingu, galėdamas nupirkti 
svarą sviesto už 3 dolerius.

Jis taip pat pastebėjo, kad ne 
perseniausiai įvesta maisto pir
kimo kontrolė pagal maisto kor 
teles yra vien tik hipokritiškas 
Castro veiksmas, nes paprastas 
neturtingas kubietis tų prekių 
jau negalėjo gauti šešis mėne
sius prieš kontrolės įvedimą.

Kapitonas X, ne vieną kartą 
skraidinęs Kubos jaunimą Ge- 
koslovakijon, pastebėjo, kad ūž 
pavyzdingų, propagandos tiks
lais sukurtų jaunimo stovyklų, 
ekonominė padėtis Čekoslovaki
joje nė kiek geresnė.

Asmeninės prekės, kaip plau
kams segtukai, įvairi kosmeti
ka, kūdikiams bonkutės ir kiše- 
minių lempučių baterijos jau se 
niai pradingusios iš Čekoslova
kijos rinkos.

Kasdien reikalaujamų prekių 
padalinimas ir pristatymas li- 
bai blogas, ne visada randamą 
prekių, o jei ir randama, tai rėi 
kia valandomis laukti eilės. Ypa 
tingai yra didelės eilės priė 
maisto produktų krautuvių.

Kubos ananasai, pavyzdžiui, 
Kuboje pardavinėjami už 15 
centų, o Čekoslovakijoj už juos 
tenka mokėti virš 4 dolerių.

PAUKŠTIS PRIVERTĖ
LĖKTUVU NUSILEISTI
Sovietų dvimotoris lėktuvas 

Iljusin 14 skrido Vidurinėje Azi 
joje į Almą Atą ir buvo užpul
tas didžiulio kalnų erelio, kurs 
sugadino lėktuvo sparną ir tuo 
būdu privertė pilotą nusileisti 
nepasiekus aerodromo.

Sovietinė santvarka ypatingu 
nepasisekimu pasižymi dviejose 
srityse: žemės ūkyje ir aprūpini
me butais. Iš abiejų šių sričių pa
šalinta arba bent gerokai suvar
žyta privati iniciatyva, ir sunkūs 
to padariniai ima slėgti kraštus, 
kur įvestas komunizmas.

Kai kuriems žmonėms pavyks
ta savus namus susikombinuoti. 
Valstybė godžiai stebi, ką galėtų 
ir čia nusavinti. Ir štai “Tiesos” 
nr. 133 rašoma, kaip Kaune J. 
Janulevičius Vaidilos gatvėje su
simurino namą, ūkinį pastatą, kur 
apgyvendino nuomininkus. “Liau
dies teismas” nusprendė, kad na
mai pasistatyti neteisėtu, speku
liaciniu, turto grobstymo keliu. 
Tačiau tokie žmonės apsukrūs, o 
sovietiniai teisėjai mėgsta “do
vanas” ir jau LTSR Aukščiausias 
teisimas tą “liaudies teismo” 
sprendimą panaikino. Įr tokių “at
mestų bylų ir panaikintų nuo
sprendžių Kaune visa kupeta”, — 
rašo pati “Tiesa”.

Toliau laikraštis rašo, kad da
bar yra Lietuvoje žmonių, kurie 
“nedirba arba dirba tik dėl akių, 
o valgo gardžiai ir riebiai”. Aiš
ku, visų pirma, nedirbdami riebiai 
ir gardžiai valgo visokie maskolių 
pareigūnai, pastatyti į aukštus 
postus; toliau — šnipai, agitato
riai, raudonieji komunistinių dva
rų tijūnai. Reikia kraštui duoti 
laisvę, tai savaime atkris dauge
lis tokių išnaudotojų.

Tokie atėjūnai patiems rusams 
garbės nedaro, štai okupantų lei
džiama “Tiesa” Nr. 128 žinelėje

iš Vilniaus rašo apie butą Gied
raičių g-vėj Nr. 24: “Šiame bute 
pamatysi nešvariose lovose gu
lint alkanus vaikus, rėkiantį kū
dikį, bemiegant neblaivius tėvus. 
Kai tėvai susivaidija, vyresni vai- 

! kai skuba kviesti milicijos. Tai 
1 Goršanovų šeima, kuri savo gy
venimo būdu ir elgesiu piktina 
kaimynus ir praeivius.”

Kaip matyti, kai kurie atėjūnai 
maskoliai tiek prasilakę, kad nei 

' suktybės, nei kyšiai jų nebeiš- 
I gelbsti.
j "Tiesa” Nr. 126 rašo: “Butas 
— didelė valstybės dovana pilie
čiui.”

Reikia tik žmonėms laisvės, jie 
patys butais apsirūpins, kaip čia 

| Amerikoje, kur pasitaiko, kad vie- 
i nas asmuo visai iš žemosios kla
sės gyvena 3—5 kambarių bute. 
Reikia tik laisvės ir jokių valsty
binių malonių nereikės.

Tame pat “Tiesos” numeryje 
j rašoma, kaip butus skirsto Vil
niuje Spešilovas, Avro.menko ir 
kiti atėjūnai. Kaip pats tas laik
raštis rašo: “vis pasitaiko nema
ža nedovanotino piktnaudžiavimo 
ir abejingumo faktų sprendžiant 
šį svarbų reikalą.” Butai atiduo
dami. savo bičiuliams, pažįsta
miems. o kaip tas pats “Tiesos” 
numeris rašo: J. Pavasarienės ke
turių asmenų šeima gyvena viena
me ankštame kambarėlyje; rnedi- 

j cinos sesers A. Bulavienės penkių 
, asmenų šeima įsikūrusi viename 
kambaryje. J. Kišūnas, laukiąs 

I buto,- sąraše. atsidūręs uel 278
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— Kaip galėjote paimti vaiką be tėvo žinios? 
- perdavė Tomas Jonuškos skundą smulkiam vo- 

■ kiečiui, įsispraudusiam rudoje uniformoje.
— Vaiką? Jis turėjo šešiolika metų, — šaltai 

į atsakė vokietis. — šio amžiaus jaunimui, besiregis- 
| truojančiam mūsų tarnybon, tėvų sutikimo nereikia.

— Lankė gimnaziją. Mokslas susitrukdys.
— Jūs, lietuviai, pamirštate, kad eina žūtbūtinė 

kova! Vokiečių kariai miršta fronte, palikę mokyk
las ir universitetus, lieja kraują už Naują Europą, 
o jūs patogumų reikalaujate, vengdami mažiausios 
aukos! Jei ši tauta nori ateityje užimti tinkamą vie
tą, ji taip pat privalo kovoje dalyvauti.

— Mes jau dalyvaujame. Jūs visą kraštą pasi- 
i ėmėte, — neiškentė Jonuška.

— Tylėk! — įtūžo rudis. — Vokietiją Apvaizda 
pašaukė Europai išgelbėti, ir ji visomis priemonėmis 
stengiasi paskirtį atlikti. O jūs? Hundesvolk! Pa- 

; skelbiam įsakymą, kad pagelbiniams daliniams tūks
tančiai vyrų apskrityse užsiregistruotų, o kiek pasi
rodo? Keli! Vykdote sabotažą! Su bolševikais einate, 
jaunimą demoralizuojate! Raus!

Jonuška buvo likęs vienas, kaip beržas rudens 
vėjuje, žmona kažkur Sibire vargo, o sūnus pabėgo 

i iš namų.
7.

; Gyvenimas mieste pasidarė nepakenčiamu. Žmo
nės vaikščiojo alkani, nes maisto, ganuaflao pirktis

su kortelėmis, užteko tik pasižiūrėti. Bet ir tas diena 
iš dienos mažėjo. Gatvėse pasirodyti, saulei nusilei
dus, darėsi pavojinga. Jos skendo tamsoje, kad pa
slėptų miestą nuo rusų bombonešių, kurie jau drįso 
čia pasisukinėti. Kartas nuo karto pasklisdavo žinios 
apie užpuolimus ir apiplėšimus, nuvelkant paltus nuo 
nugarų ar net sukneles nuo moterų nuplėšiant. Ne 
vienas laužė galvą, bandydamas atspėti, iš kur šia
me mieste atsiradp banditizmas, tačiau galėjo rasti 
tik vieną atsakymą: karas.

Jasaičių spintos, rūpinantis vaikų pavalgydini- 
Į mu, visai ištuštėjo. Paltai, suknelės ir Tomo eilutės 
virtie iškeliavo pas Zinevičių, tačiau jo atsisakyti 
negalėjai: badauti buvo nemalonu. Jasaičiai dar kar
tą viską kilojo ir rūšiavo svarstydami, kas mažiau
siai reikalinga, vėl laužė galvas, kol pagaliau apsis
tojo prie Julijos batų. Tomas pasiėmė juos ir išsi
leido pas Zinevičių. Sutiko jį kieme, gana susirū
pinusį.

— Sviesto? Ne, ne, neturiu. Neturiu nieko! Aš 
neprekiauju, — atsakė šaltai ir nuėjo namo. Tomas 
šiuo elgesiu negalėjo atsistebėti.

— Užpyko, ar kas pasidarė? Regis niekuo neuž- 
gavome, — apėliojo Jasaičiai neišgalvodami, kuo ry
toj vaikus pamaitinti. Tačiau sutemus pats Zinevi- 
čius pabeldė į duris. Įėjęs vidun, iš paskvernės iš
traukė sviesto kilogramą ir padavė Jasaitienei. Ge
rai apsižvalgęs ir įsitikinęs, kad nieko nėra, tarė:

— Nelaikykite už bloga, ką vyrui kieme pasa
kiau. Žinote, dabar reikia elgtis labai atsargiai. Ne
norėjau, kad . žmonės matyk}, kieme mainikaujant.

— Ar kas įvyko? — užklausė Julija.
— Taigi. Suėmė,, žinote, tą buvusį policijos va- 

: dą. Išvarė iš malūno, surakino ir patuptė kalėji
mam Trūkumus užtiko. Ims knistis giliau, mano ry
šys su juo užklius.

— Kada jį suėmė?
— Bus dvi savaitės. Kad sukėlė vėjų tam ap

skrity, tai sukėlė! Ne tik lietuvius, bet ir vokiečius 
griebė. Glazerį tiesiai frontan. nugrūdo. Pirmom Ug- 
nin!

Dienos slinko, Zinevičiaus atneštas sviestas bai
gėsi, ir reikėjo išgalvoti, ką paaukoti, kad gautum 
kitą kilogramą. Vieną rytą, eidamas darban, Tomas 
svarstė įvairiausias galimybes ir nei nepastebėjo 
kryžgatvyje stovinčio vokiečių žandaro.

— Personalpapiere! — pasakė šis kietai, Jasai
čiui prisiartinus.

Tomas padavė pasą.
— Arbeitskarte!
Ir ją ištiesė Jasaitis. Vokietis pavartė, apžiūri

nėjo ir grąžino.
— Alles in Ordnung. Šie konen weiter gehen.
Bet sekančiam kryžgatvyje vėl pasikartojo ta 

pati istorija. Ir antrame ir trečiame, kol Jasaitis dar
bovietę pasiekė.

— Ko vokiečiai ieško? — spėliojo žmonės, susi
rinkę įstaigoje, nes visose gatvėse buvo pilna žan
darmerijos ir nei vieno praeivio nepraleido netikrinę. 
— Vėl kas naujo išgalvota.

Tačiau vakarop miestas jau žinojo: tuos, kurie 
neturėjo darbo pažymėjimo, jie vedėsi su savim, kad. 
Vokietijon, į karo pramonės fabrikus išgabentų. Tą 
dieną į jų rankas pakliuvo ir iZnavičius. Namo jis 
nešrįžo. Tik žmona gavo pranešimą, kad pasiruoštų 
kelionėn, ir po dviejų dienų išvažiavo.

Ar vėl atėjo laikai, kai negalėjai būti saugus nei 
gatvėje nei namuose? Ar vėl reikėjo laukti sunkve
žimių ir drebėti? Nors Zinevičiui daug kas pavydėda
vo, matydami jį verčiantis geriau už kitus, tačiau 
nelaime niekas nesidžiaugė. Tai buvo ženklas, kad Vėl 
reikia saugotis.

(Bus daugiau)
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Pagerbkime mūsij valstybininką 
jo sukakties proga

Erenstui Galvanauskui šį rudenį sukanka 80 metų

JUOZAS BERTULIS

Nepriklausomos Lietuvos me
tais, ypač Klaipėdoje, pažinau 
kilnios sielos, aukštos kultūros, 
gilų mokslininką, taurų patrio
tą, mūsų žinomąjį valstybinin
ką prof. Ernestą Galvanauską.

Neperseniausia E. G. rašė 
vienam bičiuliui, kuris buvo už
siminęs apie jo sukaktį: “O kam 
visa tai? Iki lapkričio mėn. dar 
daug laiko ir daug kas gali nu
tikti”.

Ir tikrai nutiko: š. m. birže
lio 13 d. jam buvo padaryta 
staigi ir sunki operacija. Gydy
tojai pradžioje teigė, kad ligo
nis vargu pakels operaciją, o 
vėliau abejojo jo pasveikimu. 
Jis atlaikė operacijos smūgį, at
gavo prarastą sąmonę ir ėmė 
stiprėti. Kai skaitytojas žvelgs 
į šias eilutes, tikiu, palinkės, 
kaip ir aš, sukaktuvininkui at
gauti sveikatą ten svieto gale, 
Madagaskare.

Didelio masto politikas

Š. m. lapkričio 20 d. Ernestui 
Galvanauskui sukanka 80 m.

Jis plačių polėkių vyras: 1905 
m. Revoliucijos kurstytojas Lie-

LOMBARDI IR BAŽNYČIOS 
SUSIRINKIMAS

(Atkelta Iš 3 psl.)

projektus ramiai apsvarstyti ir 
apgalvoti bei surasti gal nema
ža gerų dalykų. Kaip ten bebū
tų Lombardi savo knyga visuo
tinio Bažnyčios susirinkimo vy
rų tarpe laimėjo aiškią, vietą.

Jei tokiu milžiniškų pasiren
gimų sužadintų vilčių ir tautų 
lūkesčių metu būtų norima ten
kintis nedasakymais ir pusiau 
priemonėmis, vis. susirinkimas

Literatūra apie susirinkimą
Vis. susirinkimo klausimais 

ne vienas Lombardi rašė. Ra
šė tuo klausimu visa eilė kata
likų ir nekatalikų knygų, straips 
nių, studijų, vyskupai ganyto^ 
jinių laiškų ir t. t. Vieną kitą 
jų tik priminsiu: Paderborno 
arkiv. L. Jaegerio Das Oekume- 
nische Konzil, die Kirche und 
Christenheit — Susirinkimas, 
Bažnyčia ir krikščionybė (Pa-
derbornas, 1980), Hans Kung, 

daug nustotų ir jo nutarimų | Conc-, fit Retour a ,,Unite _ 
efektyvumas nebūtų vispusiš

DIDYSIS DRUSKOS EŽERAS

valome pamiršti vieno svarbiau
sio valstybės organizatoriaus, 
kuris atlaikė didelį spaudimą 
ir ištesėjo.

Santūrumas ir ryžtas

Ano meto grėsmingomis die
nomis E. G. pasižymėjo tikro
viškais polėkiais. Jis sugebėjo j neretai pasimetimas, pagerbki- 
įvykių raidą stebėti, laukti ir I me valstybės vyrą, kuris vakar 
smogti tinkamu metu. Jo būde j'buvo ištikimas lietuvių tautos 
ypatingai ryškios dvi savybės! gynėjas, šiandieną toli nuo jos 
— santūriai laukti ir ryžtingai, 
veikti. Jis kieto būdo ir nuolat1

nublokštas. Jis toli ir nuo mū
sų, bet visuomet liks savas lie-

kas. Tokių atsitikimų buvo. 
Penktasis Laterano susirinki
mas truko penkerius metus 
(1512—1517). Bet jam kažko 
trūko. Jis neįstengė atsakyti į

Susirinkimas ir grįžimas į vie
nybę, garsusis Paryžiaus “ne
mirštamasis” Danielius Ropsas: 
Vatican U, I e Coneil de Jean 
XXIII — Vatikanas Antrasis, 
Jono XXIII Bažnyčios susirinki-

siekiąs tikslo. Jis ne nuduotos tuvių tautai. Jo tinkamu pager- metų praėjus po to Bažnyčios

visus tų laikų katalikiško pa- mas Jo knygos gale nurodytos 
šaulio opiuosius ir aktualiuo
sius klausimus, kurie drumstė 
katalikų protus. Ir, vos pusei

politinės veiklos šalininkas, po
puliarumo ieškotojas, bet dide
lio masto politinis žaidėjas ku
rio mes patys dar pilnai nesu
gebame įvertinti ir net sunrašti.

Nešališki pripažįsta E. G. ga
bumus ne tik valstybinėje veik
loje, bet ir esant eiliniu piliečiu.

Po’itinis malūnas mala

Kai kam gal keista, kad ne
priklausomoje Lietuvoje E. G. 
nepritapo nė prie vienos politi
nės partijos. Jis ėjo dirbti po
litikoje ne kuriai partijai tal
kininkauti, bet savo kraštui pa
tarnauti. Tiesa, mūsasis politi
nis malūnas keliais atvejais 
bandė jį “sumalti”, bet jis liko 
sau ištikimu.

Pasitraukęs iš vyriausybės, 
jis buvo Lietuvos atstovas Lon
done, Klaipėdos uosto direkci
jos pirmininkas, o iš jos išėjęs 

1 įsijungia į ūkinę ir visuome- 
: ninę veiklą. Jis pertvarko me- 
į džio apdirbimo pramonę Klai- 
I pėdos krašte, talkininkauja or
ganizuoti Statybos bendrovę 
statyti pigius butus lietuviams 
darbininkams, Vytauto Didžio-

pirmųjų nepr. Lietu- 3° gimnazijos ir Amatų mokyk
los didžiausius rūmus Klaipė
doje. Jis perorganizuoja kai ku
rias pašlijusias lietuviškas įmo
nes, kurios vėliau ėmė klestėti.

bimu ir patikslinimu istorijos i susirinkimo darbų užbaigimo, 
šaltinių, iki liudininkas gal tar- Liuteris kalė prie Vittenbergo 
ti žodį, įrodysime, kad laisvoji katedros durų tezes, kuriomis 
lietuvių tauta gerbia pati save davė pradžią savo reformaci- 
ir praeities versmėje ieško stip- jai, už kurią katalikų Bažnyčia 
rybės ateities žygiams. apmokėjo brangia kaina.

Vienas iš 
vos paštų ženklų su min 
E. Galvanausko atvaizdu.

pirm.

Kezoliucijų pradininkas su lietuviais. Senatorius Thomas H. 
Ruchei <R. ■ - Calif.) buvo pats pirmasis, įnešęs rezoliuciją j 
JAV /ų kongresą Lietuvos bylos reikalu (S. Con. Resi 12, įneš
tą i961 metų vasario mėn. 6 d.). Iki šiol senatoriaus Tom Kuchel 
pėdomis yra jau pasekę, vienuolika kitų senatorių bei kongres- 
ttianų. Senatorius Tom Kuchel yra. respublikonų vado padėjėjas 
senate ir jis lietuviams, neseniai aplankiusiems jį Washingtone, 
kalbėjo. “Respublikonų balsai yra mano rankose. Rezoliucijų ir 
kitais Lietuvos laisvės reikalais gausite visus respublikonų bal
sus.“ Nuotraukoje iš kaires dešinėn: L. Valiukas, A. Jančys, dr. 
Aig. Nasvytis., šen. Tom Kuchel, J. Jodelė ir dr. J. Motiejūnas.

J. Stankaus nuotrauka

’Vygos susirinkimo klausimu 
sudarytų visai rimtą, bibliote
ką. Netrūksta ir sudėtinių kny
gų, pvz. Un Coneil pour Notre 
Temps — Susirinkimas mūsų 
laikams (Paryžius, 1961 m.). 
Joje tilpo žinomų prancūzų ra
šytojų studijos, kaip R. Aubert, 
B. Botte, P. Camelot, Y. Con- 
gar ir kitų. Iš to galima daryti 
išvadą, kad tarptautinė opinija 
susirinkimą sutiko dideliu pa
lankumu.

Toj raštų daugybėj galima 
rasti nesveikų sensacijų, nieku 
neparemtų žinių. Bet tokie da
lykai neišvengiami. Parengia
mųjų komisijų darbai ir spren
dimai slapti. Kas nutarta jau 
dabar skelbti pasauliui, skelbia 
am veikaui skirtas biuletenis.

Didysis Druskos ežeras, esąs 
4200 pėdų virš jūros lygio Utah 
valstybėje pavadintas šiuo vardu 
visai teisingai. Jo vanduo turi 
nuo šešių ligi aštuonių kartij 
daugiau druskos, negu vandeny
nas. Tokio didelio druskos kiekio 
priežastis yra vandens išgaravi
mas.

Vandens tirštumo dėka plauky- 
tojai gali sau sėdėti vandenyje, 
nejudėti ir neskęsti. Kažkas kar
tą pastebėjo: Jame negalima pa
skęsti daugiau kaip molynėje. 
Ežero druskingumas nėra tinka
mas daugumai jūrinio gyvenimo 
formų.

Didysis Druskos ežeras yra 
tarp aukštų vakarų kalnų (Sierra 
Nevada ir Rocky Mountains). Jis 
yra 75 mylių ilgio ir 50 mylių 
pločio. Jo dydis keičiasi kas me
tai, net kas sezonas, šio keitimosi 
priežastis yra tirpstąs kalnų snie
gas. Dėl to daug ežero salų pra
dingsta kai vandens kiekis nuo 
tirpstančio sniego padidėja, o kai 

! vanduo nuslūgsta, dauguma salų i 
j pasidaro pusiasaliais ir yra su- i 
(jungtos su ežero krantais.

Pagrindinė ekonominė nauda iš j 
šio ežero yra druska. Pagal ryti- 
nį ežero krantą yra pastatyti i 
druskos gryninimo fabrikai, kurie į 
pagamina apie 80 tūkstančių tonų 
druskos į metus. Tačiau šio kie
kio nepakanka, kad sumažintų 
druskos kiekį vandenyje. Nors 
vanduo iš trijų pagrindinių kalnų 
upių, tekančių į ežerą, yra laiko
mas grynu, jame yra taip pat ir 
mineralinių medžiagų ir vanduo 
nuolat būna beveik prisotintame 
stovyje.

Didžiajame Druskos ežere visi 
laivai dėl vandens tirštumo plau
kia pačiu paviršiumi. Nors van
duo ir yra ramus esant geram 
orui, staigi audra gali sukelti tik
rai laukines bangas. Yra specia
liai pastatytų mažų laivų, pritai
kytų ežero sąlygoms. Tačiau jie 
visi yra laikomi netoli kranto, 
kai audra gresia.

Istoriškai Didysis Druskos eže
ras yra surištas su mormonais 
Tai religinis kultas, įsteigtas 
Joseph Smith 1830 m. 1847 m. 
liepos 24 d. (prieš 115 metus) 
143 mormonų grupė, vadovauja

E A R N

Sparag'nes pupeles
Paprastos pupelės daug kur 

auginamos. Mažiau pažįstamos 
— šparaginės. Tačiau jų išvaiz
da ir auginimas nieko nesiski
ria nuo paprastųjų. Šparaginių 
ankštys yra mėsingos ir jos

i raškomos, beveik užaugusios, 
i tačiau jų grūdai būna tik pu
siau užaugę. Tokios ir vartoja
mos maistui; jos verdamos ir 
troškinamos — tik ne grūdai, 
bet sveikos ankštys. Čia ir yra 
skirtumas nuo paprastų pupe
lių.

FIRST MORTGAGE BONDS 

PAYABLE SEMI-ANNUALLY

$100—$500—$1,000—$5,000 DENOMINATIONS 
5 YR. TO 20 YR. MATURIT1ES

r
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tuvoje, veiklus Didžiojo seimo 
dalyvis, politinis veikėjas užsie
nyje, Lietuvos delegacijos sek
retorius Taikos konferencijoje 
Paryžiuje ir Lietuvos reikalų 
gynėjas tarptautiniuose suvažia-

1934 m. jis sukuria Prekybos j 
institutą paruošti žinovus įmo
nėms vadovauti. Veik iki pa
sitraukimo iš Lietuvos jis buvo !

vimuose. Jis — ministeris pir- šios mokymo įstaigos rektorius 
ir įmonių ūkio profesorius. Jis 
ne tik institutui vadovavo, bet 
iš savo lėšų teikė ir stipendijas 
nepasiturintiems studentams. 
Ar jie šiuo metu parodo bent 
dėkingumo ženklą?

mininkas keliose Lietuvos vy
riausybėse, ryškus kovotojas 
dėl Vilniaus, organizatorius su
kilimo Klaipėdos kraštą prie 
Lietuvos prijungti ir sugebėjęs 
šį žygį apginti tarptautinėje 
kuris atlaikė didelį spaudimą 
jos ir Lenkijos nepaprastą spau
dimą. Jis drįso perkirsti Gordi- 
jaus’ mazgą, kai lenkai ruošėsi 
sugniuždyti, o vėliau užimti 
Lietuvą. Ypač šiuo metu nepri-.

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMIAUSIU NUOŠIMČIU

ma Brigham Young, atvyko į Di
džiojo Druskos ežero slėnį ir pa
vadino šią sritį “pažadėta žeme”. 

, Jie pastatė Druskos Ežero 
(miestą (Salt Lake City).

Salt Lake City tuojau pasida
irė svarbiu dėl savo vietovės tarp 
Missouri upės ir Kalifornijos. Jis 

j yra Utah valstybės metropoliu ir 
i sostine. — American Council

Daug skurstančių
Mažuma milijonierių, didžiu

ma skurstančių. Socialiniu po
žiūriu didelių kontrastų šalimi 
yra Kolumbija, kurioj nedaug 
žmonių, vidutiniškai gyvenan
čių. Čia vyrauja du luomai — 
turtuoliai, viskuo pertekę, ir 
skurdžiai, dirbą turtuoliams už 

'žemą atlyginimą. Dėl didelio 
skurdo Kolumbijoj yra įsigalė
jęs plėšikavimas.

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas 
128 pusi. Kaina $1.00
■<hi.Minui su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
4545 VVest 63rd Street

Chicago 29, Illinois

JAMES E. DONNELLY FOUNDATION — Trustee 1
(A Colorado Non-Profit Corporation) 1
Suite 518, 1575 Sherman St., Denver 3, Cok. j
Please send me complete Information without obligation 

Name .......................................................................................................  ,
Address
City State

Apie meilę, šeimą 
ir konfliktus

Mūsų literatūra praturtėjo ver
tingu Kotrynos Grigaitytės nove
lių rinkiniu “Veidu prie žemės”. 
Autorė yra taipgi žinoma poetė. 
Užtat šioje knygoje jos sakiniai 
teka su filminiu vaizdumu, išsi
reiškimų turtingumu. Čia daug 
moteriško - ševlnumo, psichologiško 
įžvalgumo, kūrybinio talento. Ga
biai mezgami dialogai. Novelėse 
kalbama apie meilę, šeimą, vidaus 
ir tarpusavius konfliktus, iškylan
čias asmenines ir šeimines pro
blemas. Stilius gyvas, charakteriai 
ryškūs. Temos — daugiausia iš 
lietuviško gyvenimo tėvynėje ir 
tremtyje. Knyga turi stiprią in- 
trygą ir daugelis, ėmę skaityti, ją 
norės užbaigti vienu pradėjimu. 
Šiame leidiny yra 13 novelių, pa
rodančių autorės' didelį kūrybini 
išradingumą. Aplankas P. Jurkaus 
Knyga turi 205 pusi., kainuoja $2. 
Išleido Lietuviškos Knygos klubas. 
Gaunama “DRAUGE”.

Ištildmybė Vakarams

Jis jau buvo bebaigiąs Kal
nų institutą (Gornyj Institut) 
Petrapilyje, kai ūžterėjo 1905 
m. revoliucijos sūkuriai. Anais 
metais jis buvo pakartotinai 
kalintas. Per Suomiją motinos 
pavarde jis pasitraukia į vaka
rus ir Liege (Lieže, Belgijoje) 
jis pradėjo savo studijas veik 
nuo pradžios. Ten sunkiose są- j 
lygose jis baigė kalnų ir elekt
ros inžinieriaus studijas. Studi
jos Rusijoje ir vakaruose leido 
sugretinti du pasaulius ir įver-! 
tinti ne tik mokyklas, bet ir 
skirtingas sąrangas. Jo gilus. 
įžvelgimas vedė ne į dviejų kul- ' 
turu apibendrinimą, bet vaka- i 
rietiškos kultūros stiprinimą 
Lietuvoje. Valstvbiniame dar- I 
be jis bandė pritaikyti vaka- 
»>; z-.+i sirf) npfirti oręy?ni-1
zuojant Lietuvos banka. ar mi-
nAfp ipcęKf-p+p..

Pagerbkime savo valstybiniu’7?*

NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ

• Paskolas duodame lengviausiomis 
sąlygomis. Mėnesinius mokėji
mus pritaikome pagal Jūsy išga
les.

Turtas 082,000,000.00

IR G. I. (VETERANŲ) PASKOLOMS

• Taupykite STANDARD FEDERAL 
—stipriausioje Chicagos taupymo 
Bendrovėje, kur jūsy santaupos 
yra apdraustos—saugios ir neša 
dividendus.

Atsargos Fondas 07,500,000.00

GERAS BIZNIS PAS 
BAIZEKA

Šiomis dienomis, kai mūsų 
pėdsakus lydi susmulkėjimas ir

Dvi automobi

liams pastatyti 

aikštės jūsų 

patogumui

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nuo pirmos 
mėnesio dienos

Naujos darbo valandos: Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. Antr. ir penkt. nuo 9 vai. ryto iki 
4 vai. popiet, šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. d.

Trečiadieniais nedirbama.

DU LAIMINGIAUSI VYRAI CHICAGOJE 
Stanley Balzekas, Sr. ir Stanley Balzekas, Jr.

Mes esam kupini džiaugsmo, dėl nepaprastos reakcijos ir 
palankumo, parodyto mūsų naujiems automobiliams. Tokiu bū
du, dar kartą mes siūlom puikų automobilių pasirinkimą kaino
mis, kurios yra jums prieinamos. Ateikit greitai ir įsitikinkit, 
kaip mes išlaikėm puikią 45-ių metų biznio reputaciją Chicagoj. 
Nėra reikalo keliauti mylias ieškant geriausio pasirinkimo ir pa-

JUSTJN MĄCKIEWICH Sr. 
Chairman of the Board

JDSTIN MACKIEYVICII Jrl, 
President

STANDARD 
FEDERAL SAATAGS

AND LOAN ASSOCIATION 
4192 Archer Avenue / Chicago 32, Illinois 

VIrginia 7-1 J 41
J?

tarnavimo — BALZEKAS yra didžiausias Chrysler, Imperial, 
Plymouth, Valiant, Studebaker ir Lark pardavėjas Chicagoje.

1962
VALIANT 01695

New 1962
CHRYSLER 02964

1962
PLYMOUTH 01795

1962
IMPERIAL 04195

BALZEKAS 
4030 Archer Avenue.

MOTORS
Telef. VI 7-1515



LIETUVIAI CALIFORNIJOJE

Sol. Baras Lietuviij dienoje
t
Calif ornijos Lietuvių diena 

šiemet rengiama rugsėjo 9 d. 
L. A. Breakfast Club patalpose 
(3201 Los Feliz Blvd.). Specia
liai iš Chicagos atvyksta žy
miausias lietuvių dainininkas 
tenoras Stasys Baras - Bara
nauskas. Lietuvių Bendruome
nės apylinkės valdyba, vadovau
jama “Lietuvių Dienų” leidėjo 
Antano Skiriaus, šios šventės 
pravedimo reikalams aptarti 
šiomis dienomis buvo sukvietu
si Los Angeles lietuviškų orga
nizacijų atstoyus. Susirinkime 
dalyvavo 22 asmenys, atstovau
dami 27 organizacijas. Visi da
lyviai Bendruomenės užsimoji
mui pareiškė pilną pritarimą ir 
pažadėjo savo talką.

Lietuvių Dienos proga iš Chi- 
cagos atvyksta dailininkė J. 
Paukštienė, kuri ruošia čia sa
vo kūrinių parodą.

Šventės programoje taip pat 
pasirodys talentingoji jaunų ba- 
letininkų pora — Jaunutis Puo
džiūnas ir Violeta Karosaitė.

Lietuvių diena yra visos Ca
lif ornijos lietuvių solidarumo ir 
pasididžiavimo diena. Jon su

Dr. J. J. Bielskis tarp lietuvių ir amerikiečių; toliau į dešinę: 
kan. A. Steponaitis; antroje eilėje: prof. Graham, dr. Noram, 
senatorius Roman L. Hruska, inž. J. Jodelė, prof. J Brazaitis, 
Wyett, žurnalistas G. Todt, dr. P. Padalis ir kt.

L. Kančausko nuotrauka

važiuoja lietuviai nuo San Fran
cisco šiaurėje iki San Diego pie
tuose. Šios šventės dvasiniai 
laimėjimai tarnauja lietuvių 
dvasios stiprinimui, medžiaginis 
pelnas eina kovai už lietuvybės; 
išlaikymą šiame krašte ir už 
laisvę Tėvynei. Lietuvių B-nės 
apylinkės valdyba kviečia visus 
Californijos ir kitų valstybių 
lietuvius gausiai savo šventėje 
dalyvauti.

Respublikonai veikia

Ruošdamiesi rinkiminių metų 
darbui, Los Angeles abu respub
likonų vienetai išsirinko naujas' 
valdybas ir ruošia veiklos pla-: 
nūs. Respublikonų Asamblės1 
vieneto pirmininku, liepos 14 su
sirinkime išrinktas Ch. Lukšis. 
Kiti valdyboš nariai: B. Budriū
nas, Ed. Arbas, dr. J. Varnas 
— vicepirmininkai; Al. Dotts 
ir J. Kojelis — sekretoriai; A. 
Laurinaitis — ižd.; J. Jodelė, 
B. Janulis, E. Stirbienė ir A. 
Gustaitis — direktoriai.

Lietuvių respublikonų viene
to pirmininku perrinktas dr. P. 
Pamataitis, J. Andrius, Al. Dab
šys ir G. Rudelis — vicepirmi- ' 
ninkai, V. Pažiūra — sekr. ir
K. Liaudanskas — ižd.

Po susirinkimo buvo pade
monstruoti du filmai. Komunis
tų suorganizuotos riaušė. San 
Francisco mieste žiūrovams pa
liko gilų įspūdį. Filmų žiūrėti 
prisirinko pilna Lietuvių B-nės 
salė.

Palaidotas muzikas Gaubas
Eidamas 84-tus m. Vargdienių 

seselių vedamuose senelių na
muose š. m. liepos mėn. 8 d; 
mirė žinomas muzikas kompozi
torius Juozas Gaubas. Velionis 
buvo pašarvotas senelių namuo
se, kur pamaldas atlaikė ir vė
liau i kapines palydėjo kun. J. 
Kučingis ir senelių namų ka-

pelionas. Palaidotas naujosiose 
Kalvarijos kapinėse liepos mėn. 
10 d.

Laidotuvėse dalyvavo nemaža 
a. a. muziko Gaubo mokinių ir 
bendradarbių, k. t. rašytoja Alė 
Rūta, komp. B. Budriūnas, mu
zikas P. Armonas (iš Santa 
Barbara), solistė D..Mongirdai- 
tė ir kt. ;i •

Laidotuvėmis rūpinosi Barmų 
ir Sodeikų šeimos.

— Pavergtųjų Tautų savaitė. 
Šiais metais bus minima sek
madienį, liepos 22, 2:30 p. p., 
Ukrainiečių Kultūros salėje, 
4315 Melrose Avė., Los Angeles. 
Programoje dalyvauja armėnai, 
vengrai, lietuviai, lenkai, rumu
nai ir ukrainiečiai. Visi lietu- 

I vai kvečiami skaitlingai daly- 
! vauti.

— Lietuviu K. K. Susivieniji
mas Amerikoje, Los Angeles 
42 kuopa skmadienį, liepos 22, 
12:00 vai. p. p., Aroyo Seco 
Parke ruošia gegužinę - pikniką. 
Veiks lietuviškų valgių bufetas.

— Inž. Juozas Ginszauskas, 
atvykęs iš Boston, Mass., pra
dėjo dirbti savo specialybėje 

I Riverside, Calif. Kartu su dr.

Kalifornijos lietuvių respublikonų abiejų vienetų pirmininkai su 
dalimi valdybų narių. Sėdi iš kairės dešinėn: Br. Budriūnas, 
K. Lukšis, dr. P. Pamataitis, A. Skirius; stovi — B. Čiurlionis, 
J. Andrius, Alg. Gustaitis, dr. J. Varnas ir Edm. Arbas. Pirmi
ninkai ir valdybos buvo išrinktos 1962 metų liepos 14 d. susirin
kime, įvykusiame LB Centro salėje, Los Angeles mieste. Lith- 
uanian-American Republican Assembly vienetui vadovauja Ka
zys Lukšis iš Santa Monica, Calif., o American-Lithuanian Re- 
publicans of California vienetui — dr. Petras Pamataitis.

L. Kančausko nuotrauka

Pastabos ir nuomones

Dėl straipsnio "Socialinis 

teisingumas laužia ledus

Kanadoje"
DR. V. BALČIŪNAS

Labanausku aplankė lietuvių 
parapiją ir paliko auką.

— Adomas Bėkša, žymus 
vietos lietuvių veikėjas, pasku
tiniu metu serga. Jį nuoširdžiai 
prižiūri jo žmona.

— Juozas Polikaitis, liet. par. 
choro narys, liepos 28 d. Chi
cagoje priims Moterystės Sak
ramentą su Irena Valaityte, ku
ri iki šiol taip pat gyveno Los 
Angeles ir čia tęsė savo studi
jas. Jie planuoja įsikurti Chi
cagoje.

— Kazys ir Stasė Griciai iš 
Montreal, Canada, atvyko į Los 
Angeles gyventi ir laikinai su
stojo pas savo brolį Joną, ku
ris su savo šeima gyvena San
ta Monica, Calif. Griciai atsive
žė sūnų Rimvydą, 16 metų, ir 
dukrą Danutę, 19 metų.

— Juozas Truškauskas, be
dirbdamas prie mokyklų mata
vimo darbų, sunkiai susižeidė 
ir turėjo porai savaičių atsigul
ti į ligoninę. Liepos 9, jam grį
žus į namus, staigiai susirgo jo 
žmona, kuri tuoj buvo išvežta 
į Temple Hospital.

— A. a. muz. Juozą Gaubą 
laidojant liepos 10 d. gedulingų 
pamaldų metu giedojo muzikai 
B. Budriūnas, Armonas ir so
listė Daiva Mongirdaitė, kuri iš
pildė velionio sukurtą giesmę 
“Sveika Marija”.

— Pranas Keršis turi TV ir 
radio krautuvę ir taisymo įmo
nę 5239 Hollywood Blvd., Los 
Angeles.

— Jonas Žukas, neseniai iš 
Cleveland, Ohio, atvykęs į Los 
Angeles gyventi, netoli Šv. Ka
zimiero parapijos nusipirko 
skirtingose vietose tris žemės 
sklypus, ant kurių mano staty
ti pardavimui namus.

— Vestuvės. Rugpiūčio 11, 
11:00 vai. ryto, Los Angeles 
Šv. Kazimiero bažnyčioje Mote-

Š. m. liepos 13 d. “Draugo” 
dienrašty tilpo Tado Mickaus 
aukščiau minėtas straipsnis, 
kuriame didelę kaltę meta vie
nos Kanados provinc. streikuo
jantiems gydytojams. Reikia pa 
tikslinti, kad gydytojai tenai 
nestreikuoja, bet tiktai nedir- j 

i ba. Jie nevaikščioja tenai su 
1 plakatais apie ligonines, neleis
dami ligonių į ligon’nę įvežti ar 
iš jos išvežti, bet jie, kad ir 
ne visi, dar, savanoriškai, kai 
kurie be jokio atlyginimo, tei
kia medicinos pagalbą cetruo- 
se. T. Mickus nenurodė, kuris 
prisišauktas gydytojas būtų at
sisakęs suteikti skubiai reika
lingą pagalbą. Bendrų pasisa
kymų neužtenka, Rimtas straip 
snio autorius tai įrodo pavardė 
mis, statistika ir taip toliau. 
Tenai gydytojo negalima prisi
šaukti. T. Mickus nė kiek ne
kaltina provincijos vyriausy
bės, kuri prie to privedė ir ku
ri turi pasiimti visą kaltę už 
padarinius. Pirmiausiai provin
cijos valdytojai turėjo gerai 
klausimą išstudijuoti, tartis su 
gydytojų atstovais ir tik vėliau 
padaryti sprendimą, kuriuo bū
tų patenkinti ligoniai ir gydyto
jai. Jie šito neatliko. Rezulta
tai, reikia konstatuoti, yra ne
malonūs. T. Mickus visiškai sa
vo straipsny nepasakė, kokio
mis sąlygomis Sackatchewan 
provincijoje gydytojai verčiami 
dirbti, o tiktai juos kaltina. 
Laisvame krašte prievartos nė
ra. Niekas netvirtina, kad sene
liams ir kitiems mediciniška pa 
galba nereikalinga, bet reikia. 
surasti kelią, kuriuo būtų pa-,1 
tenkinti ligonius ir gydytojus. 
Ankstyvesniame savo straips
nyje aiškiai įrodžiau, kad nori
mas pravesti senelių gydymas 
pagal Kinig - Anderson įstaty
mą yra netinkamas, nes daug 
išlaidų lieka nepadengta, šito 
išvengti asmuo turės turėti dar 
ir privačią apdraudą. Taigi bus 
reikalinga mokėti padidintą 
“sočiai security” mokestį ir, be 
to, dar premiją už privačią ap
draudą. Antra, valdžios admi
nistruojama “įmonė’’ duoda ke
lis kartus mažiau “pelno”, ne- 

1 gu privati.
ruojamoje
prieglaudą

Valdžios administ- 
“įmonėje” gauna 
politikieriai, kurie 

mažai dirba, bet algas gauna.
Ir priėmus aukščiau minėtą 
įstatymą jaunesnių negu 60-65

rystės Sakramentą priims Rim
tautas A. Dabšys ir Birutė Rei- 
vydaitė.

m. susirgimai nepranyks. Ligo
ninės, gydytojo ir kitos gydy
mosi išlaidos yra didelės. Jiems 
taip pat reikia kur nors apsi
drausti.

Reikia tokios apdraudos įs
taigos, kur mokėtojas per savo 
atstovus galėtų patikrinti, ar 
jo mokami pinigai teisingai su
naudojami ir ar pats mokestis 
nėra per didelis. Tam pavyzdys 
galėtų būti Šveicarijos “Šuva” 
apdraudos bendrovė.

Išvada. Reikia sutvarkyti gy 
ventojų apdraudimą nuo ligų ir 
nelaimingų atsitikimų taip, kad 
jis būtų apdraustas nuo pat gi
mimo iki mirties. Šitokia ap
draudos bendrovė turėtų būti 
privati, bet vaMžios kontroliuo
jama.. Joje turėtų dalyvauti di
rektorių sąstate mokesčius mo
kančių ir gydytojų atstovai. Gy 
dytojas neturėtų būti padary
tas valdininku.

Ar, šitą klausimą sutvarkius, 
jau socialinis teisingumas būtų 
pasiektas? Reikia pasakyti, kad 
kad dar ne. Chicagos šoferių 
ir jų padėjėjų unijos direkto
rius gauna 77,500 dol. į metus, 
tuo tarpu gydytojas Cook Coun

GIt AIII NSK AS
J. G. TELE VISION CO.

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

MOVING
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to.”- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfi 5-8063

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.

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

ty ligoninėje tiktai 1,500 dol. į 
metus. Arba kai kuriose kariš
kose bazėse darbininkas uždir
ba daugiau, negu ginybos sek
retorius. T. Mickus apie tai ne
kalba. Jis taip pat nekalbėjo 
ir tada, kai svarbiose aviacijos 
bazėse vyko darbininkų strei
kai, reikalaujant pakelti jau ir 
taip aukštą atlyginimą. Tiems 
darbininkams nebuvo svarbu 
visiškai Amerikos prestižas pa
leisti pirmiau į erdves žmogų 
ar paruošti reikalingų karui 
reikmenų. Sovietai, turėdami 
tikrą persvarą, užmes atominę 
bombą ne tik ant karių, bet ir 
ant tų unijų vadų. Reikia pa
žymėti, kad padėtį reikia ver
tinti ne per vienus akinius.

— O ■—

MEZGIMAS GYDOMOJI 
PRIEMONĖ

Londono psichiatrinės klini
kos gydytojas dr. G. C. Heller 
mezgimą kvalifikuoja kaip tera- 
peutinę priemonę, gydant įvai
rius psichinės pusiausvyros svy 
ravimus. Jis rašo: “Mezgimas 
atpa’aiduoja, ramina, užima lai
ką ir tuo būdu jis veikia kaip 
kontrapriemonė prieš moder
naus gyvenimo karštligišką tem 
pą. Dr. G. C. Heller siūlo, užuot 
rijus raminamąsias piliules, ver 
čiau rankomis megzti sveate- 
rius ir kojines.

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPĖČIAU YBĖ.

PRECIN PHOTO STUDIO
4008 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 

(Tncorporated) 
EDVARDAS UUIS, sav.

- - * f. A * ♦ ♦♦■. .♦.< ♦

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių ftadio Ere 

1 jama Naujoj Anglijoj, iš stotie! 
: WLYN 1360 bangos, veikia sek 
I eiadieniaif- nuo 1 00 iki 1 .-30 vai
po pietų. Parduodama Veliausii 
pasaulinių žinių santrauka 5 ko 
mentarai, muzika, dainos ii Jag 
dutės pasaka. Programą ved: 
Steponas -I. Minkus. Biznio reika 
lais kreiptis i Baltie Florists - 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E 
Broadvvay, So. Bostone. Telefoną.* 
AN K-0489. Ten gaunamas b 
‘Draugas”.
♦ ♦ »•♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦-♦

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:80 vai ryto. Vakaruškos pirmad 
7 vai. vak.

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

Tel. HEmlock 4-2413
715# So. Maplevvood Avė., 

Chicago 28, Iii.

.VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė.

Tel. FRontier 6-1882

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. liepos mėn. 24 d. 5

KARAS PRIEŠ BALANDŽIUS panašūs į fakirų lovas, kad ba- 
Londono miestą taryba 'pa- landžiai negalėtų atsitūpti poil- 

skelbė karą laukiniams balan- s^°" Tuo būdu londoniečiai nori 
džiams: visų stogų ir langų nusikratyti romantiškais, bet ne
skardiniai parapetai turi būti patogiais svečiais.

Paskolos, perkant namus, daromos ilgiems terminams 
ir žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokėjimais.

Dėl infcrmacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

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

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

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

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

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

Taip pat parūpiname ir naujus 
1962 mod. 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. Western flve., Chicago 36, Tel. Wfl 5-5121

LIETUVIŲ SUSIARTINIMO ŠVENTĖ —

PIKNIKAS
1962 m. sekmadienį, liepos 29 d-

N. Pr. Marijos Seserų Vienuolyno Sodyboje 
Putnam, Connecticut

DIENOS IŠKILMES:
11:00 — Šv. Mišios, Pamokslas, Procesija 
12:30 — Pietūs ir Pikniko pramogos 
4:00 — Mergaičių stovyklos programa

ATVYK, MIELAS LIETUVI
čia pasilsėsi, gražiai 
praleisi sekmadienį, o 
kartu paremsi LIETU
VIŠKĄ ŽIDINĮ.

BŪK KVIESLYS — 
PAKVIESK VYKTI 
IR SAVO DRAUGUS

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

Current Dividend up to 4*4%
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Golfininkas Doug Ford, sėkmingai pasirodęs golfo turnyre Aro- 
nimink Golf Course.

Svarbus šios vasaros Įvykiai 
Europoje

REAL ESTATE REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI

KNYGOS VERTIMĄ

Vysk. Fulton J. Sheen raštai
yra populiarūs ne vien J.A.V- į
se, bet yra verčiami ir į kitas 1

„ , .v, 6 in. (t kiliui), mūrin., alum. lang., 1 % aukst. mur. 6 ir 3 kamb. alyv.kalbas, ypač daug JO rastų yra saus. įrengt. rūsys, garaž. $22,750. 'šild., mūr. garaž. $24,500.
iro-Mitinnip ičvprątn i kranu I 4 h,,t' 2 aūto garaž., alum. į 4 mieg. mūras, prie park., čerpiiįAI gminoje lbveiiiLd. j ispanų. ]ang i alyv. šild., gražus pajam. nam. stog. plat. lotas, gazu šild. Nuderg

ta kaina.
______ , __ .... ___  G i Nauj. 2 būt. mūr. 2 po 5 kamb.,

(Lodz) gavo F. J. Sheen’o “Life kamb. deginti) plytų rezid., apie 40 gera vieta, 2 atskir. šild. $39,400.
ped. sklyp., skoninga ir gražu. | Prieš park, maisto prekyb. duoda

' $50,000 met. pajamų, 2 aukš. liuks, 
mūr., 2 būt., oro apšald. $38,5.00.

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

Bright. pk. 3 būt. mur., atskir. į 
šild., geros nuomos. $22,900. , j

Kitur: geras 3 aukšt., 3 būt. mur. ■ 
tvirt. statyba, alyva šildyrn,, garaž. ' 
$355 nuom., kaina $27,000.

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

Biznio mūr. 2 būt. ir kraut., karį-įt.
_ , . , , | 7 m. 4 kamb. mūras, prie parko, I vand. alyv. šild., garaž., metams apieLenkų ateistų žurnalas f aK- nauja gatv., apsauga nuo vand., ga- Į $2,500 nuom. Įmokėti 3,000. Kaina 

ty i Mysli” š. m. gegužės 31 d. ,zu šlld- ®araž- S’MOO. I$12,000.

Į viešai konstatavo, kad “krinti- i K. VALDIS REAL ESTATE
inalinė” knyga užpelnė kun. M. ,
Masalskiui 3 metus kalėjimo. ■ 

knyga

Lenkijoje kun. Marcin Masalski *42,®00- - - . .J J InteĮigeflt. seimai, 15 m. puiki

iis Worth Living” (“Gyvenimas $26,000.
vprtn<3 P-vventi”) išvprtė ia i 2 b,,t- 7 m- mOr- cric barko- 5 ir vertas gyventi ), įsveiLe ja t 4 kamb., iškelt, vamzdž. garaž., 2 

! lenkų kalbą ir šapirografuotą šild.. gazu $31,500. . .,
vertimą davė žmonėms paskai- kamb., gazu šild., garaž., sausas rū- 

.. TTV .... ... v. sys, 'prie parko, 000 AAntyti. Uz tai jis praėjusią žiemą $28,000.
Taverna. Nauja, modern

-buvo patrauktas teisman ir nu- j™; k”tr Pl^05j^i9jo.
baustas 3 metais kalėjimo. ! 2 būt, mūras, 6 ir 3 kamb. butai

J 'garaž., daug vei-t. priedų, $1.8,800.

didele, 
biznis, 4

2815 W. 71 st St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534
Minėtoji vysk. Sheen’o Knyga j 22 APART. MŪRAS, prie gražaus
vrn midarvta iš in televiziniu ' Paikt>. modern. butai. $2,404 mėn. yra sudaryta 1S JO televizinių j pajamų Kaina tik 6.5 karto paja-
kalbų, pasakytų prieš keletą ■ mos. Pašaukite, i r j '■t r sav. išeina pensijon lr parduoda

! metų. Pasirodo, kad ne tik kun. i Delavan Wisc. netoli Lake Geneva 
, , -kr ii- i.~4- 133 kamb. hotel su restoranu, taver-j jM. Masalski, bet ir JO bendra- na -r g namu naujam sav. Viso
darbią knn Stanislav Janik 5 namai. Biznis tarp $17-25,000 dar DIS Kun. oiainsiav J<uun. mętanis Kaina S60,000, arba mainys 

, yra nuteisti Š. m. vasario mene- i mūr. namą. Brighton Parke.
1 sį. Tuokart buvo spaudoje pa
skelbta trumpai, kad minėti ku
nigai nubausti už platinimą kny

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTAKY PUBLIC

4259 So. Maplevvood Avė.

(Atkelta iš 1 psl.) savo žinioje turi daugumą išį gOS Lenkijos liaudies intere-
Kyla ir kitas klausimas — nacių laikų išlikusių dokumen-' sams.

kas bus, kai už metų - kitų iš tų, bylų ir, kaip dabar teigiama, j “Fakty i Mysli” išryškino,

gos, kurioje dėstomos politinės Telef. CL 4-7430 arba YA 7-2046 
ir ekonominės teorijos, priešių-

DĖMESIO

politinės arenos pasitrauks abu į tas sovietinis satelitas dabar 
didieji Vakarų politikos Euro-: gali nustatyti, kuris iš pareigū-

nų laisvoje Vokietijos daly ša- 
lintinas. Padėtis kebli ir vokie
čiai čia ieško kokios nors išei
ties. '

Spauda neseniai piktinosi, kad

poje ramsčiai, Adenaueris su 
generolu de Gaulle? Ar yra ga
rantija, kad jų įpėdiniai toilau 
tęs šių abiejų politinių galiūnų 
politiką? Deja, tokios garanti
jos nėra. Juo labiau labai ma- voklečių respublikos piliečiai, 
ža vilties, kad atsirastų kitas į girdi, be jokįų rūpesčių i§vyks. 
politikas, kuris su tokiu nepa-1 atostogUi 0 tuo tarpUj esą> 
prastu užsispyrimu, logika ir 
tolimu numatymu sugebėtų ves-

kad toji “kriminalinė” knyga— 
tai vyskupo Fulton J. Sheen 
“Life is Worth Living”.

gyvenamasis momentas nesąs
be pavojų. Teigiama: nėra ko 

ti europietinę,. jos apjungimo džiaugtis sovietuose esancia
krize ir ne metas atsisakyti nuo 

ja politiką, kaip ligšiolinis kanc- budrumo Vakarų pasauiyje 
leris Adenaueris. Pagal šios va- dar negąg atsiradęs joks ato. 
saros Bonnos politinius spėlio-j glūgig prįešingai> spvietai 
jimus, esą ir pats kandidatų lebgyai gali sudaryti paaštrėji.

ir susidraugavimo su Prancūzi-

— Rusų kalbos Kanados im
tuose mokosi apie 3,000 studen
tų. Susidomėjimas rusų kalba 
prasidėjo tik paskutinių kelerių 
metų laikotarpyje. Anksčiau į 
rusų kalbą niekas nekreipdavo 
dėmesio. Daugiausia rusiškai 
besimokančių yra Britų Kolum
bijos un-te — net 1,116 stu
dentų.

CONTRACTORS

Visi Pittsburgh’o lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių
Katalikų Radijo Programų

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
IS STIPRIOS Tt GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

Kiekiveną sekmadienį nuo 
1:30 Iki 2:00 vaL p. p.

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad 
resu: Ijithnanian Catholic Hour.

Radio Station WLOA, Braddock. 
Pennsylvania

— * ♦ . * .. . ♦ ♦ . ♦ • * —

$600 MEN. PAJAMŲ
7 butai (5x5, 1—4 ir 1—2 kmb.), 

mūr. prie Congress Expressway, į 
Vaitavus nuo Cicero. $46,000.

ANT 35 PĖDUI SKLYPO
9 metų 2 butų mūr. namas Mar

ąuette Pk. 2 šildymo sistemos. Ap
sauga nuo potvynio. Kaina disku
tuojama — apie $36,500.

GERIAUSIA VASARVIETĖ
Sandūnuose (Beverly Shores, Ind.) 

su baru ir restoranu. $12,000 gryno 
pelno per sezoną. Savininkas duos 
paskolą. Rimta priežastis verčia par
duoti. Pirksite už pusę kainos!

TINKAMAS DIDELEI ŠEIMAI
8 kambarių mūr. bungalov? Mar

ąuette Pk. Šildymas alyva. Antri lan
gai. Dvigubas garažas. Proga pirkti 
Kaina numažinta iki $17.500.

KAM MOKĖTI NUOMA?
Visai su mažu jmokėjimu galite nu
sipirkti 5 metrj 4% kamb. mūr. bun
galovv Marąuette Pk. Savininkai iš
sikėlę į South Bend, Ind. — turi 
parduoti. Proga pirkti!

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7Ist Street
Tel. WAlbrook 5-6015

HELP WANTED VYRAI

MACHINIST
Opening in modern shop for man 
with experiėnce on repair and 
building of high speed produetion 
eųuipment.

įHours: 3:15 p. m. to 11:45 p. m.
BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ Į Excellent Be„efit5 

VADOVĖLIS : w „ HUTCHINS0H
yra gaunamas Drauge. Jame yra ’ & SON, INC,

1031 N. Cicero Avė., Chicago
skaičius į kanclerio įpėdinius l mo nuotaikas. Keista šioji va-
sumažėjęs. Nėra tikra, kad Į gara įr ... glepia daug nežino. 
kanclerio vietą užims prof. Er" Į mybių. Ką atneš rudens mene- 
hardas - vokiškosios ūkio ge- giai> dar sunku pasakyti> tik

viena aišku — reikalingos jė
gos tam rudeniui pasitikti.

rovės tėvas. Daugiau linksta
ma į jaunesnės kartos kandida
tus, tačiau ir čia kai kurie var
žovai jau iškrenta iš varžytinių 
lauko. Pvz. toks Straussas — 
puikus politikas, aukštos inte
ligencijos asmenybė, bet... jis 
laikytinas prieš jį vedamos kam
panijos auka, na, ir jis pats 
ne be klaidų. Daugiau šiuo me
tu žvilgsnis krypsta į dabarti
nį užsienių reik. ministerį, 51 
m. am., G. Schroederį.

Kiti rūpesčiai ir tariamoji 
vasaros ramybė

Vidaus politikoje šią vasarą 
būta įvairių rūpesčių bei nema
lonumų. Kad ir tas vyr. res
publikos prokuroro <Fraenkelio 
nušalinimas iš pareigų, pasi
tvirtinus jo buv. veiklai nacių 
laikotarpyje. Būdinga, kad vo
kiečių visuomenę daugiau jau
dino ne faktas, kad į aukštas 
tarnybines vietas patenka bu
vę nacių “teisingumo’1" pareigū
nai, bet tai, kad tokius reiški
nius iškelia Rytų Vokietija. Ji

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

Petrauskas Construction Co.
2523 W. 69th St. PR 8-3792

visos reikalingos maldos ir gies-: 
mes bei lituriginiai nurodymas.' 
Išleido Kunigų Vienybė. 2 patai-

KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEVVICZ, 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. PIRM- ir KETV.............................. 9 V. r. lki 8 p. p.yMLAHUUa! ANTRAD. ir PENKT..................... 9 v. r. iki 5 p. p.

Pensininkas, nusimanąs namų 
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky-1 dažyme ir priežiūroje, gali gauti 
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 VV. ■ darbo. Skambinti po 3:30 p. p. 
63rd St., Chicago 29, UI. PRospect 8-2877

Reikalingas pensininkas turintis 
automobilį. Kambarys nemoka
mai, suaugusių šeimoje.

GLobe 8-3851
Pirkite JAV Apsaugos 

Bonus!

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

riakf.jytė-Inkenienč, 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 Cetkauskas. 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 Craivley-Boevey, vertė M. Pulauskas, MIC. Tėvų 
Marijonų leidinys, 1958 m. 64 pusi. Kaina ........ 25 centai

Mūrinis 3 butukai ir šildomas 
kambarys etike, Brighton p., ^21,800.

.Medinis 4 kamb., rūsys, garažas, 
modernizuotas vidus, M. p.. $10.800.

2. Mūrin. 2x6, po 3 mieg. kiek- 
vien. nauji du šildyrn., garažas, 
Bright P., atpigintas, skub. parda
vimui. $26,800.

Mes patrnaujame visų rūšių drau
dime: gyvybės, susirgimo, ugnies,
auto., paskolų draudamas, nelaimin
gų atsitikimų ir daug kitų. Mūsų 
įstaiga veikia nuo . 9 v. ryto iki 8 v.

Mūrinis 2x4 ir 2 rūsys. 30 p. lotas, 
naujos vonios, garažas, 65 ■— Camp
bell, tik $20,000.

Tx>tas 35x125, M. p. $1 3.800. 
įjotas 31x125, M. p., $6,000. 
įjotas 30x125, Gage p. $7,800. 
Botas 25x125, Brighton p., $5,000. 
Mūrinis 12 metų 5 kamb., gara

žas, rūsys, 6 blokai nuo Marąuette 
. p. lietuvų mokyklos. $12,600. i Mfirins 6 kamb., 2 blokai nuo Ma
ria High, 30 p. lotas, nauja vonia,
3 mieg., gazo šild., $16,900.

KAIRYS REALTY, 2501 ff. 69th ST. HE 6-5151
2 būt. pajam, medin., 5 ir 3 

kamb. viršuj. Plytel. vonios, gazu 
šildyrn.. garaž., arti įstaigos, nužem. 
kaina. $18,990.

6 kamb. mūrin., arti 66 ir Rock- 
well, plyt. vonia, garaž., daug prie
dų. $17,800.

5% kamb. mūrin., 2 m. senum., 
60 ped. sklyp. gazo šildyrn., arti 
7 2 tos ir Harlem. $15,900.

2 būt. mūr., 6—5, arti 70 ir Ham- 
lin, 8 m. senumo, gazu šild,, garaž., 
tuoj galima užimti. $25,900.

3 būt. mūrin. 4—5—3, nauj. at- 
rem., atskira gazu šiluma, garaž., 
arti 57 ir Campbell. Nužem. kaina. 
$24,900.

2 aukšt. mūr. 5—6 kamb., plyt. 
vonios, gazu-.karšt. vand. . šildyrn., 
garažas, arti 64 ir Paulino. Tik 
$17,900.

5 m. 2 būt. mūr. 5% ir 5% (3
mieg.) “beisboard” šiluma, užbaigt, 
rūsys. Tos rūšies namų turim įvai
riose vietose.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

8ELL-VARPAS
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC 
5455 So. Kedzie Avenue. Tel. PRospect 8-2233

Mūr. iy2 aukšto: 5 r 3 kamb. 14 i PIPEDn RERVUVM
metų, 44 pėdų lotas. 62 ir Pulaski I OlOCnU OkliTV I n
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 $9.5 00. 

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

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

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 West 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 miesto, visi patogumai, po $1,500. Akras žemės,ąžuolyno $1000. 
Pajamų nuosavybė, gražus sodas, labai graži vieta, senatve 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., Lemont, IU., CL 7-6675

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

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

Tik $23,300 už 2-jų butų gerą, pa
jamų mūrinį Brighton Parke, Mont- 
gomery g-vėje. 4 ir 5 kamb., rūsys 
ir pastogė, šildymas karštu vand. 
Garažas.

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

IŠNUOMOJAMA

Išnuom. mod. cottages atostogoms 
LAKELAND TERRACE 

Atvykit pasižiūrėti, ar skambinkit
RUBY KAHN

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

\paimoka skelbtis “DRAUGE 

ies jis plačiausia) skaitomas lietu 
vių dienraštis. Gi stelbimų kaino* 

įsiems prieinamo*

Perskaitę “Draugą", duokr 
Platinkite “Draugę’’, į,e kitiems pasiskaityti.

CONTRACTORS

KERELIS BROS
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL J0SU PAGEIDAVIMĄ

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

r?

V. SIMKUS
Statybos tr Remonto Darbai 
2618 WEST 71st STREET 

Tel.; PR 8-4268 Ir TE 9-B&31

ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 r, d. Trečiad. uždaryta.

Yngvar Brynildssen, Evanstorio 
finansininkas, kurį Chicagos Tu
berkuliozės institutas ir Cook ap
skritis parinko generaliniu pirmi
ninku platinant vadinamuosius 
kalėdinius ženklelius, kuriais ren
kamos aukos kovai su džiova.

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. 
MARQUETTI PK., 6211 S. Western, PRospect 8-5875

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

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

PASIRAUDOK I T E
“DRAUGO” SPAUSTUVĖS 

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas modemiškoje opaus- 

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvė? 
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 programų 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 63 rd Street 

CHICAGO 29, ILL. — TEL. LU 5-9500

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso lr namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 86, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančianskas 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 darijųs.

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehin 6-7875

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

; Nemokamas apskaičiavUnas*
DOMAS ŽUKAUSKAS 

HEATING & SHEET METAL
4444 B. Westera Avė*

Chicago », HL 
Tel. VI 7-8447

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- 
per-alioy” rinas — “gutters”; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kaip 
ir “galvanized". Dažymas iš lauko, 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną, ir naktį bei sekmadie
niais.

DA 1-6047, RO 2-8778

HEATING CONTRACTORS!
Statome šiltu oru pučiamus pe. 
čius, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus.

Vieninteliai iš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti ant 
naujų namų
CICERO HEATING jAND 

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

CONSTRUCTION C0.
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA" BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST 8-0703 CL 7-2094 Chicago, DU.



Užsukim į Lietuvos Paviljoną

Šį ketvirtadienį, liepos 26 d., Jaunimo Centro Studentų an- 
5 vai. po pietų visuomenei bus samblis su šokiais ir kanklėmis,

Marųuette Parko Moksleivių
Tautinis ansamblis, didžiųjų ir 

“Ateitis”, “Žilvitis”
‘Stephens ans.” ir Kirvaitytės j viljoną. Pasiteiraus, pasiinfor- 

kaklių grupė dalyvaus progra- !muos> pasiims literatūros, pasi
ni oje. Pasirodymų kalendoriai Į grožės tautos daile bei moder- 
jau buvo spaudoje anksčiau pa- r^u menu ir rankų gaminiais, 
skelbti. 'Noromis ar nenoromis išryškės

interesantui ir didžioji mūsų 
į tautos tragedija. Užrašas “Free 
! Lithuania” skelbs jam, kad mu- 

O kas gi nenorėtų ranką pa- 'myse laisvės troškimas yra gy- 
spausti ir žodelį sumesti su mū- I vas, kad tauta egzistuoja, kad 
sų gražuole ? Mūsų reprezeritan | skriauda turi būti atitaisyta, 

sandro Marčiulionio projektuo- i tė Dalia Šulaitytė su užrašu | Paviljonas pasauliui bylos, kad 
tame ir eksponuotame paviljone j '"Miss Lithuania’’ sukinėsis vi- ; nepriklausoma Lietuvos valsty- 
žiūrovas ras reto ir gražaus sur> kur tik jaus, kad ji yra bė dar tebėra laisvųjų tautų 

reikalinga. Jai yra prieinama 'šeimos narys.
spauda, radijas, televizija ir ki- , Užsukime į Lietuvos pavil- 

grynai lietuvių tautą reprezen- tos priemonės Lietuvos vardui joną 
tuojančių eksponatų. Užrašas ,
“Free Lithuania” aiškiai nusa- • 
kys publikai, kad čia yra atsto 
vaujama nepriklausoma Lietu-

atidaryta Chicagos Tarptautinė 
Prekybos ir Pramonės paroda. 
Rytiniame McCormick pastato , mažųjų 
pakrašty, truputį į pietus nuo 
centro, kiekvienam lengvai su
randamas nepriklausomos Lie
tuvos gyvastį bylos kuklaus dy 
džio lietuvių paviljonas. Maža
me 240 kv. pėdų plote lankyto
jo akį patrauks dar nepavergto 
mūsų tėvynės sūnaus laisva, 
nors šiek tiek prie cenzūros są
lygų pritaikyta, kūrybos apraiš 
ka. Meniškai skulptoriaus Alek

G ramiausia, lietuvaitė

Pabaigai
Devyniolika dienų tęsis paro

da. Arti milijono lankytojų pra 
slinks parodos alėjom. Daugelis 
iš jų užmes akį ir į mūsų pa-

gintaro, keramikos, dailės, au
dinių, odos išdirbinių ir kitokių

Bronius Nainys

VAIKŲ AIKŠTELE CICEROJE
va. - Jau antra savaitė, kai veikia 

Alvudo suorganizuota vasaros 
vaikų aikštelė Ciceroje, parapi
jos salėje. Aikštelė yra pava
dinta didžiojo lietuvio — vysku 
po M. Valančiaus vardu. Prisi
rašę 45 vaikučiai, lanko 32-36. 
Darbo laikas nuo 9-12 v. die

Graži jaunimo talka

Kad ir labai kuklus savo plo
to apimtimi nepriklausomos Lie 
tuvos paviljonas, bet iš jo ren
gėjo L. B. Chicagos apygardos 
valdybos pareikalavo daug šim- nos.
tų darbo valandų, energijos, už j Auklėjimas yra pastatytassispyrimo ir organizacinių suge nio
bėjunų. Visas organizacinis ir grindų. Vaikaii paga,
vykdomasis štabas, įskaitant or suskirstyti į dvi grupes: nuo 4
ganizatonos, projektuotojus, _6 nuQ m amž.
vykdytojus, propagandistus, re- U vaikuJiais dirba: mok 
prezentantus parodos metu, pro . . ~ ,
gramos išpildyto jus, gražuolę Kurauskien(. bendrą ir Uutini
ir kitus pareigūnus, sieks virš auklėjimą veda Z. Juškevičienė.
dviejų Šimtų žmonių ir jau tūk- Dvasiniu_ rdigWu reitalu sUupą M. Valančių. Pasirengi
stančius savanoriškai paaukotų kun. vilkaitis Jis
darbo valandų. Be abejo pačių imta5ja su vaMaia kaa a 
didžiausią parodos pareigūnų , min. laiko.
grupę sudarys Leokadijos Braz

Vaikučių užsiėmimų progradienės vadovaujamas Jaunimo 
Centro Studentų Ansamblis, mėlė yra gana įvairi, kas 20
apsiėmęs atlikti nelengvą Lietu 1 minučių keičiama, bojama, kad 
vos reprezentacinį uždavinį pa-j vaikučiai nepavargtų ar jiems 
rodos metu. Apie 50 gražių lie- nenusibostų. Rytą, tuojau po
tuvaičių ir apie pusantro tuzino maldelės, Z. J. vaikučiams pri- jr sustiprintas jų tautiš

mena tėvynę ir visi drauge kar q ^un Vilkaitis, nuoširdailios išvaizdos akademikų, pa 
sipuošę tautiniais rūbais žavės 
lankytojų akį, aiškins parodos 
paskirtį, paviljono turinį, eks
ponatų reikšmę bei platins spe
cialiai tam tikslui paruoštą pro 
pagandinį leidinį. Ta pačia pro
ga tenka pabrėžti, kad Jauni
mo Centro Studentų ansamblis 
ypatingai šiemet daugelį kartų 
yra talkininkavęs Bendruome
nei lietuvių reprezentaciniame 
darbe. Jam priklauso Bendruo
menės ir visų lietuvių nuoširdi 
padėka.

Programos dalyviai

Nepraeikim pro šalį nežvilg
terėję ir į McCormick pastato 
Mažojo Teatro salę, kur net sep 
tynis kartus parodos metu lie
tuvių meniniai vienetai repre-

tojašūkį: “Aš lietuvaitė, aš lie
tuviukas, mano tėvynė yra Lie
tuva, aš kalbu ir kalbėsiu lie
tuviškai”. Po to, p. Kurauskie- 
nė praveda ritminę gimnastiką. 
Kai jau visi būna gerai išsigim- 
nastikavę leidžiama laisvai pa
sirinkti koks nors užsiėmimas, 
vieni jų: piešia, kiti iš kaladė
lių ką nors stato (pastato pi
lis ir jas pavadina Gedimino, iš 
spalvingų akmeniukų išdėsto 
tą pačią Gedimino pilį, tautinę 
vėliavą, L. Valstybės ženklą ir 
panašiai), sekamos pasakos, duo 
dama klausytis žirgynėlius, ku
rie vaikučams labai patinka, ir 
t. t. Po sėdimo užsiėmimo vėl 
duodama judėti, jie dažnai su 
malonumu maršuoja pagal mu
ziko Jonušo plokštelės maršų 
taktą, žodžiu, yra sudarytos vi- 

l sos turimos sąlygos vaiku- 
zentuos Lietuvą scenoj. Tas pats . £įams pagal jų amžių ir suge

bėjimus: kurti, ieškoti savo su
POPIERINIS LAIVAS

D. Britanijoje pagamintas 
gebėjimo, siekti ir pasidžiaugti I (17 pėdų 6 colių būrinis laivas,

‘‘Stačias laivas", suplanuotas 
JAV Laivyno instrumentams lai
kyti. Jūroje jis stovi stačias, kaip 
šiame braižinyje, o kai jis yra 
velkamas, tada paguldomas kaip 
visi laivai. Tai plūduriuojanti in
strumentų platforma, (CP)

Mirus mielai
A. + A,

MARYTEI KASAKAITIENEI, 
jos liūdintiems — vyrui VACLOVUI KASAKAIČIUI, 
dukrai ROMUTEI ir jos vyrui Dr. A. ČEPULIAMS 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

J. P. Strijauskas, G, Velička "

A. -f- A.
VACLOVUI ANCEVIČIUI-ANDOLIUI 
mirus, jo dukroms Irenai ir Alinai, sūnui 
Algirdui ir giminėms sunkioje liūdesio va
landoje reiškiame gilią užuojautą.

J. ir R. Orentai, Gicilija Orentlenė,
A. ir G. Rudžiūnai.

1 populiarinti bei tautos tragedi
jai ryškinti.

Gaisras Clevelande, kur buvo sužeisti 2 darbininkai ir 5 ugnia 
gesiai, kai kasimo mašina prakirto žemėse buvusį kuro vamzdį.
Su gaisru per 314 valandas kovojo apie 100 ugniagesių, panaudo
dami 20 mašinų. Tūkstančiai žmonių buvo susirinkę žiūrėti.

beveik visas iš specialiai paruoš ■ Net ir laivo stiebas padarytas 
to popieriaus. Panaudota apie Į iš popieriaus, ir jis išlaiko 165 
11,000 pėdų iš specialaus po- pėdų būrę. Sakoma, kad toks 
pieriaus pagamintų vamzdžių, (laisvas esąs gan patvarus.

savais laimėjimais. Vaikučiai už 
siiminėja: salėje, mokyklos kie
me ir rajono vaikų aikštelėje.

Vidudienį vaikučiai gauna 
stik'ą pieno ir pyragėlių, ką su- 
šveičia su dideliu apetitu. Vie
nuoliktą valandą visi nusiplau
na rankutes ir tvarkingai su
stoja prie savo kėdžių. Kai jau 
visi sueina kun. Vilkaitis su
kalba maldelę ir visi tvarkingai 
sėdasi prie gražiai ir švariai pa 
dengto stalo, kiekvienam balta 
servietėlė, kas priklauso prie 
gražaus auklėjimo, prie tvar
kos ir švaros.

Šiuo metu vaikučiai yra ren
giami pagerbti savo globėją vy

mo metu jų rankelėse plėvėsuo 
ja tautinė trispalvė, skamba lie 
tuviškos dainelės. Atėjus laikui 
skirstytis,, vaikučiai nelabai no 
riai apleidžia aikštelę.

Aikštelę įkūrė ir administruo 1 
ja Alvudo atstovė Z. Juškevi
čienė, ji deda daug sielos, kad 
vaikučiai išgyventų džiaugsmą

A. -J- A.
ANNA KLEMAUSKAS

KALINSKAITE
Gyveno 7251 S. Artesian Avenue

MirC liepos 23 d., 1962. 9:05 vai. ryto, sulaukus 70 m. amžiaus.
GiinG Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr.
Amerikoje išgyveno 49 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Stanley, 2 sūnūs, Stanley. 

Jr.. marti Eleanor ir W.alter, marti Bernadette, duktė Julia O'Brien, 
žentas Jim. 8 anūkai, kiti gimnės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas antrad., 4 vai. p. p. Petkaus Marųuette 
Funeral Home koplyčioje, 2533 W. 7 lst St.

Laidotuvės įvyks ketv., liepos 26 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta j švenč. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią., kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnūs, duktė, marčios, žentas iir anūkai.
Laidotuvių dirdįltl. A. Petkus ir Sūnus. Tel. GIt 6-2345.

dus patriotas, visada pirmasis 
su šypsena, su meile pasitinka 
vaikučius. Parapinės mokyklos 
vedėja sesuo Perpetua taip pat 
neatsilieka, niekad neatsisako 
suteikti paslaugą. Taip vyksta 
mažųjų gyvenimas pasišventė
lių globojamas, prelato I. Alba
vičiaus suteiktoje pastogėje, už 
ką jam yra nuoširdžiai dėkingi 
vaikučių tėveliai ir Alvudas.

Kars.

— Pasaulio gražuolė — lie
tuvių mokinė. Buenos Aires mie 
ste sėkmingai veikia lietuvių 
Survilų madų firma. Jos mode
lis Beatriz Norma Nolan nese
niai išrinkta Miss Argentina. 
1962 m. liepos mėn. JAV, Flo
ridoje, jai pripažintas Miss Uni- 
verse titulas.

A. -j“ A.

ANTANAS WAYCHAS
Gyveno 4414 S. Washtenaw Ave.

Mirė liepos 22 d., 1962, 3 vai. p. p., sulaukęs 72 metų 
amžiaus. Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiluvos parap.. Šaulelių 
kaimo. Amerikoje išgyveno 56 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona (Yucius), marti 
La Verne Waychas, anūkas Theodore, sesuo Ona Seynor, jos 
vyras Kaspar, sesers vaikai, Bruno Kilkus, jo žmona Stella 
ir šeima, Frank Kilkus, jo žmona Josephine, Ona Gabrėnas 
su šeima, Stella Sehultz su šeima, švogeris Mykolas Yucius, 
švogeris Antanas Urbonas su šeima, giminės: Rudokų šeima, 
Justina Klapatauskienė su šeima, kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Priklausė Kęstučio klubui.
Kūnas bus pašarvotas antradienį 2 vai. p. p. John F. 

Eudeikio koplyčioje, 4330 S. California Ave.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, liepos 26 d., iš koplyčios 

8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Švenč. P. M. Nekalto Prasidė
jimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, marti, anūkai ir kiti giminės
Laidotuvių direktorius John F. Eudeikis. Tel. LA 3-0440

A. -|- A.
KAZIMIERA AGLYNAS

(JANAVIČIŪTE)

Gyveno 4511 South Fairfield Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė liepos 21 d., 1962 m. 7 vai. ryto, sulaukusi senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kražių parapijos, o Ame

rikoje išgyveno 44 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime dū sūnūs — Anthony ir 

Bruno, marti Angeline, duktė Helen Thomas, ketui anūkai, 
vena sesuo Lietuvoje Adolfina Šaltienė, viena svainė Lietu
voje Petronėlė Lašinskienė ir jos šeima, ir kiti giminės drau
gai ir pažįstami.

Priklausė • Šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų Dr-jai, Brighton 
Park Moterų Klubui, Utenos Apskrities Klubui, Upytės Dr-jai, 
Chicagos Lietuvių Suvalkiečių De jai, Joniškiečių Labdarybės 
ir Kultūros Klubui, Am, Liet. Pil. Klubui, Eržvilko Liet. Klu
bui, Liet. Demokratų Klubui ir Chicagos Liet. Našlių Klubui.

Kūnas pašarvotas J. Eudeikio kopi., 4330 S. California 
Ave. Laidotuvės įvyks trečiad., liepos 25 d. Iš kopi. 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į švč P. Marijos Nekalto Prasidėjimo parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks ged. pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines ir draugus bei pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka Sūnūs, marti, duktė ir visi kiti giminės.
Laid.. direktorius John F. Eudeikis, Tel. LA 3-0440.

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. liepos mėn. 24 d.

GUŽAUSKy BEVERLY HILLS GEUMY6IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvh} 

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 63rd STREET

Telef. I’R 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
M R, NELSON

SAVININKO

SAINT CASIŠVHR 
MONUMENT CO

3 914 West 111 th Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasir’rddmaR Visame Mieste ,
Telef, — CEdarcresf 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių

4. F. EUDEIKIS

O
OIDOmiŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
£605-07 Scuth Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2
433D-34 South California Avenue

Telefonas LA 3-0440 ii LA 3-9852
^MiSlilANOK PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARĄUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wesf 7lst St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S, 50th Ave., Cicero. T0wnhall 3* 2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

Laidotuvių DirektoriaiMAŽEIKA &EVANS
<845 sa VVESTERN AVE. .

TRYS MODSRNIBKOt 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAtofOMS VISTA
REpnbtb T-8We BBpabB* T-tetl

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. Vlrginia 7-6672

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

ANTANA$ M PHILLIPS
8307 LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401

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

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

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138—1189

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

Perskaitę dien “Dranga” (inakite ji kiliems
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X Prel. Igno Albavičiaus 50 
m. kunigystės ir 22 m. klebona
vimo Šv. Antano parapijoje, Ci
cero, jubiliejus bus iškilmingai 
paminėtas lapkr. 25 d.

X Jonas Stankus iš Lawren- 
ce, Mass., atsiuntė mūsų redak
cijai laišką, kuriame stipriai pa 
sisako už būtiną reikalą Alto re 
formų. Laiškas perduotas Alto 
vadovybei.

X Dr. Feliksas Gureckas, 
metus laiko gilinęs studijas Ox- 
fordo universitete Anglijoj, šio
mis dienomis grįžo į JAV. Ru
denį pradės profesoriauti De 
Paul universitete.

X Akt. Kazys Veselka iš
skrido į akt. J. Akstino laidotu
ves Montrealyje, Kanadoje.

X Dail. M. šileikio kūrinių 
paroda nuo pirmadienio atidary 
ta Standard Federal Savings & 
Loan Assn., 4192 Archer Avė. 
Paroda tęsis iki rugsėjo mėn. 
pabaigos. Parodoje yra 14 dar
bų, iš kurių 2 akvarelės. Dau
giausia peisažai. Lietuviškoji vi 
suomenė džiaugiasi, kad šios 
bendrovės vedėjas J. Mackevi
čius parodo tokį susidomėjimą 
lietuviškais reikalais.

X Apie 10,000 kepalų juo
dos ir baltos duonos per savai
tę iškepa lietuviškoji Bruno ke
pykla Bridgeporte, esanti Litu
anicos ir 33 PI. sankryžoje, šie
met ji jau švenčia 10 m. gyva
vimo sukaktį. Sumanus jos sa
vininkas Bruno Macianskis šią 
įmonę išugdė, įtaisydamas ma
šinų už $25,000. Kepykla dirba 
5 dienas savaitėje po 24 valan
das paroje. Joje dirba 14 tar
nautojų, Kepyklos gaminiai pa
siekia kelias aplinkines valsty
bes, net ir St. Louis miestą. Per 
savaitę sunaudoja apie 50 mai
šų miltų; saldiesiems kepiniams 
per savaitę sunaudoja apie 18 
maišų cukraus, 15 galionų me
daus.

X Vėžio tyrimų laboratorija, 
veikianti Šv. Kryžiaus ligoni
nėje, ^avo iš Užsienio Karų Ve 
teranų sąjungos finansinę pa
ramą.

X Lietuviais kaskart dides
nį susidomėjimą parodo radijas 
Ir televizija. Penktadien. plačiai 
klausomoje Norman Ross valan 
dėlėje per WLS stotį pats pro
gramos vedėjas pasakojo apie 
Lietuvą, Chicagos lietuvius, pa
žymėjo, kad dabar okupuotos 
Lietuvos ūkis pajungiamas So
vietų ūkiui. Prieš keletą dienų 
Paul Gibson taipgi kalbėjo apie 
Lietuvą, paliesdamas dabarties 
sunkumus okupacijoje ir garbin 
gą Lietuvos praeitį. Pavergtų 
Tautų savaitės minėjimo Chi
cagoje, kur taip puikiai pasiro
dė lietuviai, vaizdus rodė W- 
GN televizijos programoje, čia 
nemažai nuopelnų turi gen. 
kons. dr. P. Daužvardis su po
nia, kurie savo asmeniškas pa
žintis panaudoja Lietuvos labui 
ir pasistengia atitinkamiems as 
menims parūpinti literatūros.

X Dar viena lietuviška salė. 
Naujai atremontuota, pilnai 
atšaldyta, talpinanti 100 žmo
nių. Nuomojama vestuvėms, į- 
vairioms šeimyniškoms šven
tėms, organizacijų susirinki
mams bei pobūviams. Maistą 
galima gaminti pietums vietoj 
arba užsakyti pas savininką. 
Salės adresas — 1820 W. 16th 
St., tel. 254-4530 arba PR 8- 
2266. Nauji savininkai — A. ir 
M. Noreikai. (Sk.)

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

(Sk.)

X Adelės (Paulauskaitės) ir 
Povilo Wallenų vedybinio gyve
nimo 45 m. sukaktis buvo iškil
mingai paminėta praeitą sekma 
dienį. Sukaktuvininkams staig
meną — turtingas vaišes su 
daugeliu svečių — surengė mar 
ti Bernice ir sūnus Alfredas sa
vo namuose 3501 W. 76 PI., Chi 
cagoje. Buvo arti 60 svečių, kai 
kurie net atvykę iš Kewanee, 
kiti iš artimesnių apylinkių. Su 
kaktuvininkams buvo įteikta eg 
lutė su “išaugusiomis” ant jos 
penkinėmis. Wallen šeima gyve
na 3525 W. 77 St.; Adelė yra 
kilusi iš Seredžiaus parapijos, 
o Povilas iš Naujamiesčio, Pa
nevėžio apskrity. Abudu — nuo
širdūs lietuviai.

X 118 gydytojų dirbs Šv. 
Kryžiaus ligoninėje, kai bus ati 
darytas naujasis pastatas ir abi 
dvi ligoninės veiks pilnu tem
pu. Dabar statybos darbai jau 
užbaigti, tik įrengiamos labora
torijos, operacijų kambariai. Li 
goninė bus aprūpinta pačiais 
moderniškiausiais medicinos į- 

I taisais. Šv. Kryžiaus ligonine gy 
į ventojuose yra didelis pasitikė
jimas. Jau šiais metais joje gy
dėsi daugiau kaip 5,000 ligonių. 
Atsiranda geradarių, kurie, no
rėdami įamžinti s.au brangius 
asmenis, įrengia atskirus kam
barius naujojoje ligoninėje.

Rimantas Pauliukonis, dar vie
nas Pauliukonių gražios šeimos 
narys iš Worcester, Mass., kari- 
. cinkas JAV laivyne.

CH ICAGOS ŽIN IOS
ĮSAKYMAS GYDYTOJAMS 

IR LIGONINĖMS
Dr. Samuel Adelmanas, Chi

cagos sveikatingumo direkto
rius, Įsakė visiems gydytojams 
ir visoms ligoninėms sunaikinti 
turimus “thalidomine” vaistų 
kiekius. Amerikoje šis trankvi- 
laizeris—nervų ramintojas ma
žai buvo naudojamas, bet Euro 
poje, ypač Anglijoje ir Vokieti
joje, ėmusios šių vaistų nėščios 
moterys pagimdė ir dar gimdo 
vaikus, kurių rankos ir kojos 
yra neišsivysčiusios, panašios į 
pelekus.

PABAUDOS UŽ LOTERIJĄ
Chicagos pašto inspektoriai 

tiria iš Bedford, Pa., atsiųstus 
loterijos bilietus, kurių laimė
tojus nustatys vėliau šįmet į- 
vyksiančios arklių lenktynės, 
Laurel, iMd. Loteriją suruošė 
Haiti respublikos viešos pašal
pos fondas. Ir bilietų pardavė
jai ir jų pirkėjai gali būti nu
bausti dviem metams kalėti ir 
$1,000 pabauda.

IŠ 7 VYRŲ TIK DU IŠTE
SĖJO

Iš Chicagos septyni vyrai iš
ėjo pėščiomis į Washingtoną, 
bet ištesėjo tiktai du. “Taikos” 
maršuotojai išvyko balandžio 
22 d. Washingtoną pasiekė bir
želio 22 d. Ten susitiko su ki
tais “taikos” maršuotojais. Kai 
kurie neklausė policijos nuro-

Liepos 22 d. dr. V. Blažio ir Sofijos Blažienės rezidencijoje, Chicągoje, surengtame pobūvyje 
svečiai ir viešnios. Priešakyje jaunimas: Rudžių vaikai — Antanukas, Markus ir Rožytė; Taurų 
du sūnūs — Arvidas ir Šarūnas; Nalivaikos du sūnūs — Petras ir Jonas; Jonas Šalčius, Petro
nėlė Ceikutytė, Janina ir Jolanda Kanaukaitės, Vladas Kanauka, Anele ir Birutė Binderytės, 
Laima Kudirkaitė, Andrius Vitkauskas, Vytautas ir Leonas Mikliai. Andrius ir Laimutė Gaižiūnai, 
Auksė ir Lile Briedytės ir kt. Toliau: Dr. V. Blažys, M. Noreikienė, M. Gurėnienė, S. Blažienė, M. 
Rudienė, A. Rudis, Margarita Rudytė, dail. Rūkštelė su žmona (kairėje), Zubkienė, L. šimutis 
(dešinėje), Mikliai, Gurėnas, Zelbai, dr. Domanskiai, dr. Taurai, dr. Rasučiai, dr. Rimantai, dr. 
Gaižiūnai,‘Noreika, kun. V. Bagdanavičius, Cibulskiai ir kt.

INŽ. RUDIS APIE PAŽANGĄ 

V. VOKIETIJOJ

“Vakarų Vokietijos pokarinis 
ekonominis, politinis ir sociali
nis gyvenimas tiek yra pažen
gęs priekin, kad, tie, kurie iš 
jos išvykote prieš keliolika me
tų, jos nepažintumėte. Ji pui
kiai atsistatė iš po karo griu
vėsių. Jos pramonė klesti, pre: 
kybą plinta, žemės ūkis pro
gresuoja” — šitaip kalbėjo inž. 
Antanas Rudis, tik sugrįžęs iš 
Europos jam surengtame priė
mime ir jo žmonos Marijos pa
gerbime jos vardo dienos pro
ga. “Vokietijos didmiesčiai sa
vo prekyba, automobilių gausu'
niu, kulturiniu gyvenimu visai ižu Eretu, kuris rašąs savo1 atsi- ja ir Ant. Rudžiai. Programą
panašūs į Amerikos miestus. 
Kiek teko patirti, Vokietijos 

i pramonei visur trūksta darbi
ninkų. Trūksta jų ir tokioje pa
žangioje Šveicarijoje” — paste
bėjo inž. Rudis. Jisai priėjęs ir 
praktiškos išvados. Planuojąs 
pasiūlyti Altui ar Balfui, kad 
rimtai pastudijuotų klausimą, 
ar neparaginti lietuvius tremti- 

L nius, patekusius į tokius kraš-

dymų ir buvo 
'Baltųjų rūmų.

areštuoti prie

ŲANKĖSI VOKIEČIAI

Šiomis dienomis Chicagą ap
lankė 117 jaunuolių iš Vokieti
jos, kurie atvyko į Ameriką ste 
bėti, kaip šios šalies gyventojai 
gyvena.

NUFILMAVO BANKO API
PLĖŠIMĄ

Gary Trust & Savings banko 
Glen Park skyrius buvo dviejų 
ginkluotų vyrų apiplėštas. Tas 
bankas jau anksčiau buvo tris 
kartus apvogtas. Bankas įsitai
sė filmų sukimo aparatą, kuris 
nutraukė visą apiplėšimo eigą. 
Vagiliai ko pelių valandų buvo 
policijos sugauti.

GAVO $975.000

Chicagos universitetas gavo 
$975,000 iš Fordo fundacijos 
pravesti ypatingą programą: iš 
auklėti būsimus kolegijoms pro 
fesorius.

UŽPYKO LOŠDAMAS KOR
TOMIS

Apartamentinių namų rūsy
je, 2129 W. Jackson, vyko loši
mas kortomis. Vienam vyreliui 
nesisekė. Kai negalėjo pasisko
linti pinigų, jis užpyko ir vienu 
šautuvo šūviu sužeidė 5 vyrus 
iš ten žaidusių ir taip sau ste
bėjusių smalsuolių.

vieną progą panaudoti Lietuvos 
išlaisvinimo reikalams.

Sutiktuvės ir pagerbimas įvy
ko dr. VI. Blažio rezidencijoje, 

tus, kuriuose gyvenimo sąlygos p. Blažienės rūpesčiu ir pastan- 
yra nepakenčiamos, grįžti atgal gomis. Susirinko daug mielų 
į Vokietiją, kur tikrai galėtų ge svečių. Svečiai nuoširdžiai svei- 
rai įsikurti. Suprantama, reiktų kino Rudžius ir jų sūnus bei 
legaliuosius ir formaliuosius > dukteris, ypač Margaritą, kuri 
klausimus išspręsti. I drauge sų tėvu grįžo iš Švei-

Inž. Rudis, besilankydamas i carijos gimnazijos atostogų. 
Londone, matėsi su ministeriu j Svečių vardu sveikinimo kal- 
Bronium Balučiu, senu Chica- Į beles pasakė: L. šimutis, kun.
gos lietuviu. Parvežęs čikagie- 
čiams glėbius sveikinimų. Pary
žiuj susitikęs su ministeriu Ed
vardu Turausku ir jo žmona, 
kurie taip pat nuoširdžiai svei-
kiną amerikiečius. Šveicarijoje nė ir M. Noreikienė. Į sveikini- 
ilgeliau šnekėjęs su prof. Juo- , mus ir linkėjimus atsakė Mari

minimus ir esąs pasiruošęs kiek pravedė L. šimutis.

DAN KURAIČIUI OKUPANTAI 
VILNIUJE SUDARĖ SUNKUMŲ

Dan Kuraičiui Vilniuje ko
munistai sudarė sunkumų. Šį 
mėnesį Dan Kuraitis savo ke
lionėje pasiekė Vilnių. Jį apsi
stojusį Vilniaus viešbuty, aplan 
kė okupantų kontroliuojamos 
“Tiesos” korespondentas Alg. 
Stankevičius ir užsipuolė, kad 
jisai po pirmosios kelionės į Lie 
tuvą neigiamai atsiliepė apie 
sovietinę tvarką. Kuraičiui, ži
noma, nebuvo patogu kirstis su 
okupantų gizeliais anapus gele
žinės uždangos, dėl to jis pra
sitarė, kad, spausdinant įspū
džius, juos redaguojantis kiek 
kitaip buvo formulavęs jo min
tį. Tada Alg. Stankevičius ėmė 
reikalauti, kad Dan Kuraitis pa 
rašytų atsiprašymo bei atšauki 
mo raštą ir išspausdintų
puotos Lietuvos laikraščiuose. 
Dan Kuraitis nesutiko to pada
ryti. Tada Ant. Stankevičius 
“Tiesos” Nr. 168 liepos 19 d. iš
spausdino trijų skilčių straips

Iš Worcesterio į Chicagą atvykusieji svečiai. Pirmoj eilėj iš kai
rės: Pranas Pauliukonis ir šeima — Kęstutis, Laima, motina su 
Rūta. Stovi Gražina (kurios vestuvės buvo šį savaitgalį), Živilė, 
Kastytis, Jūratė ir Eglė. šis devynių vaikų tėvas yra nuolatinis 
mūsų dienraščio bendradarbis.

Vyt. Bagdanavičius, MIC, kun. 
V. Rimšelis, MIC, dr. V. Tauras, 
dail. Rūkštelė, Blažienė, dr. VI. 
Blažys. Buvo pasveikintos ir ki
tos dvi Marijos — M. Gurėnie-

nį, puldamas Dan Kuraitį už 
“netikslią informaciją” apie Lie 
tuvą. Straipsny pridėtas ir bru
talus palyginimas: girdi į vie
nus namus atėjęs svečias vis 
minėjęs šeimininkams, kad čia 
kiekvienam kambary dvokią. 
Šeimininkė į jį įsižiūrėjusi ir ta 
rusi: “Kaimyne, tavo ūsuose 
blakė tupi. Nusipurtyk ją, ne
smirdės”. Tą okupantai taiko 
Kuraičiui. Straipsnis baigiamas 
savotišku grasinimu.

KĄ PARODYTI SVEČIAMS?
Atvykusiems į Chicagą sve

čiams siūloma parodyti 10 svar 
blausių matytinų įžymybių: eže 
ro pakraštį (nuo laivo), meno 
institutą, Natūrai History mu-

oku-1 ziejų, Board of Trade pastatą, 
skerdyklas, mokslo ir pramo
nės muziejų, Chicagos universi
tetą, Lake Meadovvs butų pro
jektą, Northvvestern universi
tetą ir Bahai šventyklą.

J. A. VALSTYBĖSE
— Balfo direktorių nutarimu 

XI Balfo seimas šaukiamas Bai 
timorėje š. m. spalio 13-14 die
nomis. Baltimorėje nėra daug 
Balfo narių, bet skyrius gyvas 
ir veikia jau kelinti metai. Ten 
turima nuoširdžių Balfo rėmė
jų, kurių išskirtini: prel. Men- 
delis, dr. Armanienė, K. Pranc- 
konis, J. Kazakevičius ir kiti. 
Pridėjus apylinkių ir ypač Wa- 
shingtono veikliuosius ir dos
niuosius lietuvius, Baltimorė 
tikrai pajėgs seimą priimti ir 
svetelius balfininkus iš įvairių 
vietovių pagloboti. Artimiausiu 
metu' bus paskelbtas Balfo XI 
Seimui rengti vyriausias komi
tetas. Balfo organizacija turi 
62 skyrių.

— Lietuvių dovana Šv. Tė
vui. Rugpiūčio pradžioje lietu
viai (kartu su kitais tremti
niais) dalyvaus Romoje ir Šv. 
Tėvui įteiks specialią dovanėlę: 
A. Tamošaitienės rankdarbį — 
gobeliną “žemaičių senkapiai”. 
Dėl įvairių priežasčių JAV lie
tuviai vyksta Romon paskirai. 
Tiesa, Šv. Tėvui lietuviai dar 
įteiks ir Sibiro lietuvaičių mal
daknygę, itališkame vertime ir 
specialiai įrištą, šios mandakny 
gės 200 egz. pasiekė Balfo cent 
rą, ji išsiuntinėta laikraščiams 
ir įvairiems veiksniams, bet dar 
liko keli egz. baltininkams, su
venyrų rinkėjams. Itališkas ver 
timas dėka kun. V. Mincevi
čiaus išleistas gana gražiai 

1 (10,000 egz.).

— Nijolė Sahataitytė, Moni
kos ir dr. Zigmo Sabataičių, gy 
venančių 1226 E. 87th St., Cle
veland, Ohio, dukra, šį pavasa
rį su pagyrimu baigė Annhurst 
kolegiją So. Woodstock, Conn., 
įsigydama laipsnį biologijos ir 
chemijos srityje. Būdama veik
li įvairiose kolegijos studenčių 
grupėse, Nijolė taip pat priklau 
sė ir Putnamo studenčių ateiti
ninkių vieneto valdybai. Po va
sarinių atostogų planuoja dirb
ti savo srityje Clevelande.

— Iš Lietuvos kilęs Max E. 
Blatt, 78 m., buvęs universali
nės parduotuvės savininkas, mi 
rė Atlantic City, N. J.

KANADOJ
— Kun. Lionginas Kemėšis, 

kuris pastatė Manitovvadge pa
rapijos bažnyčią ir kleboniją, 
ir ten gražiai dirbo, š. m. bir
želio viduryje, dėl susilpnėju- 
sios sveikatos, prašėsi vyskupo 
iškeliamas į mažesnę parapiją. 
Sveikatai pataisyti gavo atos
togų iki rugsėjo mėnesio. Atos
togaujant Sault Ste Marie,'teko 
kuriam laikui atsigulti į ligoni
nę dėl atsiradusių akmenų ink
stuose. Dabar iš ligoninės jau 
išėjo ir leidžia atostogas drau
ge su broliu kun. Laurynu Ka
nadoj, o paskiau važiuos į JA- 
V. Kun. Laurynas Kemėšis rug 
piūčio 17 d. iš Montrealio laivu 
išplauks į Europą šešioms sa
vaitėms, o paskiau vėl grįš į 
Australiją darbuotis savo tau
tiečių tarpe.

— Kun. Augustinas Sabas, 
grįžęs iš Kneipp Springs sana
torijos, vieši Sudbury pas bro
lį, o rugpiūčio 5 d. abudu iš
vyks porai savaičių atostogų į 
JAV prie Atlanto.

— A. a. Pranas Brauki y s mi
rė Sudbury, Ontario. Velionis 
buvo 47 metų amžiaus, vien
gungis, dirbęs nikelio kasyklo
se. Po iškilmingų pamaldų Kri
staus Karaliaus vardo bažny
čioje Sudbury, velionio palai
kai buvo pergabenti už 250 my
lių į Torontą ir palaidoti lietu
vių kapinėse. Tuo būdu vienin
telės Kanadoj lietuvių kapinės, 
priklausančios šv. Jono Kr. pa
rapijai, pamažu tampa “visos 
Kanados lietuvių kapinėmis”, 
nes apie trečdalis čia palaidotų 
lietuvių nėra iš Toronto, bst į- 
vairių vietovių, kaip Hamilto
no, Port William, Quebeko, U- 
SA ir kt.

— Dr. Ona Gustainienė, sėk
mingai išlaikė gydytojo teisėms 
Kanadoje egzaminus ir pradėjo 
dirbti kaip anastetikė speciali
stė generalinėj ligoninėje Scar- 
boro, Toronto priemiesty. Dak
tarės vyras, Jonas Gustainis, 
Toronto kolonijoje gražiai reiš
kiasi visuomeninėje lietuvių 
veikloje, per keletą metų būda
mas vedėju Toronto šeštadieni
nėje liet. mokyklos, turinčios 
arti 500 mokinių.

— Specialų Tėvynės vakarą 
savo stovykloje turės studen
tai ateitininkai. Tam jau suda
romas montažas. Gauti pasisa
kymai iš Nepriklausomybės ak
to signatarų, iš eilės kitų žy
mesnių asmenų, pvz. liečiant jų 
pergyvenimus 1940 m. sovie
tams okupuojant Lietuvą.

OKUP. LIETUVOJE
— Inž. V. Matulevičiaus Vil

niuje išrastą automatinę stotį 
oro radioaktyvumui matuoti ap 
rašo žurnalas “USSR”.

— Prof. J. Baltrušaičio vei
kalais remiasi meno mokyklos 
prof. E. Utudjian savo studijoj 
apie Armėniją, išspausdintoje 
“Mission Techniųue en Arme
nie”. Taipgi Baltrušaičiu remia 
si prof. A. Chastal, vertinda
mas parodą apie katedras, su
ruoštą Luvro muziejuje.

— Prancūzų karys Gaston 
Febus, su kryžiuočiais XIV 
šmt. dalyvavęs ekspedicijose 
prieš Lietuvą, aprašomas žur
nalo “Revue historiąue de l’Ar- 
mee” 1962 m. Nr. 2.

— Lietuva prisimenama žur
nalo “Figaro LItteraire”, kur 
kalbama apie tautas, pasmerk
tas žiauriam likimui. Rašo lat
vis W. Villaret.

— Lietuvoje fabriką už 7 
mil. svarų statysianti viena an
glų firma, tai praneša “L’Infor 
mation”.

ŽMOGAUS RAŠYSENA JĮ 
IŠDUODA

Apie 500 grafoanalistų iš vi
so pasaulio susirenka metiniam 
seimui Sheraton - Chicago vieš
butyje. Grafoanalistai iš žmo
gaus rašysenos sprendžia apie 
jo būdą ir charakterį.

“Viešpatie, Išklausyk
Suredagavo

Kun. K. Matulaitis. M.I.O. 
TSleldo

i lėtučių Katalikų Spaudos Draugija
Tat viena Iš pilniausių maidaKny- 

gių. spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos; 11 novenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmes; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams Ii 
aboliucijai; maldos apaštalystes mal
dos; šv. Valandos maldos; 83 giesm.; 
Velykų ir VSllnių apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
lr t.t

Ši maldaknyge yra geriausias pir
kinys Amerikoje Užsisakykite tuo-in •

Maldaknyge ‘'Viešpatie, Išklans/k
Manęs’ yra labai gražiai išleista: at
spausdinta ant balčiaus’-! ir geriau
sio popierio; tvirtai Jrlšta su paauk
savimu ar be; nemažos raides; daug 
ryškių iliustracijų.

640 puslapių:
Kaina

3/ colio storumo

Paauksuota.................................f 8.50
Užsakymus su pinigais siųskite'

‘ ‘ DBA U G A S ”
DRAUGAS, 4545 W. 63 St. 

Chicago 29, Illinois




