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Sovietu Sųjunga bandys naujus atominius ginklus
RUSKO IR GROMYKO SUSITIKIMAS

Nusiginklavimo konferencija — pasaka be galo

GENEVA, Šveicarija. — So
vietų užsienio reikalų ministe- 
ris Gromyko vakar pareiškė 
septyniolikos valstybių atstovų 
konferencijai, jog Sovietų Są
junga “neturinti intencijos už
pulti Jungtinių Amerikos Vals
tybių”.

Gromyko taipgi pasakė 60- 
tai visumos konferencijai, kad 
Sovietų Sąjunga nedarysianti 
didesnių nuolaidų nusiginklavi
mo sutarties projekte, kurį ji 
pateikė praėjusio kovo 14 die
ną, pradėjus nusiginklavimo 
konferencijos posėdžius. Ypač, 
pasakė jis, Sovietai nepriims 
Amerikos plano, kuriame nu
matoma “zoninė” nusiginklavi
mo proceso inspekcija, nes 
Kremlius šį planą laiko ameri
kiečių pastanga “legalizuoti 
šnipinėjimą”.

“Jūs negalite mūsų įtikinti, 
kad Sovietų Sąjungos gynybos 
sistema būtų atskleista, kad 
būtų gauta informacija apie 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
gynybą”, — pareiškė jis, žiū
rėdamas į JAV sekretorių Rus- 
ką.

“Mums nereikia šios infor
macijos, nes mes neturime 
noro užpulti Jungtinių Ame
rikos Valstybių”.
Tačiau Gromyko pareiškė

Pasikoręs katinas 
Šiauliuose

OKUPUOTA LIETUVA. — 
Lietuvos žmones labai pritren
kė žinia, kad Chruščiovas pa-

konferencijai, jog Rusija pla- vos ir Washingtono prie “šal- 
nuoja išbandyti “naujausius tojo karo» sušvelnėjimo. Krem- 
atominius ginklus” būsimoje!
bandymų sesijoje.

Sovietų Sąjunga rugpiūčio 5 
pradėsianti naujus atominiusi 
bandymus.

* * *
JAV sekretorius Dean Rusk 

vakar tarėsi keturias valandas 
su Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų ministerių Gromyko 
Berlyno ir kitais klausimais. 
Pasikalbėjimai nepastūmė Mask

Mirė šen. Dworshak
WASHINGTONAS. — Sena

torius Henry C. Dworshak (R., 
Idaho), rūpinęsis ir pavergtųjų 
tautų išlaisvinimu, mirė Wa- 
shingtone. Jis rėmė ir Lietuvos 
laisvinimo bylą.

liūs delsia ir laukia tinkamo 
momento smogti Vakarams.

Pavogta meno kūrinių
JŲ VERTE ESANTI NUO 

$75,000 IKI $100,000
CHICAGO. — Apie 125—140 

meno kūrinių buvo pavogta iš 
North Side apartamento. Tai 
buvo pastebėta pirmadienį.

Meno kūriniai ir senoviniai 
dalykai priklauso Max Remick, 
72 metų. Jis gyveno 459 W. St. 
James, bet tapybos kūriniai bu
vo laikomi antrame apartamen
to aukšte, 910 W. Ainslie.

Buvo pavogta apie $75,000— 
$100,000 vertės meno kūrinių, 
kurie apdrausti $50,000.

— Etiopijos imperatorius

Gen. Maxwell D. Taylor (vir-

Naujausios
žinios

— JAV atomo sprogdinimas 
nepaprastoje aukštumoje virš 
Johnston salos, Pacifike, turė
jęs įvykti vakar, būsiąs atliktas 
šiandien, jei oro sąlygos leis.

— Laikinosios Alžirijos vy
riausybės premjeras Ben Khe
dda sutiko paremti vicepremje
ro Ben Bellos vadovaujamą 
septynių asmenų grupę, kad ji 
valdytų alžiriečių teritoriją. 
Parlamentas rugpiūčio 2 dieną 
tars savo žodį naujos vyriausy
bės reikalu.

— Katangos provincijos pre
zidentas Tshombe vakar pareiš
kė, kad Jungtinių Tautų ka
riuomenė neturi teisės kištis į 
jo provincijos reikalus.

JAV pagalba užsieniui
Atstovų Rūmai priėmė įstatymo projektą. 

Laukiama prezidento parašo

WASHINGTONAS. — Atsto
vų Rūmai vakar patvirtino įsta
tymo projektą, leidžiantį su
teikti užsieniui daugiau kaip 
4% bilijono dolerių. Preziden
tui suteikta teisė, jei bus rei
kalas, duoti pagalbą ir komu
nistų valdomiems kraštams.

— Armijos generolas Ričar
do Perez Godoy nominuotas Pe
ru prezidentu ir jo vyriausybei, 
vadinamai juntai, suteiktos 
konstitucinės vykdomosios įr 
įstatymų leidimo galios.

— Ecuadoro prezidentas Car-
Senatas jau anksčiau šį įsta- ^os Julio Arosemena liepos 23 

tymo projektą patvirtino. Da- i dieną atvyko į Washingtoną
bar laukiama prezidento Ken
nedžio parašo po įstatymo pro
jektu.

valstybinio vizito ir pasikalbė
ti su prezidentu Kennedžiu, ku
ris svečią sutiko aerodrome.

Bankininkų “kursai 
Maskvoje

KOMUNISTAI “ŠVIEČIA” 
ŠVEDIJOS BANKININKUS

skaitos apie sovietų kreditų sis
temą, septynmečio plano pažan
gą, ūkinį bendradarbiavimą su 
rytų kraštais ir pan. Kiekvie
ną vakarą vedamos grupinės 
diskusijos.

Tarptautiniai bankininkų va
saros kursai kas antri metai 
vyksta Oksforde, Anglijoje, o 
sekančiais metais kuriame ki
tame krašte. Juose daugiausia 
dalyvauja Europos kraštų ban
kininkai. JAV siunčia savo ste
bėtojus.

Baltijos tautomis kovoje, kurią 
jos veda už laisvę. Kalbėdamas 

i apie 1940 m. nusikaltimą prieš 
žmogaus teises, kurį Sovietų 
Sąjunga įvykdė prieš tris Bal
tijos respublikas, ir priminda
mas sloganą, kurį prancūzai 
vartojo laike Elzaso ir Lotarin
gijos okupacijos ir taikindamas 
tai Baltijos kraštams, senato
rius Baumel savo kalbą baigė 
žodžiais: “Visuomet apie tai 
galvokime ir ko daugiausiai kal
bėkime” (plojimas).

Arthur Conte: ...Reikia iškel
ti problemas. Kaip? Visų pir
ma nereikia jų kelti sau; ant 
kiek mes būsime vieningi, ant 
tiek tos problemos bus akty
vios komunistų pasauly, ant 
kiek mes nebūsime vieningi šio
je Geležinės Uždangos pusėje, 
ant tiek pat tarptautinio ko
munizmo vadai gali lengvai pa
slėpti savo nuosavus sunkumus, 
kad galėtų kalbėti apie mūsų 
negalavimus, ir apie juos dis
kutuoti net mūsų pačių tarpe. 
Ir štai kodėl yra du lemiantys 
elementai, kad kova būtų sėk
minga, du elementai, kuriuos 
mes laikome gyvybiniais. Pir
mas tai Europos konstrukcija, 
ne princų Europos, ne Švento
sios Sąjungos, bet tautų Euro
pos, Europos, sudarytos ant 
bazės. Ne nuo stogo pradeda
ma statyti, bet nuo pamatų ir 
namas yra pastatomas. Ir kai 
jis jau yra pastatytas šešių 
tautų, kurios yra pradėjusios 
statybą, tada yra galvojama 
ten pakviesti anglus, po to da
nus, norvegus ir vieną dieną vi
sus kitus, kurie turi tą patį žmo
gaus supratimą. Bet reikia pra
dėti šita dalimi. Kai mes stato
me šitą namo dalį, tai yra, tar
tum mes statytusmėm jūsų nuo>- 
savą namą. Deja ,visais atve
jais, jūs jau ten turite vietą 
ir vieną dieną mes pridėsime 
dar kambarių ir salių, į kurias 
jūs galėsite įeiti.. Bet nereikia 
iš pradžių nustatyti bendrą pla
ną, bet reikia pastatyti pirmą 
namą.

(Nukelta į 6 psl.)

STOCKHOLMAS, Švedija. — 
Švedų bankininkai, atstovaują 

ir valstybiniams 
bankams, išvyko į dviejų sa
vaičių “kursus” Maskvoje. Ten

— Jugoslavijos diktatorius 
rnnu u. rayior ivir- pareiškė kad nega.

šuje), 60 metų, paskirtas štabų ..... . ’ , ...
viršininkų pirmininku, o gen. Ly- lima leistl žmonėms perdaug privatiems 

laisvai kalbėti politikos klausi 
mais ir negalima leisti rašyto

man L. Lemnitzer (apačioje), 62
Haile Selassie liepos 23 dieną paskirtas JAV karinių da-
jau buvo 70 metų. linių Europoje vadu.

Pirma i Maskvą, po to 
j Helsinkio festivali

Kas nulemia diktatūros 
suminkštinimą?

PARYŽIUS. — Paryžiuje gau 
tomis žiniomis, Maskvoje nese
niai mirties bausme nuteisti du 
žydai, o kiti du ilgalaikėmis ka
lėjimo bausmėmis. Jie buvo kal
tinami ūkiniais nusikaltimais.
Iš viso pastarosiomis savaitė
mis Sovietų Sąjungoje pana- OKUPUOTA LIETUVA. — vyks festivalio uždarymo iš 
šiais kaltinimais pasmerkti mi- Vilniaus radijo pranešimu, lie- kilmės, į Helsinkį iš Lietuvos 
riop 9 žydų tautybės piliečiai: pos 15 d. į Maskvą traukiniu išvyksianti ir 18 žmonių “jau- 
4 Maskvoje, 3 Dniepropetrovs- išvyko Lietuvos jaunimo atsto-
ke ir 2 Odesoje. Dar anksčiau 
Vilniuje tokios pat bausmės su
silaukė kiti 4.

Komentuodamas mirties spen
kelia kainas ma|sto produk- dimus, Švedijos “Dagens Nyhe-
tams net 30%.

Š. m. birželio mėn. Šiauliuo
se prie maisto fabriko buvo 
rastas iš po nakties “pasikoręs” 
katinas, o po jo kaklu kabojo 
toks laiškas:

Gimiau po Leninu,
Užaugau po Stalinu,
Po Chruščiovu nebeturiu pa

valgyti,
Nebeturiu iš ko gyventi. 
Kaltininkų prašau neieškoti, 
Aš pats pasikoriau!

ter” primena, jog pernai rudenį 
Leningrado žydų bendruomenės 
vadai buvo pasmerkti mirti už 
ryšius su užsieniu.

.Tas pats laikraštis toliau pa
stebi: nors komunistinė dikta

vai — jie visos Sovietų Sąjun
gos komjaunimo delegacijos su
dėtyje dalyvaus 8-me pasauli
niame, komunistų organizuoja
mame, jaunimo ir studentų fes
tivaly Helsinkyje, Suomijoje 
(jis atidaromas liepos 28 d.). 
Drauge išvyko ir Lietuvos kom
jaunimo sąjungos centro komi
teto pirmasis sekretorius A. 
česnavičius ir Vilkaviškio raj.
kolchozo “Į komunizmą” val- 

tūra sušvelnėjo, suminkštėjimas dybog p.ko pay D MarčiuHo.
turi aiškias ribas. Virš visokių 
politinių išskaičiavimų iškilusio 
teisingumo Rusijoje nėra. “Dik
tatūros suminkštinimą nulemia 
tai, kas valdantiesiems atrodo 
politiškai būtina”.

Komunistam nepatinka Lawrence 
aktualūs straipsniai

WASHINGTONAS. — Komu
nistams jau nuo seniau nepatin
ka Washingtone leidžiamas po
litikos, ūkio savaitinis žurnalas 
“US News & World Report” ir 
ypatingai jie piktinasi redakt. 
David Lawrence vedamuosiuo-

KALENDORIUS
Liepos 25 d.: šv. Jokūbas, 

apaštalas; Kristupas, Mangir- 
das, Aušra.

Liepos 26.: šv. Ona, Gluos
nis, Greitutė.

■ORAS

Oro biuras praneša: Chica- 
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— vėsiau; rytoj — giedra, švel
ni oro temperatūra.

Saulė teka 5:37 v., leidžiasi 
8:17 v.

se reiškiamomis atviromis min
timis apie komunizmą ir jo kės
lus. Pasisakoma ir prieš Law- 
renee straipsnius, dedamus “N. 
Y. Herald Tribūne” dienrašty.

Liepos 7 d. Vilniaus radijas 
šiam antikomunistiniam publi
cistui paskyrė atskirą valandė
lę, išnagrinėjo straipsnius dar 
nuo 1946 m. Girdi, Lawrence 
turįs “patriotinę neapykantą)

nis. To paties radijo pranešimu, 
rugpiūčio mėn. pradžioje, kai

EAL atmetė Gold-
bergo pasiūlymą

NEW YORKAS. — Eastern 
Air Lines užvakar vakare atme
tė Darbo sekretoriaus A. Gold- 
bergo pasiūlymą baigti skridi
mo inžinierių streiką, užtrukusį 
31 dieną. Inžinieriai norėtų pri
imti sekretoriaus siūlymą.

Darbo sekretoriaus Goldber- 
go pasiūlymą išspręsti ginčą 
tarp darbdavių ir skridimo in
žinierių, atmetęs EAL pirminin
kas Malcolm A. Mclntyre.

Kanados gydytojai 
atidaro kabinetus

SASKATON, Saskatchevvan.
Saskatchewan gydytojai va- 

taikos ir pažangos jėgoms” ir kar pradėjo atidarinėti savo
drįstąs skelbti, kad derybos su 
sovietais, tai tuščias reikalas. 
Nepatiko ir tai, kad šis 73 m. 
publicistas kritiškai pasisakęs 
ir prieš Maskvoje neseniai įvy
kusį vad. taikos kongresą. Esą 
Lawrence siekiąs 3-jo pasauli
nio karo ir tai įrodą... reklami
niai karinių bendrovių skelbi
mai jo redaguojamame žurna
le...

medicinos kabinetus, baigus boi
kotuoti provincijos vyriausybės 
medicinos planą. Šį planą gy
dytojai boikotavo 23 dienas.

• Lenkija parduos 90,000 to
nų plieno Jungtinėms Arabų 
Respublikoms už 7,500,000 dol.

• Amerikoje per metus adop- 
tuojama apie 100,000 vaikų.

jams rašyti tai, kas pajuokia vyksta pirmą kartą tokia tarp- 
mūsų gyvenimą. Jis turėjo gal- tautinė konferencija, kurioje 
voje įkalintą rašytoją Djilą. Ir dalyvauja daugelio kraštų at- 
diktatorius Tito neturėtų nie- j stovai.
kų kalbėti ir mulkinti pasaulį. I Programoje numatytos pa-

nųjų turistų grupė”.
Lietuvoje paruoštos ir dova

nos — suvenyrai festivalio da
lyviams ir čia pirmoje eilėje mi
nimi Alžirijos, Afrikos krantų 
ir Kubos delegatai. Jiem nu
matoma įteikti lietuvaičių ran
komis išaustos tautinės juos
tos, liaudies meistrų sukurtus 
medžio raižinius bei skulptū
ras, knygas ir albumus apie 
Lietuvą. (E.)

Prancūzijos-Balti jos debatų dalyviai. Iš kairės . į dešinę: Maurice 
Schumann, Tarptautinės Parlamentarų Tautų Apsisprendimo ly
gos steigėjas; Arthur Conte, Prancūzijos parlamento narys ir jo 
užsienio komisijos vicepirmininkas, Lietuvos ministeris S. Lozo
raitis, D, Anclaire, “Le Figaro” redaktorė.

BALTIJOS VALSTYBĖS IR TAUTU LAISVĖ
Lietuva, Latvija ir Estija neturi būti laikomos mirusioms

Mūsų korespondentas Prancūzijoje!

PARYŽIUS. — France - Bal- 
tique susirinkime buvęs minis
teris, Vakarų Europos Unijos 
p-kas, Prancūzijos parlamento 
narys ir jo užsienių komisijos 
vicepirmininkas, soc. partijos 
lyderis Arthur Conte skaitė pa
skaitą tema: Baltijos valstybės 
ir tautų laisvė.

Debatams pirmininkavo Pran
cūzijos parlamento narys, buv. 
min., karo metu buvęs Prancū
zijos vyriausybės Londone in
formacijos viršininkas, dabarti
nės Tarptautinės Parlamenta
rų Tautų Apsisprendimo lygos 
steigėjas, M. R. P. (kr. dem.) 
lyderis Maurice Schumann.

Debatai buvo pradėti, dėl li
gos negalėjusio dalyvauti, sena
toriaus gen. Ganevalio laišku 
(Franee-Baltiųue pirmininkas), 
kurį perskaitė sąjungos gen. 
sekr. H. de Monfort.

...Kas bebūtų, kokios nebūtų 
pusės šimtmečio baisenybės, ku
rias mes pergyvename, yra vie
nas dalykas pirmaujantis prieš

kitus: Estija, Latvija ir Lietu
va neturi būti laikomos miru
siomis. Nusikaltimas yra atlik
tas, jis neturi įsisenėjimo ir 
niekuomet neturi turėti įsisenė
jimo teisės. Jungtinės Amerikos 
Valstybės ir su jomis didžiosios 
tautos, pripažindamos jūsų tei

ną dieną atsikels iš savo pele
nų? Draugai estai, latviai ir 
lietuviai, jūs matote, kaip yra 
gausūs prancūzai, kurie pripa
žįsta jūsų teises ir pergyvena 
jūsų kančias. Aš dėkoju visoms 
asmenybėms, kurios šiandien, 
Maurice Schumanui pirminin-

sę į egzistenciją, — pripažįsta kaujant, tai jums parodo. Aš 
jūsų egzistenciją. jus pažinojau jūsų nepriklauso-

Prancūzijos respublikos pre- mybės laikais, atgautais pasi- 
zidentas, prieš kelis mėnesius šventimu, nepalaužiamu pasiti-
išskaičiuodamas kankines tau
tas, pakartojo jūsų tėvynių var
dus, už ką mes esame jam pa
dėkoję.

Mes atsisakome įsivaizdinti 
ateities Apokalipsą, kruviną pa
saulio sukrėtimą. Mes tiktai no
rime, kad nebūtų užmiršimo, 
kad nebūtų įvykusių faktų 
konstatavimų sąmonėje tautų, 
kurios išlaikė teisės jausmą ir 
žmonių, kurie savo širdyse iš
saugojo laisvės ir savygarbos 
pajautimą.

Kas 1900 metais būtų galė
jęs pasakyti, kad Lenkija vie-

kėjimu, darbu ir aukomis. Tai 
iš visos mano širdies aš jums 
sakau: tegyvuoja Baltijos res
publikos, tegyvuoja Estija, te
gyvuoja Latvija, tegyvuoja Lie
tuva (plojimai).

Senatorius Jaąues Baumel, 
U. N. R. (golistų partijos) gen. 
sekretoriaus pavaduotojas sa
vo kalboje pareiškė, kad pa
vergtos tautos Vakarų nepriva
lo būti užmirštos ir kad reikia 
kuo daugiausiai kelti viešumon 
jų laisvės problemą. Jis pabrė
žė, kad visų pareiga yra būti su
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BAŽNYČIOS SUVAŽIAVIMĄ.
MATYSIM PER TELSTAK ;
American Telephone and Te- . 

legraph bendrovės ankštas pa- ' 
reigūnas Washingtone pareiš
kė, jog esą galimas dalykas, 
kad, posėdžiaujant visuotiniam
Bažnyčios suvažiavimui, jo vaiz : 
das per Telstar satelitą bus 
perduotas ir į JAV.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protczistas. 

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

(Arch Supports) ir t.t. .
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Besiruošiant vykti j Atlanto Šiais metais stovyklavietė, 
rajono vasaros stovyklą, vado- kurioje jau daugelį kartų sto
vų tarpe pradėjo kilti diskusi- vyklavo mūsų vienetai, kainuos 
jos apie ^reikalą įsigyti nuosavą žymiai daugiau negu praeityje, 
stovyklavietę. Paprastai tokios masinės sto-

. vykios organizatoriams palik-

LSS Jūrų Skaučių skyriaus vedėja jūrų psk. D. Lukošiūniaitė ir 
Juodkrantės tunto tuntininkė ,sktn. J. Janulsvičienė.

Nuotrauka P. Petrueio DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenue
galėtų prisidėti padaryti laužą liepsnelė. Pirma dūmai įvairiai D5Triivaiando°sniUskamwntiSUSt^ef^u

J davo graži suma pelno, kuri bu-: dar įdomesnį. j sukasi • ir vartosi, tada
vo naudojama įvairioms skau- : Visos karštai dirba — nuo kilti liepsnelė į dangų. O kartu 
tiškoms išlaidoms metų bėgyje, pat paukštyčių iki vyriausio šta su ja ir jaunimo aiškūs, gražūs,
Šią vasarą mūsų stovyklos orga bo.
nizatoriams buvo pastatytos to
kios sąlygos, kad visą šį pelną 
paims stovyklavietės savinin
kai. Galima primesti — o ko
dėl nepaieškoti kitos vietos? 
Buvo ieškota daug ir ilgai, ta
čiau surasti tinkamą stovyklai 
vietą dėl 300 berniukų ir mer
gaičių ne taip lengva. Neatro
do, kad ir ateityje šiuo atžvil
giu reikalas pasitaisytų. Taigi, 
žiūrint iš finansinio taško, savo 
stovyklavietės įsigijimas darosi 
labai reikalingas.

Kas tuo turi rūpintis? — Ini
ciatyva, atrodo, kyla iš paičių 
vadovų pusės, kurie turi pasto
vų tiesioginį kontaktą su skau-

jokių sunkumų už neaukštų kai tais ~ putėmis. Jiems dera
ną išsinuomuoti amerikiečių ',r sl klausimą gvildenti.

Jei konkrečiai reikėtų pasiūlyti, 
kad Hartfordo -—

svetimoj, 
Dažnai su

Chicagos

Atlanto Rajone lietuviškos 
stovyklavietės įsigijimo klausi
mas iškyla jau ne pirmą kartą. 
Praeityje po trumpų diskusijų 
jis paskęsdavo kitų skautiškų 
užsiėmimų potvynyje. Ir taip 
iki šiai'dienai rytiniame pakraš 
tyj mūsų skautai ir skautės' 
kiekvienais metais praleidžia 
vasaros stovyklas
samdytoj aplinkoj, 
pavydu jie apšneka
skautų “Rako” stovyklavietę ar 
prie Detroito ateitininkų “Dai
navą”. Nejaugi rytiniame pa
kraštyj, kur turime apie 500 
skautų-skaučių, negalėtume sa
vos stovyklavietės įsigyti ir jos 
išlaikyti? Kokios priežastys iki 
šiolei trukdė tą pasiekti? Pir
moj' eilėj- — vadovai iki šiol ne
matė būtino reikalo savą sto
vyklavietę turėti, nes nebūdavo

Pagaliau ateina tas momen
tas, kai abi stovyklos susieina 
prie laužo ir pasidaro gražus 
būrelis lietuviško jaunimo.

Naktis apkloja judančią sto
vyklą ir viskas nurimsta. Dan
gus pilnas mirkčiojančių brili- 
jantų, kurie apsupa blizgantį 
didžiulį mėnulį. Medžių tamsios 
lapuotos šakos, išdrožia įvairius 
keistus siluetus. Ateina tas mo
mentas, kai prikišame degtuką 
prie malkų ir pamažu ima kilti

ima I HEmloek 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
1 kasdien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

jauni balsai. Daug, daug daine
lių dainuojame. Įvairių, įvairiau 
šių pasirodymų turime.

Visi laimingi ir linksmi, net 
į nepajuntame kai kartais per- 
; garsiai padainuojam. Jeigu ka
da nors Chieagoje išgirsite jau
nimą dainuojant lietuviškas d ai 
nas, žinokite, kad tai aidas iš 
skaučių Gilandos stovyklos, Cus 
terio girioje.

Birutė šlajutė 
Aušros Vartų Tuntas

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINUS 

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

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

Rez. HE 6-1670.

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

ŠACHMATŲ ŽIBIOS

Ofisas: 3148 West 6Srd Street
Tel.: PRospeet 8-1717 

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

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

— Žymieji mūsų šachmatinin- abu iš Švedijos; Dr. Bergraser 
kai: Povilas Vaitonis, dukart lai-!'(Prancūzija), Dalko (Vengrija); 
mejęs Kanados čempiono vardą, i Coolen (Belgija) ir kiti. 
ir Povilas Tautvaišas, keliskart j — Vladas Mikėnas, Vilnius, du-moderniškai įrengtą stovykla

vietę. Taipgi — turmt savą sto Brit’aino skautai vyčiai tu laimejęs Illinois ir Chicagos titu- kart sužaidė lygiomis su didmeis-
vyklavietę tuoj padidėja galvo- ! v. v . . v lūs, po keliolikos metų nesimaty- teriu UhĮmannų, Fiurstenvalde,■ retų. si uždavinį *sau uzsiRpauti ... _. . _ -- -...........sūkiai — jos išlaikymas, prie
žiūra ir t. t. Be to, nevisai bu
vo aišku,, kurio vieneto ar indi
vido kompetencijoj buvo šio 
darbo vykdymas — Seserijos ir 
Brolijos vadeivų, Rajono vado, 
tėvų komitetų, skautų vyčių, 
skautininkų ramovių ar atskirų 
vietovių. Trečioji — gal tik va
dovų pasąmonėj buvusi priežas
tis — tai’baimė, kad skautų vie 
netai ilgai neišsilaikys ir todėl 
į stovyklavietę įvestuotas pini
gas galį- prarasti vertę.

mo susitiko Chieagoje. Vaitonis laike Lietuvos-Ryfų Vokietijos ko
— surasti vietą, išsiaiškinti są- iš Kanados buvo atvykęs j Chica- 
lygas, ir su rajono vadovų pri-j gą pa viešėti. Abiem prieš akis
tarimu tokia vietą užpirkti Sto didelės varžybos. Vaitonj laukia JBalča’rovskį. Su varšuviečiais po 

4 4 r ■ Kanados atviros p-bės, Otta.woje, 2 taškus pelne Ostrauskas, Čes-
o Taut-1 nauskas ir Rubinas.

mandimų varžybų, tačiau Varšu
voje tepelnijo puse taško prieš

vyklavietes savininkas ir admi
nistratorius galėtų būti juridi-, vafšą 
nis asmuo ne dėl pelno sukrau- Midland viešbuty per Darbo die- S riaušių Bostono lietuvių šachma
tą akcinė bendrovė—arba kaip

rugp. 25 rugsėjo 3 d.,
Illinois p-bės, Chicagos- — Algis Makaitis, vienas stip

rios savaitgalį.
— Aleksandras Zujus iš Chica

gos buvo viėnintėliš dalyvis iš 
šiam reikalui aukotų savo kapi- ! lietuvių Weštern p-bėse, Mil- 
talą. Vieta turėtų būti Hartfor- ! waukee. Jis pasirodė labai gerai,

nuspręstų tie asmenys, kurie

do — Waterburio apylinkėse, 
kur maždaug yra šio rajono 
centras.

Baimė, kad jaunimas nutaus
ta ir todėl lietuvių skautų vie-

baigęs grupėje su 6 taškais, gre
ta meisterio Teodorovičio ir kitų. 
Zujus gavo prizą. P-bes laimėjo 
R. Byrne, sukoręs 8 tš.

— Chess Review-,. leidžiamas N. 
Yorke, talpino M. Talio partiją

tininkų-jaunuolių, priimtas į Har
vardo universitetą. Jis baigė Nor- 
woodo aukštesniąją mokyklą. Nor- 
woodo laikrašty neseniai buvo pa
brėžta apie Algio Makąičio suge
bėjimus- šachmatuose, pažymint, 
kad jis yra iš talentingos lietuvių 
šeimos Norwoode. — K. Merkis

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

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

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

iftiumiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiaiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiis

Telefonas: GRovehill 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.

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

Headaches, Arthritis, Rheumatism, 
Spine & Nerve, Ailmenta 

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

Telef. Office Gary: Gary 8858635 
Res. Chicago BIsliop 7-5833

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Į Nuo 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 Halsted)
Valandos vak. 6-9. šeštad. 10-2 p. p. 

Treč. susitarus.
Ofiso tel. BI 7-0400 

Dienos metu tel. CA 5-5010

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. nuto 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 7-738
VAL.: 10 ryto iki 8 vak., trečiad
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p

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 

-4 vai., trečiad.
nuo 1—4 

vai. vak. šeštad. 1 
uždaryta.

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

Dr. W. Ross Dr. L. Seibutis
Inkstų, pūsles ir 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., guite 808, tel. CE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą

JUODKRANTĖS TUNTO 
BANGELIŲ LAIVO

MAŽOSIOMS IDKELĖMS

Į stovyklą jūrų skautų 
Ruoškitės, udrelės,
Kiekviena bus ten diena 
Šaulės, vėjo kupina.

(Jei pašventintų lietutis,
Jūs tik augtumėt didutės).

Juokias bangos ežerėliuos’
Ir lelijos baltos,
Kai laiveliai grakščių sesių 
Pasieks kitus krantus.

Vėliava ten kils kas rytą 
Sesių maldos ją lydės — 
Kad pakiltų tėviškėlėj 
Mūs trispalvė Lietuvos.

Sesės žais ten sviedinėliais 
Glostys saulė jų kasas,
Lyg pabirę spindulėliai 
Siaus po mišką ir lankas.

Vyrė'siiiųjų sesių žodžiai 
Švies jų protą ir širdis, 
“Dievui, Artimui, Tėvynei” 
Jos -pąšvęs visas mintis.

Vakare prie laužo lieposnos 
Seks jos pasakas senas, 
Prisimins' vaikystės dienas 
Išniūniuos visas dainas.

Kai pakils iš pievų rūkas, 
Ges laužų liepsnelės, 
čiūčia liūlia pakvies seses,
Ir baigsis dienelė...

Žvelgs žvaigždelės palapinėn 
Grięš smuiku žiogeliai, 
Sapnuose paskęs udrelės, 
Jas globos naktelė...

Ncbj.įek, mainyte, tėti,
Jos, ten nepražus,
Tiktą!; skautiškoje dvasioj 
Dar tvirtesnės bus.

Jūsų sesė
Aleksandra Eivienė

netai greitai išnyks, visai nepa- su Barstaičiu, kurioje pastąra-
sitvirtino. Priešingai, stovyklau 
tojų skaičius gausėja, ypatingai

YPATINGA ŠEIMA
Chan šeima Naujojoje Gvinė-

BR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartį. 
Ofiso telef. 476-404,2 .

Rez. IVAlbrook 5-3048

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

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

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. HE 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 ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais .12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayėtte 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzie 3-2808

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. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071. . .

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

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

Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m.
■3 p. p. 
pagal sutartį.

Penkt. tik 1- 
Trečiad. ir šeštad.

sis sudorojo buv. pasaulio meis- joje turi 14 vaikų, iš kurių yra
terį Talį, komandinėse rungtynė
se Lietuva-Latvija. Rungtynės bu- 

•12 j vo Rygoje. Reinhardas Barstaitis 
kandidatas į

t-rys vienuolės ir trys kunigai.
paukštyčių ir vilkiukų (7—| 
m.) Taigi, vilties yra, kad nuo- ^g’;strugaip®dietlS’ 
sava stovyklavietė dar ilgą eilę

— Ignas Žalys laimėjo pirmą 
vietą savo grupėje, baigminiam 
rate Golden Knights koresp. tur
nyro. 1. Ignas Žalys, 2. S. Yar-

metų būtų reikalinga.
Savaime suprantama, kad 

nuosavos stovyklavietės įsigiji- 
o. ir jos įrengimas pareikš- ~■
lautų daug aukos ir pasiryžimo 
iš iniciatorių pusės, tačiau, tiki
masi, kad šiam darbui paramos

mak, 3, dr. Schwartz ir kt., skcl-

— Romanas Arlauskas, P. Aust
ralija, dalyvauja individualinių 
pasaulio korespondencinių pirme-

NUMAŽINTOS KAINOS
Automobilių apdraudoms

1A—10/20/5 Kainu Ęflt
6 men.peilod.

Išrašome ir patarnaujame visokių 
rūšių apdraudas lengvais mėnesi

niais išmokėjimais.

BACEVIČIUS
APDRAUDU AGENTŪRA 

6455 S. Kedzle Avė. PR 8-2233

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. HI5-3225

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, Namų PR 8-6960

DR. E. DEGKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Taipgi įvairios nervinės ligos 
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue

(Prie California Avė.)

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South įvestom 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 HEmloek 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

Ofiso telef. CLiffside 4-2Š96
Rezid. telef. IVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 ir 
6—8. v*1-. vak: Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais' nuo 2 
v. iki 5 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

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

bus susilaukta iš didelio būrio nybių baigmėje. Jos prasidėjo 
skautų tėvų ir rėmėjų rytinia-1 m. pradžioje; užtruks mažiau- 
me pakraštyj, o taip pat ir iš
pačių skautų-skaučių.

Jei kas turėtu konkrečių pa- i įus Kazimiero^_ T.,, G. Borisenko, 
, , . i P. Dubinin, V. Zagarovski, visi

Siūlymų ar minčių stovyklavie- Sov S.gos; Lunquist ir s. Nyman, 
tės įsigijimo klausimu Atlanto
Rajone, malonėkite rašyti s. Vy 
tautui Pileikai, 52 Portage Rd.
West Hartford, Conn.

R. Kezys.

JAUNYSTĖS LIEPSNOS

Vėsioje ir gaivinančioje pala
pinėje, aš norėčiau papasakoti 
Jums, skaitytojams, apie mūsų 
įdomius laužus. Gal Jūs nežino
jote, kad lietuviškas jaunimas 
Amerikoje dar nepamiršo savo 
tėvynės kalbos ir labai gražiai 
moka dainuoti lietuviškas dai
nas. Tai galima pastebėti per.1 
skautišką laužą.

Visa stovykla juda ir dirba 
kaip bitytės. Viena skiltis ruo-1 
šia laužą, malkas kerta, ir t. t.
O kiekviena palapinė yra per- Į 
keista lyg į Hollywoodo studi
ją. Rašytojos, direktorės ir ar-' 
tistės laksto beprotiškai, kad

Isia porą metų. Žymieji jo varžo- j vai: didmeisteris Aleksandras To- 
! luš, tai lietuvis iš Leningrado, sū-

M O V Si G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, UI.

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

Tel. 434-4660

ELECTROniCS
TV-RAOIOAI -DUOST. REKORDERIAI 

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

V/sRazn teminusios kainos ir garantija

3321 S. Halsted St,- CLlFFSlDE4-56651

S10%, 20%, 30% pigiau mokėsite® 
^už apdraudą nuo ugnies ir auto

mobilio pas
F BANK ZAPOLIS

3208% West 95th Street 
Chicago 42, Illinois 

g t’ęhj GA. 4-8654 ir 6-483®. S
i

K. BUTKUS
Aluminijaus išdirbiniai 

namu pagerinimui 
PKospect 8-2781

SS

O’KEEFE BROS. COAL CO.
CENTRAS: C'ICKRJ) IK- 16th STREET 

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

COAL Pietvakarių miesto daly yra OIL
PETER P. RINKUS

6940 S. ARTESIAN AVĖ.
Parduoda geriąusias anglis ir kūrenamą alyvą., žemiausiomis kaino
mis. 24 vai. stokerių ir alyvos degintūvų patarnavimas ir taisymas 

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

i i. i J

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 4-1414. 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 vali. vak,.
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JAV prezidentas, kongresas ir

BUSIMIEJI RINKIMAI
TAIKOS SUVAŽIAVIMAS MASKVOJE

Taikos taryba ir taikos suvažiavimai tėra kompartijos įrankiais

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m: liepos mėn. 25 d. 3

Iš tolo genijus, tikrovėje —
Abu Jungtinių Valstybių 

kongreso rūmus kontroliuoja 
demokratų partijos atstovai. 
Jų ten didelė dauguma. Atro
dytų, kad demokratų administ
racijai su demokratu preziden
tu John Kennedy priešakyje 
visai lengva būtų pravesti vi
sus savo įstatymų projektus. 
Tačiau praktika jau parodė, 
kad ne visi darbai kongrese 
eina pagal administracijos pla- 

-■> ną, toli gražu ne visi pasiū
lymai praeina. Du patys svar
bieji demokratų administraci
jos įstatymų projektai — že
mės ūkiui pertvarkyti ir so
cialinė medicina — buvo padė
ti ant lentynos. Užkliūva ir 
kai kurie kiti projektai. Tai 
trukdo prezidentui ir jo vy
riausybei vykdyti savo įsipa
reigojimus ir pasižadėjimus, 
padarytus prieš 1960 metų
rinkimus.

Prezidentas ir pati demo
kratų partija labai nepaten
kinti tais savo “partiečiais”, 
kurie padėjo opozicijai — res
publikonams atmesti labai 
svarbius įstatymų projektus. 

J Prezidentas, užsispyrusiai siek
damas savo planus įvykdyti, 
pareiškė, kad piliečiai savo 
balsais ateinantį rudenį rinki
mų metu privers naująjį kon
gresą stovėti už jo planus. 
Jis padarė užuominų, kad pi
liečiai nebalsuotų už tuos kan
didatus į senatą ar atstovų 
rūmus, nors jie yra ir demo
kratai, kurie balsavo prieš so
cialinės medicinos įstatymo 
projektą. Tai yra metimas ko
vos pirštinės gana didokam 
demokratų kandidatų skaičiui. 
Kad politinėse sferose būtų 
linksmiau, respublikonų vado
vai rinkimų reikalams — se
natorius Goldwater ir kongres- 
manas Martin — pasiūlė pre
zidentui Kennedy savo pagal
bą. Vadinas, pasiūlyta prezi
dentui nusikratyti tų demo
kratų parlamentarų, kurie ne
parėmė kai kurių jo įstatymų 
projektų, žinoma, išrenkant 
jų vietoje respublikonus. Juo
kai juokais, bet demokratų 
partijos vadovybės susirūpi
nimas rinkimais yra didelis. 
Rūpinasi jais ir respublikonąi, 
bet jų padėtis yra skirtinga. 
Jie yra valdžios opozicijoje. 
Jiems tenka mažesnė atsako
mybė ir užtat rinkiminėj kam
panijoj jie gali būti drąsesni 
ir kai kuriais atvejais net pa
juokauti.

+ # *

Prezidentas ir jo partija, 
planuojant rinkiminę kampani
ją, negali užmiršti buvusius 
prezidentinius rinkimus 1960 

7 metais. Juk Kennedy nugalėjo 
Nixoną tik 118,500 balsų dau

Spaudoje ir gyvenime

KODĖL DJILAS ATSIMETĖ NUO 
SOVIETŲ?

Plataus susidomėjimo sukėlė ne
seniai iš spaudos išėjusi Jugosla
vijos vadovaujančio komunisto 
Milovan Djilas knyga “Conversa
tions with Stalin.” Autorius yra 
51 m. amžiaus, kilęs iš Monteneg- 
ro. J komunistų partiją įsijungė 
dar būdamas studentų 1932 metais 
ir jau 1940 m. buvo Jugoslavijos 
Politbiuro narys. Vokiečių okupa
cijos metu jis tapo partizanų va
du, pakeltas į generolus. Po karo 
iškilo į pačius vadovaujančius Ju- 

' > goslavijos postus, buvo mi.niste- 
riu Tito kabinete. 1947 m. jis pri
sidėjo prie sudarymo kominformo 
Belgrade. Buvo parlamento pir
mininkas ir viceprezidentas..

1944 ir 1948 im. jis dalyvavo 
delegacijose, vykstančiose į Mask
vą, kelis kartus kalbėjosi su Sta
linu. šioje atsiminimų knygoje jis 
nupasakoja tuos įvykius, kartu 
atskleisdamas ir kodėl jis atsime
tė nuo1 Sovietų.

Djilą labai: paveikė raudonosios 
armijos žiaurumas, įžygiavus net 
į jiems draugingą Jugoslaviją. 
Raudonarmiečiai Juoslavijoje nu
skriaudė 121 moterį, iš jų net 111 
nužudydami; įvykdė 1,204 api
plėšimus su užpuolimais. Kai Dji
las ir kiti tuo reikalu kalbėjosi su 

V Sovietų misijos generolu Kome- 
jcvu, tas nesileido į kalbas,, pažy

guma. Turint galvoj, kad už 
abu kandidatus balsavo viso 
68,336,000 piliečiai, toji demo
kratų dauguma buvo labai la
bai maža.

Politinių partijų planuoto
jai prieš rinkimus į daug ką 
atsižvelgia. Jiems rūpi ne tik 
tai, kas buvo netolimoj praei
ty, bet žiūri ir į tai, kokia yra 
krašte ekonominė padėtis, net 
ir į tai, kokie vėjai pučia už
sienyje.

Valdžios sferose Washing- 
tone ir pačioje demokratų par
tijoje yra susirūpinimo ir tuo, 
kad, sakysime, Anglijos (lo
kaliniuose), Kanados, Vakarų 
Vokietijos ir Australijos rin
kimuose parodyta labai daug 
tendencijos išeiti prieš valdan
čiosios partijos kandidatus. 
Žmonėse visur reiškiasi kažin 
koks nepasitenkinimas savo
mis vyriausybėmis, galvojant, 
kad kitos politinės partijos 
gal sėkmingiau vadovautų, ge
riau krašto ir žmonių reikala
vimus patenkintų. Turėdami 
tai galvoje, ir Jungtinių Vals
tybių kongreso atstovai pasi
darė labai atsargūs su perdaug 
naujoviškais vyriausybės pa
siūlymais. Gal tai bus viena 
iš pagrindinių priežasčių, ko
dėl buvo atmesti keli labai 
svarbūs prez. Kennedy įstaty
mų projektai. Tai yra prezi
dentui ir ir įspėjimas nesirem
ti perdaug liberalų ir Harvar
do intelektualų radikalinėmis 
idėjomis, bet pakreipti savo 
politiką labiau konservatyvi- 
ne linkme. Nelengva šitaip 
apsispręsti, nes dar galvoja
ma, kad didmiesčiuose ir dar
bininkų unijose demokratai vis 
dar turi stipresnę paramą ne
gu respublikonai. Bet yra ir 
kita medalio pusė.

Vyriausybė turi skaitytis ir 
su pramoninkais bei prekybi
ninkais. Nuo jų labai daug pri
klauso krašto ekonominių rei
kalų ugdymas, aprūpinimas 
darbininkų darbais. Todėl 
prieš rinkimus labai yra svar
bu, kad pramonė dar labiau 
pajudėtų. Ne be reikalo ir kon
gresiniai ir kiti patarėjai tie
sioginiai ir netiesioginiai pre
zidentui primena, kad šiuo 
metu yra labai svarbu palaiky
ti artimus ryšius su pramonin
kais, O tai reikalauja išsiža
dėti kai kurių radikalesnių pla
nų. Reikalauja labiau laviruo
ti. Pagaliau svarbu priimti to
kią politikos liniją, kuri pa
tenkintų ir pramoninkus, ir 
darbininkus, ir ūkininkus. Ki
taip ne tik būsimame kongrese 
gali sustiprėti dabartinės vy
riausybės opozicija, bet ir 
prezidento Kennedy išrinkimas 
antram terminui (1964 m.) 
galėtų susidurti su pavojais.

mėdamas, kad tai “raudonosios 
armijos įžeidimas”.

Sovietų propaganda gyrėsi, kad 
Jugoslavijai duoda paramos — 
kviečių, tuo gi tarpu tai buvo pa
čių jugoslavų kviečiai, kuriuos vo
kiečiai buvo suvežę. Djilą paveikė 
ir sovietų šiurpus girtavimas pri
ėmimuose, jų veidmainiškumas — 
žodžiais pripažįstant moralę, o 
darbais ją laužant.

Pasikalbėjimuose su Stalinu buvo 
prisiminta raudonarmiečių elge - 
sys Jugoslavijoje. Ir Stalinas pa
teisino, kad išvargę kareiviai “pa
silinksmino su moterimis”, kad tik 
jie gerai pliektų vokiečius...

Djilas stebėjosi, kad Stalino ne
graužė sąžinė, nors jisai buvo su
naikinęs milijonus, net ir savo ar
timųjų bendradarbių tūkstančius 
išžudęs. Kai raudonarmiečiai žy
giavo per Rytų Prūsiją, jie tan
kais traiškė vokiečių pabėgėlius. 
Stalinui apie tai pranešus, jis tik 
ištarė:"Mes perdaug mokome sa
vo karius; tegu jie dabar parodo 
savo iniciatyvą...”

Stalinas pažymėjo, kad H Pasau
linis karas kitoks:, užkariautojai 
užimtuose plotuose' įveda savo sis
temą... Stalinas net pramatė, kad 
praslinkus 15-20 metų po karo,

Daugelis organizacijų tarnau
ja kompartijai. Viena svarbiau
sių Pasaulinės taikos taryba, 
kuriai priklauso svarbiausių kra 
štų kai kurie akademikai, kovo
janti prieš karo grėsmę. Ji į- 
kurta 1949 m. Paryžiuje. 1951 
m. dėl komunistinio kiršinimo 
jai buvo įsakyta sustabdyti veik 
lą. Ji persikėlė į Prahą, o iš 
ten kuriam laikui praslinkus, į- 
sikūrė Vienoje. Austrijos vi
daus reikalų ministeris jau 1957 
m. nurodė, kad Pasaulinės tai
kos taryba kišasi į vidaus rei
kalus ir įsakė apleisti Vieną. 
Tarybos veikla buvo sustabdy
ta, tačiau jos branduolys ir to
liau liko Austrijos sostinėje, 
pakeitęs pavadinimą į Institutą 
taikiai remti. Taryba dairėsi sau 
būstinės. 1959 m. ji organizavo 
taikos suvažiavimą Stockho’me. 
Šia priedanga bandė įsikurti 
Švedijoje. Bandymams nepavy
kus, žvalgėsi į Londoną. Taikos 
šalininkų iš 60 kraštų suvažia
vimas, įvykęs 1961 m. kovo 
mėn. Naujame Delhi buvo ne
sėkmingas, nes tesusirinko tik 
300 atstovų. Pasaulinės taikos 
tarybos pirmininkas John D. 
Bernai, anglas, fizikos profeso
rius, Royal Society narys, 1953 
m. apdovanotas Lenino vardo 
taikos ordinu, suvažiavimui pa
reiškė: “Mes turime siekti Šiau 
rinio Atlanto santarvės, SEA- 
TO, CENTO panaikinimo, nes 
šių organizacijų tikslas tautas 
įbaiminti ir jas pavergti”. Jų 
suvažiavimas Maskvoje šnekė
jo apie tuos pačius tikslus.

Suvažiavimas Maskvoje
Š. m. liepos mėn. pirmoje pu-

sėje įvyko virš 2000 atstovų su 
važiavimas. Kiekvieno krašto 
atstovai sakė kalbas ir smerkė 
vakarietiškąjį imperializmą. Te
legramų agentūra Tass pertei
kė, kas tiko Sovietų propagan
diniam malūnui. Dale Pontius, 
čikagiečio, Roosevelto universi
teto profesoriaus kalbos da’is, 
smerkianti apsiginklavimą, bu
vo perteikta, tačiau nė žodeliu 
nepaminėtas savo krašto gyni
mas ir pasmerkimas tų, kurie 
JAV vadina imperialistine šali
mi ar karo kurstytoju.

Visas taikos suvažiavimas te
buvo kompartijos vadovauja
mas teatras, kurio tikslas tal
kininkauti Sovietų politikai. 
Maskvos kompartija sugebėjo 
priversti patriarchą Aleksį, Ven 
grijos katalikų vyskupą, Uzbe-j 
kistano mahometonus ir net bu
distų vienuolius dalyvauti suva
žiavime. Kompartijos pareigū
nai galėjo pasigirti: štai, tikin- : 
tieji ir netikintieji sėdi viename j 
suole, siekia taikos pasaulyje ir 
net ideologiniai priešai sutaria \ 
taikos siekti.

Dar kartą turėjo nusivilti va
kariečiai, kurie panūdo laisvai 
prabilti ir paveikti suvažiavu- | 
sius Vakarų pusėn. Svarbiau
sias vaidmuo teko solistui Niki- i 
tai Chruščiovui, kuris pasenusią į 
prekę bandė įdėti į žvilgantį, ap I 

Igauliai patrauklų propagandinį 
' krepšį.

Prieštaraujanti šnekta 

Liepos 10 d. pasakytoji kalba

Sovietija vėl atsigaus ir bus vėl 
kitas karas.

Lankydamasis Ukrainoje, Dji
las buvo išgąsdintas, kaip ten vyk 
doma rusifikacija. Anot Djilo, 
nė Chruščiovas nesibaido pasirink
ti bet kokių metodų, kurie veda į 
jo tikslą.

— Kuo labiau aš gilinausi į So
vietinę realybę, — rašo Djilas, — 
tuo daugiau augo mano abejonės. 
Kaskart sunkiau buvo suderinti 
tikrovę su mano žmogiška sąžine.

Jis buvo liudininkas nepasotina
mų Sovietų reikalavimų. Jis ste
bėjo, kaip iš rytinės Europos kraš
tų Sovietai čiulpia gėrybes. Sovie
tai pirko žemesnėmis kainomis, ne
gu normaliai, o pardavinėjo tiems 
kraštams S3vo prekes daug aukš
tesnėmis. Stalinas be jokių skru
pulų žodžiais ir ženklais parodė 
Jugoslavijos delegacijai, kad ju
goslavai gali praryti Albaniją, ši
taip, sako Djilas, Sovietų Sąjunga 
prarijo Baltijos kraštus. Ir ryti} 
Vokietiją jau Stalinas buvo pasi
ryžęs padaryti sava valstybe. Kiek
viename žingsny Sovietijoje Djilas

matė atsilikimą, primitivizmą, šo
vinizmą. Sovietų satelitinės vals- 
j tybės savo tarpe negali turėti jo
kių santykių, kurių neapribuoja 
Maskva.

Priminęs, kad Stalinas tikriau
sia pats nužudė Kirovą, Gorkį, gal 
net Leniną, Djilas jį vadina di
džiausiu istorijoje nusikaltėliu, 
pralenkiančiu Joną Baisųjį. Sovie
tuose yra ideologinis ir politinis 
grupės monopolis. Istorija nežino 
tokio brutalaus ir ciniško despoto 
kaip Stalinas. Savo atsiminimus 
Djilas baigia:

— Tie, kurie nori susilaukti gy
venimo kitokiame, negu kad Sta
linas sukūrė, pasaulyje, kuris es
mėje ir pilnoje jėgoje dar tebėra 
išlikęs, privalo kovoti.

Deja, Djilas už tą knygą savo 
buvusio artimo draugo Tito 1962 
m. bal. 7 d. pasodintas į kalė
jimą. Jau kelintą kartą. Ja.m ten
ka kalėti tame pat kalėjime, kur 

j jį kalino ankstybesnis režimas už 
I komunizmą...

J.Daugl.

VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

8.
Jonuška iš sūnaus jau buvo gavęs keletą laiškų. 

Vaikas raudojo, skundėsi sunkia dalia, gailėjosi žygio 
ir maldavo, kad tėvas padėtų grįžti į namus. Sakėsi 
klydęs, vyresnių neklausydamas, ir dabar, jei tik iš
trūktų ir iš Suomijos, kurion buvo nugabentas, grįž- 

' tų namo, kiekvieną žodį dėtųsi širdin.
Tėvas, rūpesčių prislėgtas, vaikščiojo po įstaigas, 

kalbėjosi su advokatais, tačiau niekas pagelbėti ne
galėjo.

— Baigsis karas, ir Tamstos sūnus bus tinkamai 
atlygintas. Kiekvienas, kuris dalyvauja Naujosios Eu
ropos kūrime, joje užims prideramą vietą, — iškil
mingai guodė Jonušką vokiečių pareigūnai. O advo
katai atsakydavo trumpai ir aiškiai:

— Kas pakliuvo į vokiečių rankas, mes esame 
bejėgiai jam padėti.

Ne, vilties nebuvo jokios. Galėjai tik raminti jį 
laiškais, galėjai raginti, kad stengtųsi išsilaikyti, bet 

i apie vaiko susigrąžinimą kalbos nebuvo. Karo spąstų 
atverti niekas nepajėgė.

— Taigi, karas... Jau antras mūsų amžiuje. Pats 
esu dalyvavęs ir žinau, ką reiškia. Tačiau anuo metu, 

j turėjome tikslą, tada už laisvę gyvybe rizikavome. O 
(dabar už ką? Už Naująją Europą, kad joje būtume 
vergais? — skundėsi Tomui Jonuška. — Svetimi mū
sų likimu prekiauja, ir mes patys nei žodžio negalime 
tarti.

GEDIMINAS GALVA įprastai ilga, propagandiškai ge 
rai paruošta priešo ginklu prie
šą mušti, intelektualiniu požiū
riu nepatraukli, logiškai prieš
taraujanti, tačiau tinkanti kvai
linti tuos, kurie atitverti nuo 
Vakarų geležine siena ir netu
rintieji mažiausios nuovokos, 
kas dedasi už jos.

Jis pagristai juokėsi iš Mc- 
Namaros pastarosios kalbos, 
nes ji iš tiesų įrodė, kad maža 
reikalinga išminties ir tokią 
svarbią sritį tvarkyti.

Jo ilgi ir prieštaraujanti iš
vedžiojimai dėl Sovietų vengimo 
tarptautinės nusigink 1 a vi m o 
kontrolės terodė, kad jis nebu
vo linkęs saivęs ir klausytojų 
gerbti. Jis perša visuotinį nusi
ginklavimą, bet vengia nus:gin- 
klavimo priežiūros^ taręs: žval
gybos uodega valdo politikos 
šunį.

Vyras, kuris šnekėjo apie vi
suotinį nusiginklavimą ir džiau
gėsi taika, kuri priimtina Sovie
tams, jau pamiršo š. m. sausio 
22 d. pasakytą karių išleistuvė
se kalbą, kurioje jis pateisino 
mažuosius karus.

Išvedžiojimai tiek pat teisin
gi, kaip ir jo paskelbtasis šū
kis: visos tautos turi būti lais-1 
vo3. Jo šūkį reikia suprasti: 
visos, bet išskyrus tas, kurias 
Nikita Chrušč;ovas laiko vergi
joje. Deja, vakariečiai ir čia ne 
•sugebėjo tinkamai atsikirsti.

UŽDARINĖJA PROVOSLAVŲ 
SEMINARIJAS

Sovietų sąjungoje uždarinė- ! 
jamos ir provoslavų seminari- j 
jos. Jų paskutiniais dvejais me
tais uždarytos net trys.

Vatikanas ruošiasi visuotiniam Bažnyčios suvažiavimui. Šv. Petro 
bazilikoje jau statomi suolai.

Tik pas Jasaičius galėjo atverti širdį, tik šiuose 
namuose drįso išsikalbėti.

— Nustojau žmonos. Ją Rytų plėšikai pagrobė. 
O Vakarų barbarai sūnų pražudys.

— Jaunas vyras, neprapuls, — ramino Jasaitis.
— Vistiek karas turės kada nors baigtis.

— Bet kaip baigsis? Chaosu! Visišku chaosu! 
Žmogaus sunaikinimu! Mūsų pastangos nuėjo veltui... 
Stengėmės tobulėti, kad sava kultūra kaimynus pra
lenktume ir mažojo teises apgintume, bet kultūrai, 
moralei ir žmogui pasaulyje vietos nėra.

— Pats, regis žiūri labai tragiškai.
— Tragiškai? Ne tragiškai, bet realiai. Tu tik 

iš paviršiaus matai ir nežinai, kas dedasi už šios iš
viršinės uždangos. Štai, pasiskaityk!

Spaudinys, kurį Jonuška davė Tomui, buvo slap
tas pogrindžio leidinys. Iš tikrųjų, jame Tomas rado 
daugiau, kaip tikėjosi: slaptus įsakymus iš Berlyno 
vietinėms vokiečių įstaigoms, išskaičiuojančius prie
mones, kaip čiulpti okupuotus kraštus, nurodymus, 
kaip žvejoti karo mašinai žmones, vokiečių pralaimė
jimus fronte. Šių įsakymų oficialioji spauda nerodė! 
Ten neužtikai ir žinių apie tragiškus įvykius Rytuose, ,

Už kelių dienų leidinį Tomas perdavė Matukoniui. j
— Matai, velniai! Viena kalba, o kita daro, — 

pyko Matukonis ant vokiečių, su slaptu laikraštėliu.
— Ar negalima jo daugiau gauti ?

Jonuška pristatė didoką ryšulėlį, ir Jasaičių kai
mynas jį išsinešė. Už poros savaičių vėl paprašė. Šį 
kartą ryšulys buvo pastorėjęs, bet ir jo nepakako.: 
Leidiniai iš Jonuškos per Tomo rankas ėmė eiti be, 
pertraukos.

— Sakyk atvirai, — klausė nustebęs Jasaitis 
kaimyną, — kur tu juos dedi?

— Kur dedu? Kepėjas ateina ir išsineša provin- 
cijon. Kur jis deda, nežinau, į

9.

Atėjo antroji vokiečių okupacijos žiema. Jasaičių 
berniukas jau buvo tiek išgijęs, kad nelaimės žymių 
veik nesimatė. Viskas, regis, turėjo eiti gera kryptim, 
tačiau gyvenimu džiaugtis negalėjai, nes nesimatė 
ateities. Tomas su Julija turėjo visą dėmesį skirti 
niekams, apie kuriuos kitais laikais net ir kalbėti ne
priderėjo. Kiek pastangų, kiek galvos džiovinimo rei
kalavo tokios smulkmenos, kaip vaikų pirštinaitės, 
vilnonės kojinės, šiltesnis apsirengimas? Maistas ta
po pagrindiniu pokalbiu kiekviename ratelyje, nes 
visi miesto gyventojai badavo, išskyrus tuos, kurie 
sugebėjo verstis nelegalia prekyba.

Bet tokia kūrybingesnė mintis turėjo dusti trds- 
! kioje aplinkoje. Niekas nenujautė, kaip baigsis ka* 
' ras, kaip atrodys pasaulis po metų ar dvejų. Viskas 
priklausė nuo kietos okupanto rankos. Nors jo galy- 

, bė diena iš dienos silpnėjo, bet už tai augo pyktis, ir 
1 replės veržė stipriau ir stipriau. Kad tik išsilaikytuitt, 
kad gyvas išliktum! — buvo visų vienintelė mintis.

Artėjo Kalėdos, o mieste buvo šalta, nyku. Ne
matyti prieššventinio žibėjimo nė žmonių skubėjimo. 
Iš tikrųjų, kur skubėsi, kur bėgsi, jei visur tuščia?

Kad bent geresnį kąsnį šventėms pasirūpinus, 
kad bent tuo vaikus pradžiuginus... Bet Zinevičiaus 
kieme nebuvo jau senokai. Pagaliau jie ir būtų, ką 
neštum iškeisti, kuo mainikautum? Neliko nei ma
žiausios smulkmenos, kurios galėtum atsižadėti.

Gervėnai tapo vienintele priebėga. Ten valgio 
nestigo, ir Tomui namiškiai jo negailėjo, bet turėjai 
nuvykti ir atsivežti. Apie siuntimą nebuvo kalbos, nes 
jei pajaustų siuntinyje esant maistą, vokiečiai jį kon
fiskuotų, ir gerokai nukentėtum. Su važiavimu taip 
pat ėjosi ne lengvai: traukiniai, autobusai tarnavo 
karui, ir tik labai retas gyventojas išgaudavo leidi
mą šiomis priemonėmis pasinaudoti.

(Bus daugiau)

kriminalistas
Už ką M. Djilas įkalintas? 

J. GOBIS

Milovan Djilas buvo Jugo
slavijos komunistų lyderis Nr. 
2; jis buvo dešinioji ranka da
bartiniam diktatoriui Tito. Kai 
jis parašė knygą apie naująją 
visuomenės klasę ir griežtai de
maskavo titoistinės Jugoslavi
jos biurokratiją, tai jo nuteisi
mas buvo suprantamas: gal ne 
be pagrindo jį įtarė norint nu
versti Tito ir pačiam užimti jo 
vietą. Bet antrą kartą jis yra 
nuteistas už “Valstybinių pa
slapčių” paskelbimą jo antroje 
knygoje, kuri angliškame ver
time vadinasi “Conversations 
with Stalin” (“Pasikalbėjimas 
su Stalinu”) Harcourt, Brace 
and World.

Stalino charakteristika

Šitoje knygoje Stalinas ap
rašytas toks, koks jis buvo: 
kaip didžiausias kriminalistas 
žmonijos istorijoje ir degenera- 
tiškos išvaizdos. Stalino cha
rakteristika neturėtų būti lai
koma “valstybine paslaptimi”, 
nes Tito ir Stalino santykiai 
buvo labai blogi, kai Stalinas 
jį išmetė iš komunistinio inter
nacionalo. Gal Tito mano, kad 
apie mirusį arba gerai reikia 
rašyti, arba nieko.

Knygos pradžioje M. Djilas 
rašo, kad jis Staliną laikęs tik
ros idėjos ir svajonės apie nau
ją visuomenę įkūnijimu. Stali
nas jam buvęs didžiausias žmo
nijos genijus; jo asmenybė —

antžmogiška; jis buvęs neklai
dingas. Bet Djilo susižavėjimas 
Stalinu ir stalinizmu ėmė ma
žėti nuo to laiko, kai jis buvo 
Tito deleguojamas pas Staliną 

; įvairiais Jugoslavijos valstybės 
reikalais (1944, 1945 ir 1947 
metais). Su pirmąja misija jis 
buvo Kremliuje 1944 m. Tada 
jis baimėje ir ekstazėje laukė 
audiencijos Stalino kabinete. 
Audiencijos reikėjo ilgai lauk
ti, nes Stalinas buvo užimtas 
žūtbūtiniu karu su nacizmu. 
Maskvos kontroliuojamas Pan
da vų komitetas daugiau rūpi
nosi sovietinių slavų reikalais, 
negu tais slavais, kurie gyvena 
už Sov. Sąj. ribų; šiuos pasta-, 
ruosius Stalinas tenaudojo Ru
sijos interesams. Sovietų spau
da angažavo Djilą bendradar
biauti, bet iš jo straipsnių vis
ką išbraukdavo, kas lietė Tito 
ir Jugos’avijos komunistus. Pa
galiau jam buvo pranešta, kad 
Stalinas jį priimsiąs. Jis buvo 

.nustebintas Stalino išvaizda:
I žemo ūgio, bemaž degeneratiš- 
' kas, trumpom kojom, į puodą 
i panašiu pilvu, geltonom akim, 
j juodais dantimis. Djilas buvo 
pakviestas pietums, kurie tru- 

| ko 8 valandas (nuo 10 vai. vak. 
j iki 4 vai. ryto). Per pietus pa- 
j sirodė nuostabus Stalino paval- 
gumas, tiesiog ėdrumas, bet 
gan santūrus alkoholio gėrimas. 
Jo artimieji bendradarbiai tie
siog lenktyniavo pataikavimu 
Stalinui, bet nė vienas iš jų 
nevalgė tiek daug, ir visi gėrė 
daugiau už jį.

“Išlaisvintojai” Jugoslavijoje
1945 m. raudonoji armija 

įžengė į Jugoslavijos teritoriją 
ir ėmė žiauriai elgtis su jugosla
vais — prievartauti moteris, 
žudyti jų vyrus, plėšti. Tatai 
sumažino Djilo meilę Stalinui 
ir susižavėjimą jo asmeniu. 
1945 Djilas buvo antrą kartą 
deleguotas į Maskvą ir skun
dėsi raudonosios armijos bru
talumu, bet Maskvos lyderiai 
jam pasakė, kad jis šmeižiąs 
Sovietų armiją ir priminė, kad' 
jis Staliną apibūdinęs, kaip že
maūgį vyrą su didžiulėmis kojų 
pėdomis. 1945 m. Djilas pradė-

(Nukelta j 4 pusi.)
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ATOSTOGOMS MILIJONAI 

KELIAUJA TRAUKINIAIS IR 

AUTOMOBILIAIS

Mažesnių vietovių gyventojai nesidomi atostogų 
kelionėmis. 30% vokiečių vyksta į užsienius. Kelionėse 

geriausiai apsidraudę studentai. Miunchenas 
geriausiai pasirengęs priimti turistus.

V. ALSEIKA, Vokietija

Atostogų metas... Jei JAV gy čia neįskaitant pinigais besi- 
ventojai, sakoma, nuolat juda, švaistančių amerikiečių (jie iš- 
jei jie vasaros mėnesiais kėliau- leisdavo net 596 šil. per dieną 
ja nuo vieno vandenyno prie ki- (tai sudarytų apie 25 dol.). Čia 
to, jei per milijonas atsilanko dar pridurtina, kad nuo ameri- 
užjūrių kraštuose, tai Europo- kiečių mažai tėra atsilikę Pietų 
je atostoginis ir turistinis judė- Amerikos gyventojai — jų kas- 
jimas nėra mažesnis, kai ku- dieninės išlaidos Austrijoje sie
liais požiūriais jis praneša ir kia 585 šil.
amerikinius rekordus. Pvz. pa
imkime kad ir Paryžių, ypatin-, Pasaulillg organizacija globoja 
gai apie rugpiūčio mėn. - gera i kebai, jančius studentus
sostinės gyventojų dalis visai I Hai Miunchene ne taip seniai 
išvyksta iš miesto į provinciją vyko jau minėtas studentų tu- 
ir Paryžius paliekamas turis- rištinis kongresas, paaiškėjo, 
tų... siautėjimui. Jei vasaros kad studentai turistiniu požiū- 
mėnesiais keliaujama įvairiose riu yra puikiai susiorganizavę.
Europos valstybėse, tai čia Fed. , turi savo turistinius biu- j 
Vokietija, kaip labiausia ūkine . rus> lėktuvų linijas, savus vieš- šv. Sosto kvietimą atsiųsti savo 
gerove persunktas kraštas, vėl bučius. Rotterdame veikianti stebėtojus į Vatikano visuotinį 
daugiau prasikala už kitus. : studentų — turistų draudimo Bažnyčios suvažiavimą.

Edita Šverinaitė, viena iš veik
liųjų Vasario 16 gimnazijos mo
kinių.

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
pajieškomi asmenys:

Jurgis, atvykęs 
I Pasaulinį karą,

Antanavičius,
Amerikon prieš 
buvo vedęs.

Dundulis, Jonas, Tomo sūnus, 
iš Tarpeikių km., Ukmergės apsk.

Gedvilas, Juozas, ir jo sesuo Ol- 
ga, Mykolo vaikai, gimę Amerikoj.

Iš tolo genijus, tikrovėj — kriminalistas

(Atkelta Iš 3 psl.) i sos iliuzijos: jam Stalinas buvo
jo įtarinėti, kad yra skirtumas ! didžiausias kriminalistas žmo- 
tarp Sovietų idėjų ir praktikos, . nijos istorijoje; jame buvo su- 
kad Sovietai užsienio komunis- ‘ jauktas Kaligulos kriminalinis 
tus pavartoja įrankiais egoisti- nejautrumas, Borgia rafinuotu
mams savo valstybės tikslams i mas ir Ivano Baisiojo brutalu-
ir kad Jugoslavijos komunistai mas. “Jis buvo metodiškas, vis-
„ . , . .. . , . i , • ......... Tėvas gyveno Pušų km., Skaud-Sovietams nėra artimesni, kaip | ką apimąs ir totalinis knmma- vilėg vj
Prancūzijos ar Brazilijos komu- ilistas”, bet jis ši tą padarė: Ru- Greibuvienė (Greibus)-Burbuly- 
nistai. Todėl Djilo vadovauja-! siją pavertė industrine galybei tė, Elena, Jurgio duktė, iš Rad- 
mai delegacijai nepavyko nieko ir imperija, griežtai siekiančia ^įj^ričiūtė-Lazdiniene, Ona, Si- 
laimėti Maskvoje, nors Tito re- dominuoti visam pasauliui. Gal mOno duktė, antrojo vyro pavar- 

už tokią Stalino ir jo politikos dė nežinoma. į
Krūminis, Julius ir Petras, iš 

Daukšių km., Krinčino vi., Bir-

Šimas tuomet turėjo daug sun
kumų ir vargų.

1947 metais Djilui Stalinas 
atrodė pasenęs neslepiąs savo čiovas ne kiek geriau charak- Lazdinienė-Kizevičiūtė, Ona, Si-
antisemitizmo; pasiteiravęs apie terteuoja Staliną. Tur būt, vals- antrojo vyro pavar-
Pijadę (Jugoslavų kompartijos tybės paslapčių išdavimu Tito Ljpčius Stasys, buv. artilerijos
centro komiteto narį), pasigy- iaik° antrą Djilo tezę, būtent: 
rė, kad Sovetiniame centro ko- Stalinas dar gyvena Sovietų 
mitete nesą nė vieno žydo. Dji- visuomenės dvasiniame ir socia- 
lui krito į akį Maskvos valdo- hniame pagrinde . Jis rašo, 
vų (Stalino ir jo bendradarbių) i “kad kol kompartija Chruščiovo 
išdidumas ir panieka nesovieti- Į ar kito kurio komunisto nenu-

charakteristiką Djilas nebūtų
buvęs nuteistas, nes juk Chruš- gzų ap.

įstaiga — ISIS aprūpina studen 
jei studentas

LIUTERONŲ ATSTOVAI 
VATIKANO SUVAŽIAVIME

Vokietijoj liuteronai priėmė

Vokiečiui pirma rūpi užsienis, tus vispusiškai,
britui Anglija į moka savaitinę premiją. Jam ne

Kai Miunchene vyko tarptau- kaštuoja joks gydytojas ar Ii- Trys baskų miestai Pirenėjuo-
tinis studentų turizmo suvažia- goninė kraštuose, kur jis atsi- ge; Ceanuri, Gauna ir Guerenu 
vimas, vienas iš jo dalyvių, švei duria kelionių metm Pvz. tik iš santrO3 kartos laikotarpy net 

“VnVip+,o nir. Fed Vokietnos 196(1 m 1 ,17- r l J

GILIAI RELIGINGI ŽMONES

caras, pastebėjo: “Vokietis pir- Fed. Vokietijos 1960 m. į už 
miausia keliauja į užsienį ir tik sienius buvo išvykę 17,000 to- 
vėliau sugalvoja pasidairyti po kių jaunų individua’istų (iskai- 
savo tėvynę. Tuo tarpu su bri- tant ir profesorius), kurie ap- 
tais esama atvirkščiai”. Kai atė lankė 23 kraštus.
jo vasaros atostogų dienos, tai, Per 1

Fed.
mil. lovį} turistams
Vokietijai vis labiau

pagal statistinius apskaičiavi
mus, visų Vokietijos suaugusių 
gyventojų 43% kur nors kėliau traukiant užsienio turistus ir 
ja, o 57% neturėjo (bent 1961 -ios Pač:os gyventojams lankan- 
m.) jokių atostoginių planų. Du kraštą, žymiai padidėjo
trečdalius visų keliaujančių lovų skaičius viešbučiuose, pen- 
atostogoms sudaro aukštesnieji sU°nuo,se ir kt. Iš didžiųjų Fed. 
ir žemesnieji valdininkai. Pasi- Vokietijos miestų šiuo požiūriu 
rodo, kad 58% visų atostoginių : Pinnauja gražioji Bavarijos sos 
keliautojų yra gyventojai iš Miunchenas, turįs ligi
miestų, turinčių per 200,000 gy- ^0,000 lovų viešbučiuose ir kt. 
ventojų. Juo mažesnė vietovė, Iš kitų didmiesčių, antroje eilė-, 
juo jos gyventojai kreipia ma- ras’me Hamburgą, Frankfur ( 
žesnį dėmesį į keliavimą. Iš kurortinių vietų šioje sri

tyje pažymėtinas vad. Berch- 
O. koks vasarinių keliautojų tesgadeno kraštas. Alpių kal- 

išsilavinimo lygis ir jo įtaka į nUose, toliau seka Garmisch — 
atostogas? Iš visų atostorinin-. partenkircheno sritis, Bad Rei- 
kų 37% buvo baigę pradžios chenhall ir Oberstdorf. Iš pajū- 
mbkyklą, 63% kelias klases, vasarviečių pirmauja Wes- 

su(^ar® baigusieji gim-1 terland, Nordemey (šiaurės jū- 
nazijas ar universitetus. Jau I ros saloje), Cuxhaven. 
minėto šveicaro teigimas apie

Kėliau,jai traukiniais, 
automoiiiliais

Traukinys vis dar pirmoji su-

vokiečius, pirmiausia keliaujan
čius į užsienį, ne visai atitinka 
tiesiai, tačiau vis dėlto 30% visų 
vykstančių atostogoms pasuka sisiekimo priemonė Vokietijoje,

ir juo daugiausia naudojasi atos 
togaujantieji ar turistai. Jei

užsienio kryptimi.

Austrija — pirmoje vietoje, 
nepamirštamas ir Izraelis

20 procentų savo gyventojų tu-' 
ri išėjusių į vienuolius ir kuni
gus.

nėms tautoms. Tada Djilas pa
stebėjo, kad Pabaltijo Valsty
bės buvo ne prijungtos, bet So
vietų Sąjungos prarytos. Stali
nas davė Djilui suprasti, kad 
Jugoslavijai jis leidžia pasielg
ti su Albanija taip, kaip jis pa
sielgė su Pabaltiju. Djilas 
turėjo pasitarimą su Mikojanu, 
bet nieko nelaimėjo, o norėjo 
ekonominės pagalbos karo su
griautai Jugoslavijai, norėjo 
bent atgauti nacių pagrobtus 
ir Rusijoje atsidūrusius Jugo
slavijos vagonus. Bet Mikoja
nas atsakė, kad jo pareigos rū
pintis prekyba, o ne dovanas 
duoti.

Didžiausias kriminalistas 
istorijoj

trauks ryšių su Stalino ir sta
linistinė teorija ir praktika, bū-

kapitonas Lietuvos kariuomenėje.1 
Lužys, Valentinas, gyvenęs Ka

nadoje, London, Ontario. 
Matusevičius, Antanas, gimęs

Amerikoje, kurį laiką gyveno Lie
tuvoje ir lankė Lazdijų gimnaziją.

Mažeika, Bronius, gimęs 1920 
m. gegužės 27 d., išvykęs Austra
lijon.

Sedlickas, Pranas, Miko sūnus,
tent, su ideologiniu unitarizmu, Į Pajautiškės km., Žą3lių vi., Tra
su monolitine partijos struktū- ^„kauskas, Andriejus ir Juozas, 
ra, tol bus blogai, bet akivaiz
dus ženklas, kad partija nėra 
iškilusi iš Stalino šešėlio”.
Šiuo teigimu Djilas įžeidžia 
Chruščiovą ir jo politiką; čia 
tai ir bus tas “valstybinių pa
slapčių išdavimas”, nes Tito 
nenori su Chruščiovu tokios 
įtampos, kokią, turėjo su Sta
linu, o kadangi Djilą nebe pa
grindo įtaria esant jam kon
kurentu, tad jo knyga patar
navo teismui “įrodymu”, kad 
Djilas išdavęs!, paskelbęs 
“valstybines paslaptis” ir tuo 
pakenkęs Jugoslavijos valsty-

1947 metais Djilui išnyko vi- bės interesams.

Dvi moterys demonstrantės prieš 
Limoje.

Peru karinę tarybą, paėmusią valdžią, ginčijasi su policininku 
(UPI)

_£___________________________ — ----- -------------------------- ---

TREMTINIAI GALI NESUNKIAI IR BE 
EILES Į AMERIKĄ ATVYKTI

Jurgio sūnūs, iš Kalasninkų km., 
Eišiškių vi., Vilniaus ap.

Jieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.
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Gražiy vizitiniy korteiiy 
biznieriui-profesionalui

reikia
DBA V G A s.

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29. ILLINOIS 
Skambinkit HJdlow 5-9500
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APDRAUSTA
Didesnis uždarbis už santaupas, 
paremtas 48 metų patyrimu ir JAV 
valdžios agentūros apdrauda.

MIDLAND
SAVINGS

4640 Archer Avė. Chicaga 32

POPULAR 
LITHUANIAN RECIPES

Surinko
JUZE DAUŽVARDIENĖ

Tai nepaprasta knyga. Virš 200 
receplų grynai lietuviškų valgių 
gaminimui anglų kalboje. Ponia 
Daužvardienė, kuri dažnai pasa
kodavo apie lietuviškus valgius 
oer Chicagos radijo ir televizijos 
stotis, surinko pačius įdomiausius 
lietuviškų valgų receptus ir 
DRAUGAS juos išleido labai pa
rankioje formoje. Pirmą kartą to
kia knyga pasirodo knygų rinko
je.

Gera dovana kitataučiams ar 
angliškai skaitantiems lietuviams.

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 kūrybinį 
išradingumą. Aplankas P. Jurkaus. 
Knyga turi 205 pusi.,, kainuoja $2. 
Išleido Lietuviškos Knygos klubas. 
Gaunama “DRAUGE”.

pos organizacijų, o dokumenta
ciją sutvarkyti mielai padės 
Balfas.

Kun. L. Jankus.
Kaina — $2.00 

kartu su pinigaisUžsakymus 
siųskite:Š. m. birželio mėn. 28 d. JAV muo, kuris dėl persekiojimo ar- 

prezidcntas pasirašė kongreso ba dėl persekiojimo baimės dėl 
priimtą įstatymą HR 8291, pa- savo rasės, religijos ar politi- 
gal kurį tremtiniams teikiamos nio įsitikinimo arba dėl karo 
ypatingos lengvatos atvykti į veiksmų ar gamtinės katastro- 
Ameriką. Faktinai šis įstaty- fos paliko savo nuolatinę gyven 
mas yra ne kas kita, kaip bu-, vietę ir niekur pastoviai neįsi- 
vusio įstatymo PL 86648 galio- kūrė arba neįsigijo teisių į dar- 
jimo pratęsimas neribotam lai-1 ibą ir į pastovią gyvenvietę. Šis 
kui. Pagal juos, tremtiniai gali yra oficialus tremtinio aptari- 
atvykti į JAV be laukinio, be mas.
kvotos. I Reikia pabrėžti, kad šis įsta-

Suprantama tas, kaip ir visi <HR 8251 > taikomas tik
ir grupinės kelionės iš Vokieti- kiti įstatymai, turi daug para- tremtiniams pagal Genevos kon 
jos į Italiją, į Ispanijos rytinius grafų ir sąlygų, kurias čia ne- vencU4 ir esantiems JT Trem- 
pakraščius ar ir į Jugoslavijos galima visas išvardinti. komisaro žinioje bei gy-
Adrijos baltuosius kurortus. Tremtiniu laikomas tas as- venantiems kaikuriuose V. Eu-

, ropos kraštuose. Tremtiniais 
nelaikomi repatriantai, sava
noriškai pakeitę savo gyvenvie
tę nei to krašto tautiečiai, ku
riame jie gyvena (pvz. Jugosla- 

5 vijos vokiečiai, atsidūrę V. Vo
kietijoj arba Algerijos prancū- 

i zai, parbėgę į Prancūziją).

traukiniais vyko bent 45% ke
liautojų, tai automašinų popu-

Keliaujantieji atostogų dau-' liarumą geriausia įrodo tai, kad 
giausia pasirenka Austriją , jomis pasinaudojo 41 % atosto- 
(11% visų kelionių į užsienius),1 goms išvykusių. Vis labiau ir la
tačiau čia pat po jos seka sau
lėtoji, vis vokiečius traukianti 
Italija, toliau — Olandija su 
Šveicarija, Ispanija su Prancū
zija, jau mažiau vokiečių vyks
ta į D. Britaniją, Airiją. Vis 
dėlto tūkstančiai vokiečių atos- 
toigininkų ir ypatingai turistų 
pasiekia Graikiją, Rumunijos 
Juodosios jūro-3 pakraštį, net ir 
Izraelį. Nou pernai meti} vasa
ros pastebėtas vis didesnis ju
dėjimas ir į JAV.

Taupiausi — vokiečiai su 
šveicarais

Kai Austrijoje pernai turizmo 
tikslais iš viso buvo atsilankę 
beveik 5 mil. užsieniečių, tai tų 
turistų išlaidų apskaičiavimai 
nustebino ir pačius austrus. Pa 
sirodė, kad šveicarai buvo tau
piausi — jie per dieną teišleis- 
davo vos 171 žilingą (apie 7 
JAV dol.), o antroje eilėje sekė 
vak. vokiečiai su 181 šil. Tuo 
tarpu visų turisto išlaidų vidur
kis Austrijoje siekia 303 šil.,

'biau patraukia ir lėktuvais su
sisiekimas, ypatingai keliaujant 
į JAV. Tačiau nustabiai pigios

y
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Žemėlapyje apytikriai parodyta vieta, kur 48 pėdų ilgio Nike- 
Zeus raketa, paleista iš Ktvajalein Atoll, pavijo ir susprogdino 82 
pėdų raketą Atlas, lekiančią 16,000 mylių greičiu per valandą iš 
Vandenberg aviacijos bazės. Nike-Zeus turi keturias radaro siste
mas.

Visi kiti mokslai bus kenksmin
gi tam, kas nėra išmokęs būti ge
ras. — Mor t a in e

SU NAUJAIS PAPILDY

MAIS LEIDINYS!

KNYGA REIKALINGA KIEK. 
VIENAM PILNAMEČIUI 

DARBININKUI !

KOKIE YRA SUNKOS — PAVO 
Skaičius, kiek kiekvienais me JINGI DARBAI, prie kurių leidžia-

i tais galės atvykti į JAV trem- 
| tinių be kvotos, nustatys JAV 
; vyriausybė specialiu susitari- 
Į mu su JT Tremtinių Komisaru; 
pereitais dvejais metais to skai
čiaus tremtiniai nepajėgė užpil
dyti. Gal dabar kai kurie trem
tiniai lietuviai, esą Italijoj, Vo- , 
kietijoj, Prancūzijoj vėl pano
rės savo emigraciją į JAV pra
dėti. t DRAUGAS. 4545 W. 63rd St.

i Kelionpinigių nėra sunku pa- ' Chicago 29, Illinois
siskolinti iš įvairių tarpt, šal- 1 £

ma samdyti tik turinčius 18 metų 
amžiaus? Ir daugiau žinių suinte
resuotieji asmenys gali rasti kny- 
gėlėje —

FEDERALINIAI DARBO
SAMDOS ĮSTATYMAI
Spauda' paruošB l’r, šulaa 

Knygelėj klausimų lr atsaltyrm 
forma yra išaiSklnt.1 veikiantįjį 
JAV-bėse federalinial darbo samdot 
įstatymai. Knygelės kaina 40 oentp 

Pinigus su užsakymais siųsti:

E A R N
FIRST MORTGAGE BONDS 

PAYABLE SEMI-ANNUALLY

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

INTEREST

r~

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street

CHICAGO 29, ILL

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

Name
Address
City State

COLLEGE OF ST. FRANCIS
JOLIET, ILLINOIS

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

FULLY ACCREDITED 
Offers Majors in 16 Departments 

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

For imformation Write:
Director of Admissions • College of St. Francis

JOLIET, ILLINOIS



MŪSŲ KOLONIJOSE
Kenosha, Wis.

Rengia gegužinę
L. B. Kenoshos apylinkė gra

žiai reiškiasi lietuviškoj veikloj. 
Be kultūrinių parengimų, kas 
metai surengia gegužinę.

Šiemet gegužinė bus liepos 
29 d. lietuvių Šv. Petro parapi 
jos darže. Prasidės 2 vai. p. p. 
Bus muzika, veiks Jokūbo šuli
nys, virtuvė su skaniu lie-
tuvišku maistu, M. Rakauskie- mas pasisekė.

“Garden Party” proga. Mačiu- 
laičiai neseniai atvykę iš Ko
lumbijos, kur išbuvo daugiau 
dešimties metų. Jų sūnus mo 
kosi Tėvų Pranciškonų gimna
zijoje Kennebunkport, Me. Lie
pos 15 d. į Daytoną buvo suva
žiavę lietuvių iš Cincinnati, 
Ohio, Columbus, Ohio, Lima, 
Ohio, ir kitų apylinkių. 
Kad ir lietinga diena pa
sitaikė, bet parapijos parengi-

nės pagamintu, atsilankiusieji 
galės laimėti dovanų.

Lietuviai nuoširdžiai kviečia
mi šią gegužinę savo gausiu at
silankymu paremti, gautas pel
nas visuomet skiriamas lietu
vių kultūriniams reikalams.

Vincentas

Rochester, N. Y.
Šiais metais New Yorko Ro- 

chesteryje Lietuvių diena įvyks
ta liepos 29 d., sekmadienį. Ji 
žada būti nepaprasta. Labai 
daug lietuvių svečių pakviesta

— Studentas Algimantas Za- 
parankas iš Detroito, Mich., va
saros metu dirba Daytone, gy
vena pas J. ir A. Kviečius ir 
uoliai dalyvauja lietuviškoje 
veikloje.

— Juozas ir Eugenija Gečai 
susilaukė dukrelės.
— Kun. Antanas Jonušas, 

Šv. Kazimiero kolegijos Romo
je ekonomas, pavaduoja Day- 
tono lietuvių parapijos kleboną, 
išvykusį atostogų.

— Pranas Zubrickas staiga

Lėktuvo tragedija Honolulu aerodrome. Canadian Pacific Britania linijos lėktuvas, išskridęs j Syd- 
nėjų, po 20 min. grįžo sugedus motorui. Priverstino nusileidimo metu pertrūko pusiau ir užsi
liepsnojo. žuvo 27 keleiviai, liko gyvų 13.
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DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. liepos mėn. 25 d. 5

narys, atstovavęs Lietuvą šiuo- kiečiams ir pabėgėliams sueiti 
se reikaluose, tegavo tik menką į ryšį.

ĮLEIDO PRIMICIANTĄ Į 
RYTŲ BERLYNĄ

į Naujai įšventintam vienam 
I vokiečių kunigui Rytų Berlyno 
I pareigūnai leido nuvykti į savo 
gimtąją parapiją ir atnašauti 
pirmąsias šv. mišias.

GKAIU^SHAS
J. G. TELEVISION CO.

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

IVI O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to?1- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfi 5-8063

GRAŽI DOVANA BET KADA!

Tėvai, įsigykite ir duokite savo 
viakams paskaityti gausiai ir spal
votai iliustruotą VANDOS FRAN- 
KIENES pasakų knygą

KARALAITĖS GINTARĖS 
ILGESYS

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

Pinigus su užsakymais siųsti
DRAUGAS 

4545 West 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

privačiai ir per organizacijas mirė liepos 6 d. Į laidotuves 
iš kaimyninių liet. kolonijų, Ka- buvo atvažiavęs mirusiojo pus- 
nados. Laukiama atvykstant iš brolis dr. Zubrickas iš Kanka- 
Toronto, Hamiltono, St. Cathe- kee, III., ir čikagiečiai Juozas 
rines, Niagaros, Wellando, Buf
falo, Syracuse. Užkviesti spor
tininkai, ruošiami jaunimo šo-' 
kiai... Seattle, Wash.

Iš amerikiečių pusės pakvies- ,
ti šen. K. Keating, kongr. J., Pirmą kartą istorijoje Seatt- 
Weiss ir miesto valdžios atsto-' le mieste šįmet buvo suruoštas 
vai. ' Pavergtųjų Tautų Savaitės mi-

Po papuoštų automobilių pa- nėjimas. 
rado miesto gatvėmis seks pik ( Posėdig įyyko g m liepog 
nikas su turtingu gaivinančių 16 d , g val vak, Chamber of 
gėrimų bufetu ir puikiu orkest- Commerce salėje. Programoje

Zubrickas ir Juozas Dėdinas.
AJB

paramą. Tačiau mūsų tarpe bu
vo keli žmonės, kurie nieko ne
sigailėdami, stojo į bendrą dar
bą. Čia ypatingai pažymėtinas 
prof. R. Sealey, kuris čia su po
nia Danguole Sealey laikinai ap
sigyveno Amerikos Vakarų 
krašte.

Kai sykį lietuvių bendruome
nės valdybos narys, atstovau
jąs lietuvius Pabaltijo komitete, 
tarp kitko paminėjo prof. Sea
ley, kad Pabaltijo komitete rei
kalai nepaprastai lėtai juda, jis 
tučtuojau pasisiūlė padėti. Pa-

Taip ir susiorganizavo tas 
Pavergtųjų Tautų minėjimas 
Seattle, Wash., taip visą savai
tę veikė speciali Ęavergtųjų 
Tautų būstinė.

Seattle lietuviai labai dėkin
gi savo bičiuliui prof. Sealey. 
Kai reikėjo važiuoti į Bremer- 
ton, Wash., liepos 4 d. atsivežti 
iš ten medžiagos — prof. Sea
ley važiavo lietuvių vardu; taip 
pat lietuvių vardu jisai apsiė
mė būti viso to darbo iždinin
ku. Jis budi lietuvių vardu Pa
vergtųjų Tautų būstinėj ir t. t.

galba visų buvo mielai priimta Kur tik reikia pagalbos, jis vi-
ir sekančiame posėdyje daly
vavo trys amerikiečiai studen
tai, kuriuos atsivedė prof. Sea-

sur ir visuomet buvo pirmas. 
Ir ponia Sealey irgi mums vi
sur nuoširdžiai padėjo. Mes visi

ru.
Kiekvienas šiais metais atvy-

labai gražiai pasirodė vietinis 
latvių choras, sugiedodamas

ley; tie amerikiečiai savo ruož-išia proga norime išreikšti nuo- 
tu ir dar sekantį posėdį atsive-1 širdžią padėką ir viešai pareikš- 
dė Seattle amerikiečių visuo .... ... . iti, kad mes laikome didele gar-

Kanadoje
Sudbury, Ont.

Naujas paminklas 
Š. m. liepos 19 d. kun. Ant.

Sabas pašventino kapuose gra 
žų paminklą, kurį pastatė Al
fonsas ir Jonas Kriaučeliūnai 
drauge su savo broliais Jurgiu 
ir Vladu, kai atostogavo pas 
savo seną motulę šių vasaros 
atostogų metu. M. Kriaučeliū- 
nienė su Danguole ir Virgini
ja gražiai kapą prižiūri ir pa
puošia gėlėmis. Krsp.

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RCŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBE.

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

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav.

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

Dėl informacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

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

menės atstovų, ir visi drauge be tokį mielą Lietuvos bičiulį
kęs Lietuvių dienon nenuobo- Amerikos himną, o programos 
džiaus ir nesigailės. Visi lietu- paį,ajgOje — kelias latviškas 
viai ir jų draugai kviečiami, vi
si laukiami ir visi bus patenkin 
ti. Visas pelnas skiriamas Bal
fui.

Rochesterio Lietuvių 
Alto - Balfo Skyr. Valdyba 

Dayton, Ohio

Gi lietuvių atstovui Pabaltijo 
komitete, o vėliau Pavergtųjų 

posėdžiuose 
liūdėt, kad

dainas. Buvo parodytas filmas 
apie Latvijos užėmimą. Filmas 
baigėsi žodžiais — “Tokia ne
laimė ištiko mano Tėvynę; ne
leisk, kad panaši nelaimė ištik
tų ir Jus!” Programoje taip pat 
dalyvavo Seattle amerikiečiai 
ir p. Eriks Dundurs iš Minne-

- Prano Gudelio, lietuvių ka-? sotos- žmoni\J susirinko nema. 
talikų organizacijų sąryšio sek- žai’ daugumoje tokie, kurie to- 
retoriaus, rūpesčiu Daytono kiais dalykais visuomet domisi 
burmistras Frank R. Somers ir ^vai Prie tokio darb° Pns1' 
paskelbė Pavergtų Tautų savai- deda.
tę, ragindamas studijuoti So 
vietų pavergtų tautų troškimus
ir pagelbėti jiems atgauti lais-j Tautų Komitetų 
vę. Burmistro atsišaukimas pa-' dažnai reikėdavo 
minėtas Daytono laikraščiuose. I amerikiečių tarpe buvo daug

— Inž. Vytautas Mačiulaitis; entuziazmo parodyta, begaly- 
su žmona Laimute iš Lancaster, ' bės darbo įdėta tą viską orga- 
Ohio, aplankė Daytono lietu- nizuojant, o iš lietuvių pusės, 
vius Šv. Kryžiaus parapijos išskyrus kelis žmones, valdybos

Centrai, iš kurių Europa ir Amerika susijungia televizijos pro
grama per Telstar satelitą. Viršuje — New Yorke technikai su
derina NBC, CBS ir ABC televizijos tinklų veikimą. Apačioje pa
našus centras Briusely, Belgijos sostinėje.

kibome į darbą. Taip svečias iš, turėti savo tarpe.
Anglijos padėjo Seattle ameri-1 Seattle lietuvis

RADIO PROGRAMA

BALFO DARBO METAI

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

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

1961 OLDSMDBILE 
STARFIRE ..............

$2,095.00

. . $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.

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Parduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka i: ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag 
dutės pasaka. Programą veda

Liepos 1 d., uždaromos Balfo laukia 39,500 sv. pupų ir 10,000; Steponas J. Minkns. Biznio reika 
apyskaitų knygos, suvedami ba- sv., sviesto (JAV dovanos). [lais kreiptis į Baltic Florists - 
lansai. Per metus laiko Balfo S Apyskaitiniarris metams pasi- so^ B.S^^eSnS
organizacija turėjo per 80,000 baigus, Balfas turi darbui tęsti AN 8-0489 Ten gaunamai ir 
dolerių pajamų grynais pinigais ‘ visą personalą, organizaciją ir
ir gavo arti milijono svarų gė-1 šiokias tokias atsargas, bet 
rybių, kurios vertos per 200,000 teks nuolat ir nuolat kreiptis į

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

>7

dolerių. Nario mokesčio gauta 
$2,105.

Šis narių skaičius bene bus 
rekordinis, nes praeityje Balfo 
narių skaičius retai kada peršo
ko 1500.

Tremtinių mokykloms parem
ti surinkta per 25,000 dolerių, 
kurie visi mokykloms ir buvo 
nusiųsti. Buvo gauta keletas 
šimtų dolerių privatiems siunti
niams. Visa kita buvo Balfo 
centro valdybos žinioje ir jos 
sprendimu panaudota šalpai. 
Metų gale susidarė centre liku
tis $610, kuriuos pridėjus prie 
seniau turimos šiokios tokios at 
sargos šalpos darbas visu spar
tumu tęsiamas toliau.

Balfo šalpos darbo metų bė
gyje daugiausiai paramos atite
ko V. Vokietijoj esantiems lie-' 
tuviams; per $40,000 išleista 
lietuvių šalpai kituose kraštuo
se. Beveik visas JAV dovano
tas maistas ir didžioji dalis Bal
fo gautų rūbų atiteko irgi lietu
viams Vokietijoj. Tačiau per 
metus laiko Balfas supakavo ir 
išsiuntė “už jūrių marių už van 
denėlių” 1096 individualias siun 
tas broliams lietuviams kaip 
Amerikos lietuvių dovanas, už 
ką buvo gauta šimtai graudžių 
padėkų, “baltų rankelių bučia
vimo per margą laiškelį”, pa
kvietimų į vestuves, į krikšty
nas ir pan. Žinia, gauta dar dau 
giau ašaromis sulaistytų prašy
mų, kurie, nežiūrint atostogų, 
stengiamasi patenkinti. Liepos 
mėnesį bus supakuota ir išsiųs
ta per 100 siuntinių, daugumo
je rūbai Lenkijos lietuviams. 
Vokietijos lietuviams beveik vi
sas maistas ir rūbai šiems me
tams jau nuvežti, tik dar laivų

amerikietį lietuvį, kad padėtų 
broliui kovoti su vargelių, ku
ris “lapoja, šakoja ir varteliuo
se žydi”. Deja daugelis lietuvių 
jokių vartelių nebeturi.

Kun. L. Jankus

KANADOJE KATALIKAI 
PIRMAUJA

Kanados statistiniai duome
nys rodo, jog ten iš 18,238,247 
gyventojų katalikų yra 8,532,- 
479, įvairių protestantų sektų 
kartu sudėjus, net drauge su 
graikų ortodoksais, yra 8,531,- 
574. Pirmą kartą to krašto is
torijoje katalikai savo gyven
tojų daugumu užėmė pirmą vie
tą.

KOPLYČIA VALKATOMS
Savanoriai darbininkai užbai

gė statybą naujos Šv. Benedik
to Juozapo Labre koplyčios, ku 
ri pastatyta valkatų (Skid 
Row) rajone.

St?WF SARGUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio ik! penk 
iadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo s Ik) 
9:30 vai ryto Vakaruškos pirmad 
7 vai. vak.

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

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

Chicago 28, IU.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. ČLiffside 4-1050

M OV I NG
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
8415 S. Lituaniea Avė.

Tel. FRontier 6-1882

Jr
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.

KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

(IRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

4 '/2%
_ —- Naujas aukštas dividendas numatomas

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI ARineiC. PIRM- ir ketv........................ 9 v. r. iki 8 p. p.
VMLMnUUd. ANTRAD. lr PENKT..................... 9 v. r. Iki 5 p. p.

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

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 414%

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



6 DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. liepos mėn. 25 d.

Yankee stadionas New Yorke, kurio didžią dalį akcijų savininkas 
John, VVilliam Cox padovanojo Rice universitetui Houstone, Tex. 
Žemė, ant kurios stovi stadionas, priklauso Kolumbo vyčiams, 
kurie ją pirko už $2,500,000.

Baltijos valstybes ir tautų 

laisvė

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI

(Atkelta iš 1 psl.)
Štai kodėl mes šios genera

cijos žmonės, jausmu ir išmin
timi, esame už Europinę konst
rukciją, kuri nebūtų vyriausy
bių priešginybė, bet būtų gilus 
ir vieningas tautų bendradar
biavimas (plojimai)... Štai ką 
reikia daryti. Jei mes turėsi
me paprastą, griežtą, aiškų nu
sistatymą, kaip ūkininkai, ku
rie moka išlaukti, kurie tvirtai 
stovi ant savo kojų, savo įsiti
kinimų, jei jie nepretenduoja į 
didelius ultra intelektualinius 
žaidimus, kurie bando viską ma
tyti per jų tam tikrą romantiz
mą, kuri jie patys denonsuoja 
daugybę neprotingų, pasikarto
jančių prieštaravimų; jei mes 
būsime aiškūs ir paprasti kaip 
ūkininkai, mes visų pirma lai
kysimės šių dviejų būdų; Euro
pos konstrukcijos ir palaikymo 
bei sustiprinimo Atlanto Sąjun
gos. Mes pradėsime per išgelbė
jimą laisvės žmonių, kurie dar 
tebėra laisvi, nes tai yra vie
nintelis būdas atstatyti ar pa
laikyti viltį tų žmonių, kurie 
nebėra laisvi, tremtinių, kurie 
prarado laisvę ten, kur jie no
rėjo gyventi laisvi”.

Pabaltijo valstybių vardu 
kalbėjo Lietuvos ministeris■ 
Prancūzijoje S. Lozoraitis, ku
ris priminė, jog Pabaltijo vals
tybių okupacija sudarė pirmą 
sovietų puolimo prieš Europą 
etapą ir estų, latvių ir lietuvių 
tautų reikalavimas, kad būtų 
atstatytos jų nepriklausomos 
valstybės, sutampa su Vakarų 
interesais.

..JSovietų S-ga savo ataką 
prieš Europą pradėjo Baltijos 
kraštuose. Ataka buvo įvykdy
ta politiniu ir kariniu būdu, ku
ris iki šios dienos jiems leido 
užgrobti pusę Europos. Šitame 
Baltijos regione Maskvos vy
riausybė suteikė skaudžiausią 
smūgį tarptautinei santvarkai, 
kuri nuolatos sovietų ekspansi
jos yra griaunama ir grasina
ma. Mes norėtumėm, kad Va
karai santykiuose su sovietais 
nusistatytų taikinti moralinius 
ir teisės principus, t. y. parem

fč=
Kas tik turi g e r ą skonį, 

Visk^ perka pas Lieponį!

UIIUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC. 
MARQUETTE PK., 6218 S. VVestern, PRospeet 8-5875

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

Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 
6211 South Westem Ave. krautuvė

tų moraliai ir politiniai teisin
gą ir teisėtą Estijos, Latvijos, 
Lietuvos ir kitų pavergtų kraš
tų laisvės bylą. Tokia laikyse
na taipogi patarnautų ir Vaka
rų interesams.

...Savo kalbą min. Lozoraitis 
pabaigė šiais žodžiais:

— Prieš karą, jau prieš ket
virtį šimtmečio, aš čia Paryžiu
je esu radęs didelį supratimą 
svarbių problemų, Prancūzijos 
prisirišimą prie teisės ir teisin
gumo principų, kuriuos ji lai
ko lemiamais faktoriais tauti
niame ir tarptautiniame gyveni
me. Aš esu giliai sujaudintas, 
galėdamas konstatuoti, kad 
remdamiesi tais pačiais princi
pais jūs remiate teisingą Bal
tijos kraštų bylą. Estijos, Lat
vijos, Lietuvos vardu ir asme
niškai, aš nuoširdžiai dėkoju 
pirm. Gonte, Prancūzijos - Bal
tijos S-gai ir visiems čia esan
tiems baltų draugams.

Debatai buvo užbaigti Mauri
ce Shumanno žodžiais:

...Aš dėkoju Lozoraičiui ir 
per jį trijų Baltijos kraštų at
stovams už suteiktus paliudiji
mus ir mes stengsimės ištikimai 
patarnauti jų laisvės bylai, ku
ri yra ir mūsų.

Kennedy stojus valdžios prie
šaky, valstybės išlaidos turi 
tendencijos smarkiu tempu kilti 
vis aukštyn. 1960.7.1 — 1961. 
7.1 biudžetiniais metais valsty
bės išlaidos buvo 81.5 bilijonų 
dolerių; 1961 — 1962 biudž. 
metais jos numatytos 89 bil. 
dolerių 1962-63 biudž. metais 
valstybės išlaidos numatoma per 
šoksiančios 93 bilijonus dolerių; 
sekančiais metais jos pakils dar 
3.5 bilijonais dolerių. O dar se
kančiais jos greičiausia pasieks 
apvalią 100 bilijonų sumą.

NAUJAS PSICHIATRIJOS 

INSTITUTAS

New Yorke atidaromas nau
jas Marsalin vardo katalikų 
psichiatrijos institutas. Jo stei
gėjas — tėv. Jerome Hayden, 
OSB, vienas iš pirmaujančių 
JAV katalikų psichiatrų. Insti
tutas gavo 50 akrų žemės ir už 
$2,000,000 statosi rūmus. Šia
me institute psichiatrinėje prak 
tikoje svarbią vietą užims ir 
moralinės vertybės.

DAUG KUBOS PABĖGĖLIŲ

JAV katalikų organizacija 
NCWiC iki (birželio pabaigos jau 
buvo padėjusi įsikurti 19,584 
Kubos pabėgėliams. Visos kitos 
organizacijos yra padėjusios 
12,441 kubiečiui.

ANTRAS KATALIKAS 
KENNEDY KABINETE

Anthony J. Celebrezze, kuris 
Clevelando majoru yra išbuvęs 
ilgiau negu bet kuris kitas, bu
vo prezidento Kennedy paskir
tas Sveikatos, Švietimo ir Ge
rovės sekretoriumi. Celebrezze 
yra baigęs John Carroll univer
sitetą ir jis bus antras katali- i 
kas dabartiniame JAV ministe-, 
rių kabinete. Pirmas — genera
linis prokuroras Robęrt F. 
Kennedy.

REKORDINIS KATALIKŲ 
LAIKRAŠČIŲ TIRAŽAS

Net 5.5 procento pakilo kata
likiškų laikraščių tiražas JAV- 
se 1961 metais; jų jau spausdi
nama net 5,305,212 egzemplio
rių. JAV ir Kanados katalikai 
leidžia 545 laikraščius ir žurna
lus.

JAV biudžeto 

augimas
Po pirmojo Pasaulinio karo 

iki šio laiko JAV biudžeto išlai
dos pakilo kone 20 kartų. Pre
zidento Hooverio laikais JAV 
kasmet išleisdavo apie 4.6 bili
jono dolerių. Prez. Roosevelto 
laikais, prieš II Pasaulinį karą, 
valstybė išleisdavo kasmet per 
9 bilijonus dolerių. Karo metu 
valstybės išlaidos pasiekė 98 
bil. dolerių per metus.

Prie prez. Trumano (prieš 
Korėjos karą) valstybė kas
met išleisdavo 39.5 bilijonus do 
lerių. Eisenhoweriui esant pre- ( 
zidentu, valstybės metinės iš
laidos pasiekė 80 bil. dolerių.

I
MARQUETTE PARKO CENTRE

I 0 m. O kainb. mūrin., alum. lang., 
saus. įrengi;, rūsys, garaž. $22,750.

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

Intellgent. šeimai, 15 m. puiki 6 
kamb. degintų plytų rezid., apie 40 
pėd. sklyp., skoninga ir gražu. 
$26,000.

2 but. 7 m. mūr. prie parko, 5 ir 
4 kainb., iškelt, vamzdž. garaž., 2 
šild.. gazu. $31,500.

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

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

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

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

K. VALDIS REAL ESTATE 
2815 W. TIsS Si. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

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

Sav. Išeina pensijon Ir parduoda 
Delavan Wisc. netoli Lake Geneva 
33 kamb. hotel su restoranu, taver
na ir 6 k. namu naujam sav. Viso 
5 namai. Biznis tarp $17-25,000 
metams. Kaina $60,000, arba mainys 
j mūr, namų Brighton Parke.

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

4259 So. Maplewood Ave.
Telef. CL 4-7450 Arba YA 7-2046

Tik pažiūrėkite — $8,900 ! 6
kamb. bungalow. Pilnas rūsys ir 
pastogė. Apylinkėje Keeler ir 27th 
St. Plytelių vonia. Krautuvės, mo
kykla ir susisiekimas. $1,500 jmo
kėti. SVOBODA, 3739 W. 26th St. 
LA 1-7038.

FIRST OFFERING BY OIVNEK 
Asking Price $20,000 

2 bedrooni home, overlooking Pine 
Lake, in City limits of La Porte, 
Ind. with all Utilities in the house. 
Gas. eleetrie, sewer, telephone, full 
bsmt, sun porch, private beach, 
can be shown anytime. Contact
owner.

DOCTOR EDWARD YOUNG,
610 Lakeside, La Porte, Ind.

362—3907

DĖMESIO !

Visi Pittsburgh’o lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lieiuviy 
Kataliky Radijo Programą

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
Iš STIPRIOS UI GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

Klekivcnų sekmadienį nuo 
t:3O Iki 2:00 vaL p. p. 

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad 
resu: Lithnanian Catiiolic Hour
Radio Station WLOA, Braddock, 

Pennsylvania

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

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

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

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

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

PASINAUDOKITE
“DRAUGO” SPAUSTUVES 

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje apaus- 

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modemiškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje.

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

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

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei 
ritus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU
GO spaustuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu;

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL. — TEL. LU 5-9500

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

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

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

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

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

Bright. pk. 3 but. mūr., atskir. 
šild.. geros nuomos. $22,900.

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

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

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

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

mūr. prie Congress Expressway, į 
Vakarus nuo Cicero. $46.000.

ANT 35 PĖDŲ SKLYPO
9 metų 2 būti} mur. 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 
paskolų. Rimta priežastis verčia par
duoti. Pirksite už pusę kainos!

TINKAMAS DIDELEI SEIMAI
8 kambarių mūr. bungalow Mar

ąuette Pk. šildymas alyva. Antri lan
gai. Dvigubas garažas. Proga pirkti 
Kaina numažinta ilki $17.600.

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

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. VVAIbrook 5-6015

FOR RETIREMENT 
0R INVESTMENT

Beautiful - Scenic
DIAMOND ACRES, INC.

Proudly presents. Lots of value 
in their beautiful Retirement 
Homesites.

Scenic retirdment and recreational 
development surrounded on three 
sides by Lake Bull Shoals, heart 
of the Oza.rks. Lots are available 
in a variety of sizes. Low cost, 
easy terms. Building costs are low. 
Located 20 miles north of Harri- 
son. A,rk„ with its hospital and 
medical facilities, shopping center, 
schools. churches and commercial 
airport. Also 2,600 ft. airstrip on 
premisos. Year round fishing, good 
hunting, Deer, Quail, Small Game.
Bass Fishing Capital of U. S.A. 

We are building Johns-Manvillo 
Guild Way Homes.

They are 100 eleetrie. 
Include Washer and Dryer— 

No Down Payment
(The ahove homes can be 100% 
financed).

Write for FREE COLjORFUL 
BROCHURES

DIAMOND ACRES, INC.
Dept C P

Leadhill, Arkansas

HELP VVANTED — VYRAI

MACKINIST
Opening in modern shop for man 
with experience o,n repair and 
building of high speed produetion 
eąuipment.
Hours: 3:15 p. m. to 11:45 p. m. 

Excellent Benefits

W. H. HUTCHINSON 
& SON, INC.

1031 N. Cicero Ave., Chicago

• GISHOLT LATHE 
OPERATORS

• TOOL GRINDER
• MACHINE ASSEMBLERS
• GENERAL MACHINISTS

lst and 2nd shift.
Highest rates in area.

Outstanding fringe benefits, 
ineluding

Free Hospital Sickness Insurance.

THE g®
LOCKFORMER

COMPANY
4615 W. Roosevelt Rd. 

Phone BI Z-207Ū

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

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

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

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

KASKIS REALTY, 2501 W. 69th ST. HE 6-5851
2 but. pajam, medin., 5 ir 3 

! kamb. viršuj. Plytel. vonios, gazu 
šildym., garaž., arti įstaigos, nužem. 

| kaina. $1S,99O.
6 kamb. mūrin., arti 66 ir Rock- 

well, plyt. vonia, garaž., daug prie
dų. $17,800.

5% kamb. mūrin., 2 m. senum., 
60 pėd. sklyp. gazo šildym., arti 
72tos ir Harlem. $15,900.

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

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

B E L L-V A R P A S 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC 
6455 So. Kedzie Avenue. Tel. PRospeet 8-2233

Mūr. 1% aukšto: 5 r 3 kamb. 14 
metų, 44 pėdų lotas. 62 ir Pulaski 
Puikus pirkinys.

Mūr. 4 po 4. gazo pečiais šildy
mas, Brighton Parko centre.

Mūr. 6 ir 5, centr. šildymas, ar
ti Archer susisielkimo, žemi mokes
čiai.

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 West 43rd Street 

Tel. CLiffside 4-2390

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

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

4 ir 5 butų namai, geros rendos, mažas įmokejimas, 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.. $26,900. 
Medin. 2 po 6 k., garažas. $13,900. 
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

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

IŠNUOMOJAMA

Išnuom, mod. cottages atostogoms 
LAKELAND TERRACE 

Atvykit pasižiūrėti, ar skambinkit
RUBY KAHN

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

Išnuom. 6 kamb. butas Mar
ąuette Parke, arti liet. bažn. ir 
mokyklos. 7013 S. Washtenaw.

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

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

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

STANKUS
yCONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospeet 8-2013

2741 WEST 69th St.
B Chicago 36, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rockwe!l Street
Tel. GRovehilI 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI, 

<444 B. Westera Ave* 
Chicago B, HL
Tei. VI 7-8447 .

Mūrinis 2x4 ir 2 rūsys, 30 p. lotas, 
naujos vonios, garažas, 65 — Camp
bell, tik $2.0,000.

įjotas 35x125, M. p. $13.800.
Lotas 31x125. M. p., $6,000.
Lotas 30x125, Gage p. $7,800.
Lotas 25x125, Brighton p., $5,000.
Mūrinis 12 metų 5 kamb.; gara

žas, rūsys, 6 blokai nuo Marąuette 
p. lietuvų mokyklos. $12,600.

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

3 but. murin. 4—5—3, nauj. at
peni., atskira gazu šiluma, garaž., 
arti 57 ir Campbell. Nužem. kaina. 
$24,900.

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

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

CICERO—BERWYN
2-jų butų namas — 4 ir 4 švie

sus kamb., 45 p. sklypas. Pilna kai
na tik $9.500.

Parkholme mūrinis 2 butų: 2 
po 6-šis kamb., mūrinis garažas.

Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas. 
8 butai po 6 kamb. (8 miegamieji). 
Pilnas skiepas, 2 aut. garaž.

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

Tik $23,300 už 2-jų butų gerų 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. WA 5-5030

Apsimoka skelbtis “DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu 
vių dienraštis Gi skelbimu kaino* 
visiems prieinamo*

Perskaitę "Draugą", duoki- 
;e jį kitiems pasiskaityti.

"v. ŠIMKUS
Statybos Ir Remonto Darbai 
2618 WEST 7 lst STREET

Tel.: PR 8-4268 lr TE 9-K5S1 J
... /*»

A. ABALL ROOFING*
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Dounspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 6 
m, garantija. Dedame naujas “cop- 
per-alloy” rinas — “gutters”; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kaip 
ir “galvanized”. Dažymas iš lauko, 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dienų ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

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

Vieninteliai iš lietuvių turi
me miesto leidimų dirbti ant 
naujų namų
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Ulinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

CONSTRUCTION C0.
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI Į

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 51533

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST8-070S CL 7-2091 Chicago, Hl.



CHICAGOS ŽINIOS
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GAVO $1,231 UŽ GERĄ 
PASIŪLYMĄ

Joe Gurski, 3204 Michigan 
av., East Chicago iš savo darb
davio Inland Steel kompanijos 
gavo $1,231 ekstra atlyginimo 
už pasiūlymą, kuriuo kompani
jai per metus sutaupoma daug 
darbo valandų ir išlaidų.

KUR NEGALIMA PAGAUTI 
ŽUVŲ

Shedd akvarijume prie eže
ro ir 12-tos gt. galima matyti 
7,000 rūšių visokių žuvų, ta
čiau negalima jų gaudyti.

ATNAUJINS VAGONUS

Chicago ir Northwestem gel- 
žkelis šiais metais atnaujins, 
pertaisys ir patobulins 5,000 
prekinių vagonų.

MASKVOJE DAUG IVANOVŲ
Pažiūrėjus į Chicagos telefo

nų abonentų knygą galima ra
sti daug Smith’ų, Jones’ų ir pa
našiai. Pravda giriasi, kad Mas 
kvoje, kurioje neva yra 7 mil. 
gyventojų, yra per 100,000 Iva
novų, 80,000 Smirnovų ir 50,- 
000 Petrovų.

IŠTRAUKĖ AUTOMOBILĮ IŠ 
EŽERO

Chicagos policija ištraukė pa 
vogtą automobilį iš ežero prie 
74-oš gt.

SUKIAUS SENIAUSIĄ 
RESTORANĄ

Henrici vardu seniausias Chi 
cagoje restoranas, 71 W. Ran- 
dolph, užbaigs valgydinti savo 
klientus rugp. 15 d. ir rūgs. 1 
d. bus griaunamas.

$200 UŽ ŠUNIES NUODY
TOJĄ

Chicagos gyvulių globos lyga 
siūlo $200 atlyginimo už infor- 

į macijas, kas užnuodijo Wein- 
maraner veislės šunį, priklau- 
siantį Edward Balker, 16448
Oak Park, arti Tinley Parko.

DINGO $10,000
Daniel Henshaw, 74, 6025 S. 

Green, turėjo nuostolių, kai už
sidarė bankai depresijos metu. 
Nuo 1930 metų savo ir žmonos 
uždirbtus pinigus slėpdavo na
muose. Šiomis dienomis iš na
mų prapuolė $10,000.

UŽ ŠIMTINĘ GAVO $600 
GRĄŽOS

Karen Thomas, krautuvės ka 
sininkė, 5241 N. Clark, nuėjo 
į Klug pinigų išmainymo įstai
gą, 5356 N. Clark, kur norėjo 
gauti šimtą vien dolerinių. Grį
žus į krautuvę dolerinių vidury

■7

PALIKO BRANGIŲ MONETŲ 
RINKINĮ

Miręs milionierius Joseph 
Weindenhoff, 850 Lake Shore 
drive, 40 metų rinko išleistų 
monetų didesnius kiekius, ku
riuos paliko jų apvyniojimuose. 
Pagaliau suskaityta, kad jis pa 
liko 302,392 monetas, už ku
rias užmokėjo $40,137.63. Ma
noma, kad šios niekad į apyvar 
tą nepatekusios monetos numis 
matikų bus godžiai gaudomos, 
bet jų galutinė vertė dar nenu
statyta. Jo rinkinyje rasta 
$9,455.70 dešimtukais;$9,847.50 
kvoteriais; $9,940 pusdoleriais; 
$5,428 penktukais ir $600 sidab 
riniais doleriais.

PADAVĖJOS SAKO, KAD 
BLOGI LAIKAI

Chicagos restoranų padavė
jos skundžiasi, kad laikai pa
blogėję ir kad, vieton laukiamų 
15% arbatpinigių, jos džiaugia 

,si gavusios 10%. Pagal jų uni- 
i ją jos iš darbdavio mažiausiai 
gauną $5,73 į dieną. Viena pa
tarnautoja pasiskundė, kad už 
$10 kainavusią vakarienę, ji ga 
vusi tiktai 30 centų arbatpini
gių.

KAS NORI PRANCŪZIŠKAI 
VALGYTI?

Seniausias Chicagoje prancū- 
siškų patiekalų restoranas L’- 
Aiglon yra Ontario ir Wabash 
sankryžoje.

TRŪKSTA PIANINŲ DERIN
TOJŲ

Chicagoj seniau buvo dvi pia
ninų derintojų mokyklos. Da
bar tokių mokyklų visoje šaly
je tėra likusių tik dvi. Chicagoj 
dar yra apie 150 pianinų derin
tojų, bet jų skaičius kasmet 
mažėja. Pianinų technikų gildą, 
kuriai Chicagoje priklauso 47 
nariai, pataria pianinus derinti 
dukart į metus. Geros kokybės 
pianinas gali tarnauti visam gy 
venimui.

PALIKO AUTOMOBILIUS 
GATVĖSE

Chicagos policija praneša, 
kad iki liepos 1 d. šiais metais 
miesto gatvėse palikta apleistų 
automobilių net 20,086. Vieni 
jų seni laužai; kiti dar vertin
gi. Nežinia, kodėl jų savininkai 
jų neparduoda. Pernai miesto 
gatvėse policija rado 35,561 ap
leistą automobilį.

Sovietų sportininkas Valerij 
Brumel, peršokęs į aukštį 7 pėdas 
ir 5 col. Stanford universiteto 
stadione, vykstant amerikiečių- 
rusų sporto varžyboms, čia jį 
bučiuoja jų grupės sporto; vado
vas.

Profesionalų golfo čempioną 
Gary Player po pergalės New- 
tovvn Square, Pa., sveikina jo
žmona.

JAUNIMO SĄJŪDŽIO 
STEIGĖJAS

Jaunų Krikščionių Darbinin
kų (žosistų) sąjūdžio steigėjas 
prel. J. Cardijn lankėsi Chica
goje. Jis šiemet sulaukė 80 m. 
amžiaus sukakties, o jo įsteig
tas darbininkų sąjūdis švenčia 
50 metų sukaktį ir dabar, yra 
paplitęs po 91 kraštą. JAV-se 
veikia 189 jaunų krikščionių 
darbininkų kuopos. Jų centras 
— Chicagoje.

I
MOKYKLA KUBIEČIAMS

Nauja katalikų mokykla spe
cialiai kubiečiams vaikams yra 11 
įsteigta Albuquerque, N. Mex.

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

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

rado $500 dešimkėmis, kurias 
grąžino Klug įstaigai.

PALIKO MEDINĘ KOJĄ 
PRIE EŽERO

Robert Furrie, gyvenąs Wor- 
thington viešbutyje, 747 N. 
Clark, nusisuko medinę koją, 
paliko ją prie ežero pakraščio 
ir, ramstydamasis kriukiais, grį 
žo į savo kambarį. Policija pa
galiau susekė, kad nebūta sken 
duolio, kad Furrie yra gyvas.

SIUNTĖ DINAMITO Į NA
MUS

Eilinis kareivis James Welsch 
iš Fort Riley, Kans., stovyklos 
pasiuntė į savo namus, 9614 S. 
Avenue L, puspenkto svaro di
namito, šimtą 30 kalibro šovi
nių bei. kitos sprogstamos me
džiagos. Jo siuntą susekė kari
nė vadovybė ir, jai davus žinią, 
visi dalykai Streator, UI., sto
tyje buvo atsargiai iškrauti iš 
traukinio.

ŽVĖRYNAS GAUNA NAUJĄ 
ERELĮ

Chicagos Lincoln Parko žvė
ryno paukščių skyrius, nugai
šus turimam Amerikos ereliui, 
iš Washingtono žvėryno gauna 
naują erelį. Pagal įstatymą visi 
pagauti ereliai yra federalinės 
valdžios žinioje.

Lietuvos Kariuomenes Pulkininkui lt.
A T A

VACLOVUI ANDOLIUI-ANCEVIČIUI 
mirus, jo sūnui Algirdui, dukrelėms Irenai, Alinai 

' ir Janinai, sesutei Jadvygai Jarienei, broliams Vai
tiekui ir Vincui, jų šeimoms ir artimiesiems reiš
kiame nuoširdžią užuojautą.

L. Leknicky šeima ir Jurgis Inčiūra

A. -f A,
MARIJAI KASAKAITIENEI mirus, 

jos vyrui Vaclovui Kasakaičiui, dukrai Ra
mutei Čepulienei su šeima, Jų giminėms ir 
artimiesiems reiškiame gilieji užuojautą.

Clevelando ALTo sk. Valdyba

"Ateities" klubo nariams VACLOVUI KASAKAIČIUI 
ir RAMUTEI RASAKAĮTYTEI-ČEPULIENEI, jų myli
mai žmonai ir motinai

A, -J- A.

MARIJAI KASAKAITIENEI
mirus, gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

“Ateities” Klubo Valdyba ir nariai

DALEY LAIŠKAS LIETUVIŲ PREKYBOS 
RŪMAMS

Chicagos mėfas Richard J. 
Daley prisiuntė laišką Lietuvių 
Prekybos Rūmų prezidentui dr. 
Joseph B. Jerome ryšium su 
125-ta Chicagos inkorporavimo 
sukaktimi. Be ko kita, jis rašo: 

i “Kovo 4 d. suėjo 125-ti jubilie
jiniai metai nuo Chicagos mie
sto inkorporavimo. Nėra buvę 
kito miesto pasaulio istorijoje, 
kuris tokiu laiku, būtų pada
ręs tokį progresą, kaip padarė 
mūsų miestas. Mūsų yra nieka
da nesibaigianti užduotis”, — 
rašo meras, — “parodyti pašau 
liui teisingą Chicagos vaizdą, 
dėlto, kad Chicaga pasauliui, iš 
dalies, yra suprantamas mie- 
'stąs”.

Chicagos jubiliejui atžymėti 
Daley patvarkė tokią progra- i 
mą: Šio mėn. 25 d. McCormick. 
patalpose prasidės Tarptautinė 
Prekybos ir Pramonės paroda. 
Parodoj bus įrengtas ir Nepri
klausomos Lietuvos paviljonas. 
Jo įrengimui rūpinasi LB Chi
cagos skyrius. Rugpiūčio 25 d. 
prasidės 125 m. Chicagos pro
greso paroda, kuri bus Navy 
Pier ir tęsis iki rugsėjo 3-eios 
dienos. Progreso parodoje da- 1 
lyvaus Liet. vyriai. Jie pateiks į- 
vairius eksponatus, parodydami, 
kiek lietuviai prisidėjo prie Chi
cagos progreso bei jos augimo. 
Vakare, prieš progreso parodos 
atidarymą, įvyks degalų (fake
lų) eisena, kurią sudaryti pa
kvietė įvairias organizacijas. Ei 
senoje ir lietuviai turės savo i 
reprezentaciją. Eiseną seks ka-; 
ravanas gyvųjų paveikslų. Jie į 
vaizduos Chicagos 125 metų is- j 
toriją. Nuo rugpiūčio 6 iki 11- 
tos dienos bus gražuolių konte- 
stas, kuriame galės dalyvauti 
tiktai aukštesnius mokslus at
siekusios bei turinčios kokį ta
lentą, rinktinės mergaitės. Kon 
testo laimėtojai bus suteikta 
“Miss Chicago” titulas. Iš lie
tuvaičių, kiek žinoma, šiame 
konteste dalyvaus dainininkė

Genė Antanaitytė. “Miss Chica
go” šiais metais dalyvaus At
lantic City “Miss America” rin 
kimuose. Meras Daley savo Jais 
ke pastebi, — “kad visos pas
tangos bus dedamos laimėti 
‘Miss America’ titulą”. Toliau 
seks muzikos ir meno parengi
mai.

— Šių programų sėkmė”, — 
Daley rašo- dr. Jerome, — “pri-x 
klausys nuo to, kiek Chicagos 
gyventojai kreips dėmesio ir ' 
dės pastangų tinkamai juos at
likti. Jei kiekvienas šių progra
mų reikalą entuziastiškai rems, 
tai pasitarnaus mūsų miesto 
interesams, kas be abejo palies 
ir mus visus asmeniškai”..

Fr. Bulau

John D. Dagis
Gyveno 1.657 East • 85th Place.

Mirė liepos 23 d., 1962, 9 v. 
r., sulaukęs 69 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Bir
žų apskr., ir parapijos, Vinkš- 
ninių kaimo.

Amerikoje išgyveno 49 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Darata (Karosaitė), 
hrolio sūnus Jaunutis Dagys, 
jo žmona Antonina, jų sūnus 
Linas, krikšto sūnus Martin 
Ganvel, švogerka Katie Bubel, 
gyv. Rockfoird, 111., gimines— 
Mary Warekois, Martin St.ru- 
zas, Martin Tilandis, V. Džiu- 
ve ir Elzbieta Palšienė ir jų 
šeimos ir kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

T.ietuvoje liko brolis Jokūbas 
su šeima, švogerka Zanė Tre
čiokienė su šeima ir sesers vai
kai.

Velionis buvo Roselando “Ai
do” Choro Rėmėjas.

Kūnas bus pašarvotas treč.,
7 vai. vak, Leonard Bukausko 
koplyčioje, 10S21 S. Michigan 
Avė.

Laidotuvės įvyks šešt.. lie
pos 28 d., iš koplyčios 9:15 v.- 
ryto bus nulydėtas j kapines.

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

Nuliūdę: žmona ir giminūs.
Laid. direktorus L. Bukaus

kas, Tel. COmmodore 4-2228.

A. -j- A.
CARL SKINULIS

Gyveno 11026 VVestvvood Dr., Palos Hills, III.
Mirė liepos 23 d., 1962, 11:25 val. ryto, sulaukęs pusės 

amž. Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ukmergės apskr., Šėtos parap., 
Kaimėnų kaimo. Amerikoje išgyveno 51 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Nellie (Bužanaitė), 
sūnus Carl, marti Lois, 3 anūkai: Eileen, Charles ir Steven, 
švogerka Martha Stanislovaitis, jos sūnus Frank, giminės 
Victor ir Rose šlepikas su šeima, kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Priklausė Zarasiškių Draugiškam Klubui.
Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69th St.
Laidotuvės įvyks ketv., liepos 26 d„ iš koplyčios 10 vai. 

ryto bus atlydėtas į Švenč. P. Marijos Gimimo parap. bažny
čią, 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, sūnus,, marti ir anūkai 
Laidotuvių direkt. Steponas Lackawicz. 'Tel. RE 7-1213

A. -į- A.

ANTANAS WAYCHAS
Gyveno 4414 S. Washtenaw Avė.

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 Schultz 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 pašarvotas Jobu F. Eudeikio koplyčioje, 4330 S. 

California Avė.
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

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. liepos mėn. 25 d.

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

ir kitų papuošimų 
2443 ĮVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

L .jv A

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. M E L S 0 H

SAVININKO
SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių

.!. F. EUDEIKIS

O
U1D0TUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4SU5-S7 South Hermitage tena® 

Tel. YA 7-1741-2
NF 4330-34 South California Avenue
r Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

■Oė^ULANCE PATARNAVIMAS DIEN& IR NAKTĮ

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS N 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7Ist St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 5Cfh Avė., Cicero. T0wnhall 3-2196-09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

E&VAKftAS SStIMtIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

Laidotuvių DirektoriaiMAŽEIKA «ANS
•845 sa WESTERN AVĖ.

TRYS MODBRNIBKOS 
AIR-CONDITIONBD KOPLYČIOS

MAtOHOMt V2BTA 
REpubBt 7*8800 RffiptobSe M9M

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
«348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Tel. Y Arde 7-3401

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

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLymplo 2-1003

Perskaitė dien. “Draugu”, duokite ii kitiems
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X Kun. dr. J. Vaišnora, MIC, 
generalinis tėvų marijonų pro
kuratorius, atvykęs iš Romos 
ir pagyvenęs kurį laiką ryti
nėse valstybėse, liepos 23 d. at
vyko į Chicagą ir apsistojo pas 
tėvus marijonus prie Draugo. 
Čia mano pabuvoti ilgesnį lai
ką.,

X Vincas Ausiukaitis po sun 
kios operacijos pamažu sveiks
ta ligoninėje, 5601 N. Pulaski, 
3 aukšte, 335 kambary.

X Lietuvos gen. konsulas P. 
Daužvardis ir “Miss Lithuania” 
Tarptautinėje parodoje Dalia 
Šulaitytė, dalyvauja WGN radi
jo programoje (720 banga) tre 
čiadienį, liepos 25 d., 9:30 vai. 
vak. Programos vedėjas Paul 
B. Saliner.

X Prel. Jonas Baltusevičius, 
LRKSA dvasios vadas, iš Scran
ton, Pa., Vincas Kvetkus, LRK- 

Tel.': SA sekretorius, iš Wilkes Bar- 
re, Pa., ir komp. Aleksandras

X Povilas Vaitonis, mūsų 
pirmaujantis šachmatininkas, 
Chicagoje svečiuojasi nuo šeš
tadienio. Sustojęs pas Praną ir 
Stasį Žymantus, 17067 New En 
gland av., Tinley Park, tel. Tin 
ley Park, K7 22291. Chicagoje 
aplanke eilę savo pažįstamų. Iš 
Chicagos į Hamiltoną išvyksta 
ketvirtadienio rytą. Atvykęs su 
žmona ir dviemis dukterimis.

X Jonas šoliūnas iš Balti
morės persikėlė dirbti į socia
linio draudimo įstaigą Chicago
je. Jo adresas 5730 So. Camp
bell av., Chicago 29, III.
RE 7-5096.

X Moterų Sąjutngos 48-ta 
kp. turės San Dunes išvažiavi
mą rugp. 1 d. Kviečia visus da
lyvauti. Autobusas bus prie šv. 
Antano svetainės, Cieeroje, 9 v. 
ryto.

X Stasys Goštautas, jaunas, 
kūrybingas lietuvis, davęs pui
kią knygą ispanų kalba apie 
Lietuvą ir nežiūrint savo gau
saus darbo aukštojoje mokyk
loje, parašęs knygą apie Kolum 
bijos meną, taipgi ispanų kalba, 
gauna JAV vizą ir už trejetos 
mėnesių jau tikisi būti Chica
goje. Iš čia dar aplankys eilę 
kitų įdomesnių JAV vietų ir ap 
sispręs, kur galutinai apsistoti.

Aleksis iš Waterbury, Conn., at 
vyksta į Amerikos Lietuvių Ta 
rybos suvažiavimą Chicagoje.

X Petras ir Ona Abromaitis 
iš atostogų sugrįžo ir jų neju- 
domos nuosavybės prekybos įs
taiga Lemonte šeštadieniais ir 
sekmadieniais atidaryta.

X Sovietų agentas veda pro
pagandą. Į Chicagą buvo atvy
kęs Sovietų ambasados Wa- 
shingtone antrasis sekretorius 
Vytautas Zenkevičius ir Mildos 
svetainėje penktadienį kalbėjo 

į komunistų laikraščio “Vilnis” 
skaitytojams ir jų sėbrams.

X Vytautas Rusteikis su šei
ma išvyko paatostogauti į Ri- 
verside, N. J. Kaip Vytautas, 
taip ir žmona yra abudu daini
ninkai ir dalyvauja lietuvių cho 
ruošė.

X J. Zdanius su šeima išvy
ko trims savaitėms į Kanadą. 
Svečiuojasi pas savo bičiulius 
V. ir O. Juodišius ūkyje ir Wa-
sagos vasarvietėje.

X Genovaitė ir Vladas Mi
siūnai pirmadienį traukiniu iš
vyko į Tarptautinę parodą 
Seattle, Wash. Sūnus Romual
das jau ten išvykęs prieš 3 sa
vaites. Į Chicagą grįš rugp. 5 
dieną.

— RYGIŠKIEČIŲ KOMITETAS JAU 
SUDARYTAS

Apygausiame Marijampolės Ry 
giškių Jono valstybinės gimna
zijos auklėtojų ir auklėtinių su
sirinkime, liepos 13 d. buvo pa
sidalinta mintimis apie gimna
zijos šimtmečio minėjimą ir iš
rinktas vykdomasis komitetas 
savo pirmame posėdy pasiskir
stė pareigomis: pirmininkas — 
Jonas Vaičiūnas, vicepirm. ir 
numatytos vakarienės ruošimo 
reikalams — Zenonas Samuo
lis, sekretorius — Tadas Bu- 
kaveckas, finansų reikalams — 
Vilhelmina Lapienė - Kubiliūtė, 
monografijos reikalams — Vy
tautas Paulionis, akademijai - 

‘ koncertui ruošti — Juozas Dė- 
! dinas, ypatingiems reikalams— 
i Vytautas Sirutis ir informaci- 
1 jai — Anicetas B. Paliulis. Su- 
! sirinkimas įgaliojo komitetą nu 
matyti leidiniui redaktorių ir jį 
įtraukti į komiteto narių skai
čių.

Nors vasaros metu komitetas 
darbo dar nepradės, tačiau jei 
kas apie Marijampolės R. Jono 
gimnaziją turėtų kokios medžią 

! gos (nuotraukų, savo laidos ar 
klasės pavardės, kad ir ne vi
sas ir pan.), prašomas siųsti 
jau dabar adresu: Vytautas

Paulionis, 4407 S. Artesian av., 
Chicago, III. Monografija užsi
brėžta leisti plati, apimanti lai
kotarpį nuo pat progimnazijos 
įsisteigimo. Dar’yra gyvų liudi
ninkų, sėdėjusių gimnazijos šuo 
luose caro okupacijos metais. 
Jie bus kviečiami ateiti talkon 
monografijai ir pačiam minėji
mui. Kas turėtų kokių pasiūly
mų ar duomenų apie Marijam
polės gimnaziją, vėliau tapusią 
Rygiškių Jono vardo valstybi 
ne I-ja, kviečiama nepatingėti 
ateiti talkon, adresu: Jonas 
Vaičiūnas, 7221 So. Claremont 
av., Chicago 36, III. Nuo pačių 
gimnazijos auklėtojų ir auklėti
nių noro priklausys blogesnis 
ar geresnis darbo atlikimas.

Tvirta ir vispusiška monog
rafija paliktų ateinančioms kar 
toms medžiagą istorikams ir 
tyrinėtojams. Ligi dabar jokios 
platesnės knygos apie Marijam 
polės gimnaziją, apie kovą 
prieš rusiškąjį okupantą už 
laisvę ir lietuvišką žodį, apie ne 
priklausomybės laikotarpį, ku- I 
ris dabar raudonųjų okupantų 
klastojamas, nėra. Tat komite
tas tiki, jog šis darbas turi di
delės reikšmės. J. V.

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Dail. Vytautas ir Birutė 
Ignai persikėlė į New Yorką. 
Dailininkas Ignas dabar dirba 
dail. V. Jonyno vitražų studi
joje.

— Šarūnas Garsys gavo ge
riausio Worcesterio miesto fut
bolininko titulą ir premiją.

— Dail. Roma Viesulo spal
votą litografiją “Rhi-No” nu
pirko Pakistano Menor taryba; 
šį paveikslą drauge su 40 dar- 

i bų kitų Amerikos dailininkų

Redaguoja Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos sk. redakcinis kolektyvas 
Red. J. Plačas, red. pavad. M. Steikūnienė. Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avė., Chicago, Illinois

X Kun. Bruno Markaitis, SJ, 
ruošia spaudai filosofinio turi
nio knygą “Tiltai ir sienos”.

X Jonas Degutis, nuoširdus 
Chicagos lietuvių Jaunimo bi
čiulis ir “Neries” sportininkų 
globėjas, kiekvienas savo ato
stogas praleisdavo nuosavu au
tomobiliu aplankydamas įvai
rius JAV ir Kanados miestus. 
Visada pasiimdavo keletą lietu
vių jaunuolių, kuriems suteik
davo malonią progą nemokamai 
pamatyti kraštą.
atostogose buvo nuskridęs į 
Kaliforniją ir į Meksiką. Ten 
aplankė keletą miestų, susitiko 
seniai matytus savo bičiulius. 
Pasakoja, kad Kalifornijoje su
radęs tiek daug draugų ir pa
žįstamų, kaip jų daug turįs Chi 
cagoje, Detroite ar Člevelande. 
Dabar sugrįžo prie savo parei
gų ir vėl įsitraukė į sportinin
kų, ypač “Neries” globą.

X Manigirdas Motekaitis, 
mūsų pasižymėjęs pianistas 
akompanuos solistėms I. Blauz- 
džiūnaitei - Motekaitienei, R. 
Vilčinskaitei - Mastienei ir so
listui A. Baranauskui - Barui 
per vilkaviškiečių gimnazijos ir 
miesto jubiliejinį koncertą rug
sėjo 1 d. Jaunimo Centre.

X Pranciškus Bacanskis yra 
Šios vasaros 1 Chicagos Parkų distrikto laiko-

mos pirties 3346 S. Emerald av. 
vedėjas. Vasarą į ją per savai
tę ateina maudytis apie 200 
žmonių. Už vandenį užmoka tik 
5 ct., o už rankšluostį kitus 5 
ct. Žiemą per savaitę ateina 
apie 125 žmonės. Daugiausia 
ateina vyrai, už tat jie leidžia
mi trečiadieniais, ketvirtadie
niais, penktadieniais ir šeštadie 
niais. Moterų, ateina tik kokios 
5-7 per savaitę ir joms skirti 
tik antradieniai. Pirtis atdara 
nuo 1 v. p. p. iki 6 vai. 30 min. 
v. Kiekvienas eina į atskirą 
dušą. ši pirtis veikia jau 50 me 
tų, pavadinta pirmo Chicagos 
mero Ogdeno vardu. Anksčiau 
tokių viešų pirčių buvo apie 15, 
dabar beliko tik 8. Dauguma 
jau turi vonias savo namuose.

X Kun. Antanas Račaitis ato 
stogų proga yra atvykęs į Chi
cagą ir sustojęs pas Paškevi
čius, 3139 So. Emerald Avė. 
(tel.: CA 5-0557). Penktadienį 
jau grįžta atgal į šv. Jurgio 
parapiją Rochestery, kur liepos 
29 d. įvyks Lietuvių diena. Nu
matomos didelės iškilmės para
pijos aikštėje. Pasižadėjo daly
vauti ir kongreso atstovai.

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

(Sk.)

Pirkite JAV Apsaugos 
B o n u s i

X Vaikų rašinių konkursą 
skelbia Alvudas. Konkurso 
mecenatas — Bronius Liškus. 
Temos: Kodėl aš turiu mokėti ‘ 
lietuvių kalbą? Kodėl aš turiu 
melstis lietuviškai? Kodėl turi 
klausyti tėvų ir mokytojų? Ra
šiniai turi būti: a) vaiko nuo 
6-8 m., nemažiau 10 žodžių, b) 
vaiko 9-10 m. nemažiau 20 žo
džių ir c) vaiko 12-14 m. ne
mažiau 30 žodžių. Premijos 
skiriamos knygomis, žurnalais, 
plunksnakočiais nuo $5 — $15 
vertės. Jury komisiją sudaro: 
pirm. E. Pakalniškienė ir Alvu
do mokyt.: A. Acalinienė, V. 
Milavickienė, M. šulaitienė, šu
kelienė, M. Peteraitienė. Raši
niams įteikti terminas — rug
sėjo 5 d. Adresas: Alvudas, 
2319 W. Garfield Blvd., Chica
go 36, III.

f

Į X Tėvų Marijonų Bendra- 
j darbių apskritis rengia maldi
ninkų kelionę į šventus Kalnus, 
Wis. rugp. 5 d. Į abi puses— 
$4.00. Bilietus galima gauti: 
Marųuete Park, — pas P. Du- 
binskienę, 6605 S. Fairfield av., 
tel. RE 7-0934; busas išvažiuo
ja 7:00 vai. ryte; Brighton 
Park — A. Skrabutienę, 2439 
W. 45th Place, tel. LA 3-8828; 
busas išvažiuoja 7:30 vai. ryte; 
Bridgeport — M. Jaunis, 3315 
S. Emerald av., tel. YA 7-3158; 
busas išvažiuoja 8:00 vai. ryte. 
Taip pat galima maldininkų rei
kalais kreiptis pas S. Kaula
kienę, 3247 S. Emerald av., CA 
5-3016. Bilietus reikia įsigyti iš 
anksto kad nebūtų trūkumas 
vietos. (Pr.)

X Lietuviškos Knygos klu
bas auga praturtėdamas nau
jais nariais, kurie užsakydami 
naujausias LKKlubo knygas, 
papildo LKKlubo išteklius $5.00 
indėliu. Tereikia iš anksto įmo
kėti tuos $5.00 ir jau tapsite 
Lietuviškos knygos leidėju, gau 
damas knygų po $7.50 per me
tus.

rodys kilnojamoje meno paro
doje.

— Dail. Česlovas Janusas iš
vyko į Maine valstybę žvejų 
prieplaukose, pajūriuose ieškoti 
temų tapybai. Grįžus yra pa
kviestas demonstruoti tapybą 
St. Luke Art Guild ir L. I. Wo- 
men’s Assn. patalpose.

— ALRK Kunigų Vienybės 
seimas įvyks rugsėjo 11 d. Ho
tel New Yorker, New Yorke. 
Pirmasis posėdis — llv. Dieno
tvarkėje — kun. dr. Juozo Vaiš i 
noros, MIC, iš Romos paskaita.

— Pranciška Unnežienė iš 
Los Angeles,' Calif., išskrido į 
Havajų salas paatostogauti 10- ! 
tį dienų.

— Adv. Jonas Virbalius, gyv. 
Wilkes Barre, susirgęs buvo 
nugabentas gydytis į ligoninę.

AUSTRALIJOJE
— Lietuvių chorai. Geelongo 

lietuviai turi stiprų mišrų cho
rą, kurį diriguoja muz. Zenke
vičius. Melboumo lietuvių para
pija turi gerą chorą, diriguoja
mą P. Morkūno, ir vertingą ben 
drą chorą, diriguojamą J. Juš
kos. Tie chorai Melbourna su
rengė nusisekusį lietuviškų dai
nų vakarą.

— R. švambarytė Australi
jos lietuvių parengimuose gra
žiai reiškiasi kaip talentinga 
pianistė.

— R. Plokštyte - Vaičaitienė 
Australijoje lietuvių vakaruose 
vykusiai išpildo baleto nume- ; 
rius. Ji taipgi yra įsteigusi ba
leto mokyklą Kensingtone lie
tuvių parapijos namuose. 

BRAZILIJOJE
— Sporto - gimnastikos sek

ciją suorganizavo Sao Paulo lie
fliHiiniiiicniiiKraHiiiiiiiiHiiiiiiiiniiMiiiiiiiiiniiiiiMininiiiiiiiiiim

Brolis Vincas, M.I.C. (kairėje), ilgametis mūsų dienraščio spaus
tuvės darbininkas, po 25 metų susitikęs su savo buvusiu bendra
darbiu Vincu Gražuliu, dabar clevelandiečiu, aplankiusiu mūsų 
įstaigą. Jų tarpe yra V. Gražulio dukrelė Patricija, kuri labai 
domėjosi spaustuve, o ypač klišografu. Svečias V. Gražulis se
niau uoliai bendradarbiavo “Laivui” ir gana daug rašė “Drauge” 
aktualiais mūsų jaunimo klausimais.

Lietuvių Moksleivių ansamblio šokėjos, kurios Tarptautinės Prekybos parodos metu McCormick 
salėje šoks kepurinę. Nuotraukoje matomos: Laima Balukaitė, Kristina Shotaitė, Danutė Bruš
kytė, Janina Kolytė, Rūta Butviiaitė, Danutė Endrionaitė, Rūta Nainytė, Vida Galėnaitė.

LEDAS
Karštomis vasaros dienomis 

visi džiaugiatės nusipirkę ledų. 
Ledas yra ir daugiau kam rei
kalingas bei naudingas.

Eskimai vartoja ledą, kaip 
statybinę medžiagą. Jie daro 
tai taip seniai, kaip jie yra 
eskimai. Jie pripila kubines for
mas vandens. Vandeniui suša
lus, gaunamas statybai tinka-

mos ledo plytos. Ledas yra ge- 
j ras izoliatorius.

Ledas vartojamas maisto, gė 
rimo atšaldymui.

Kanadoje, šiaurinėje Saska- 
įčavano provincijos dalyje, ne
toli Edmonton miesto, yra 150 
pėdų pločio kanalas. Ten van
duo dirbtinu būdu užšaldomas. 
Tam panaudojama 27,000 pėdų 

| plastikos vamzdžių. Tas kana

Reginėlė ir Antanėlis džiaugiasi šiltu ir gražiu oru.

las naudojamas auto mašinų 
pervežimui. Ledas pakelia 30 
tonų sunkumo sunkvežimius.

Grenlandijoje, auto mašinų 
skystas kuras, yra sandėliuoja
mas ledo tankuose.

Antrojo Pasaulinio karo me
tu, buvo suplanuotas milžiniš
kas lėktuvnešis iš ledo. Žinoma, 
jis būtų buvęs naudojamas ke
lionėms jūrose. Būtų turėjęs sa 
vo varomąją jėgą. Butų buvęs 
didžiausias dirbtinis aerodro
mas pasauly.

Taip pat planuojama šaltuo
se kraštuose statyti ledo pyli
mus hidroelektrinėms stotims 
(vandens jėga gaminamai elek
trai). Ledui šaldyti būtų nau
dojama toje stotyje gaminama 
elektra.

Ledas naudojamai ir dar dau 
geliui įvairių dalykų.

★ ★ ★

į Jonas Minelga 

EI, ATOSTOGŲ DIENELES!

VASARĖLĖ KAIME,

tuvių katalikų bendruomenės I 
choristės. Gimnastikos mokyto
ja yra Vanda Paukštytė.

— Prof. Juozapas Žemaitis
su žmona vieneriems metams 
iš Sao Paulo išvyko į San Fran 
Cisco miestą pagilinti studijų.

— Ieva Kutkienė iš Sao Pau
lo pasiryžo aplankyti Kanadoje 
gyvenančias savo dukras, žen
tus ir vaikaičius.

— Emilija Gritėnaitė - Usa- 
tąi mirė teturėdama 27 m. am
žiaus; paliko vyrą ir tris mažus 
vaikus.

— Jozefą Jocienė, 76 m. am
žiaus, mirė Sao Paulo mieste.

ITALIJOJE
— Italų spauda labai šiltai su 

tiko Sibiro lietuvių maldakny
gės vertimą. “Tai parsekioja- 

' mos Bažnyčios kankinių ir šven 
i tų jos vaikų krauju ir ašaromis 
parašyta knyga” — rašo Itali
jos plačiai skaitomas žurnalas 
“Madre e Regina”, rekomenduo 
mas savo skaitytojams Sibiro 

i lietuvaičių maldaknygės itališ
ką laidą “Maria, salvaci”—Ma
rija, gelbėk mus. Maldaknygę 
10,000 tiražu išleido didžioji 
italų knygų leidykla “Edizioni 
paoline” Romoje.

X Nuotrauką jaunų lietuvių 
šokėjų grupės, iš Gimimo Švč. 
P. Marijos par. Lietuvių Vaikų 
ansamblio, įsidėjo Chicago Sun- 
Time sekmadieninis priedas, 
kuriame pažymima, kad jie 
pildys programą tarptautinėje 
parodoje.

KOKIŲ AITVARŲ NEGALI
MA SKRAIDYTI?

Iha.-ha žirgelis,
Strikt-pastrikt Jurgelis:
—Juodbėrėlį pabalnosiu, ... 
Už tėvynę karau josiu!
Mūū-mūŪHmūūū karvytė — 
Atskubėjo Vytė.
Už pienuko pilną puodą 
Jis tprukutei šieno duoda.
Bee avelė bliauna,
(Kad paėst negauna:
— Ei, Mikuti, čiupk kepurę, 
Gink į lanką šiurę burę!

Tiu-liuliu žąsiukai, 
Ciep-ciep-ciep viščiukai.
Po pievelę margą, žalią —
Su mamytėm puotą kelia.

PAS GYDYTOJĄ

Gydytojas: “Tamsta krisda
mas nuo stogo susilaužei du 
šonkaulius”.

Ligonis: “Atsiprašau, ponas 
gydytojau, nekrisdamas, bet 
atsimušdamas į žemę”.

Federalinė aviacijos agentū
ra (FAA) patikslina, kokių ait 
varų negalima skraidinti 5 my
lių rate aplink aerodromą. Ait
varai negali sverti per 5 sva- 

Įrus ir balionai negali būti pla- 
! tesni 6 pėdų skersmens. Mažes
nius aitvarus ir balionus gali- 

■ ma skraidyti.

SUKEISTOS KOJINĖS

Jonas: “Kokiom keistom ko
jinėm tamsta šiandien apsimo
vęs: viena raudona, antra ža
lia”.

Antanas: “Dar keisčiau, kad 
antra tokia pat maišyta pora 

I liko namie”.




