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AMERIKOS UETUVIU TARYBOS METINIS 
SUVAŽIAVIMAS CHICAGOJE

Lietuvos konsulo dr. Daųžvardžio linkėjimai spręsti Lietuvos reikalus valstybiškai

CHICAGO — Amerikos Lie
tuvių Tarybos metinį suvažia
vimą Sherman viešbutyje, Chi
cagoje, liepos 28 dieną atidarė 
pirmininkas L. šimutis. Jis taip 
gi pasakė kalbą, pabrėždamas 
Alto vaidmenį Lietuvos laisvi
nimo baruose (jo kalba atspaus 
dinta 3 pusi).

Posėdžiui vadovavo L. šimu
tis, Bartkus, Aleksis (pasikeis
dami). Sekretoriavo Talala ir 
S. Rauckinas.

Lietuvos generalinis kon
sulas dr. P. Daužvardis, svei
kindamas Alto suvažiavimo at
stovus, pabrėžė, kad visos jė
gos, kurios nori Lietuvai ge
ro, turėtų būti įjungtos į Lie
tuvos laisvinimo darbą. Konsu
las palinkėjo suvažiavimui šal

ganizacijomis, dr. P. Grigaitis 
pareškė:

— Alto Vykdomasis Komite
tas Lietuvos laisvinimo reika
luose bendradarbiauja ir su ki
tomis lietuvių organizacijomis 
ir taip pat Lietuvos diploma
tinėmis ir konsuliarinėmis ats
tovybėmis.

Kaip su politine Lietuvos lais 
vinimo organizacija Altui arti
miausiai tenka turėti reikalą 
su Vyriausiuoju Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetu, Vliku.

Vyriausįjį Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetą Altas remia pa
gal išgales finansiškai, todėl sa
vaime suprantama, kad ir ry
šiai ben veiklos informavima- 
sis tarp tų dviejų organizacijų 
turi būti glaudūs. Kaip praei
tyje, taip ir šiuo metu santy
kiai su Vliku buvo geri. Tačiau 
kai kada netikėtai įvyksta or
ganizaciniame darbe nesklan
dumų. Vieną iš tokių tenka pa
minėti įvykusį pernai spalio 
mėn., kuris gerokai sujaudino

laisvinimo lietuvių visuomenę. •

silaikė Alto statuto IV Sky
riaus 5 ir 6 straipsnių. Jo pir
mininkas ir valdyba surinktas 
Lietuvos laisvinimo aukas pa
naudojo kitiems tikslams.

Alto sekretorius savo prane
šimą baigė:

— Ateičiai Alto vadovybė nu
sistačiusi vykdyti visus darbus, 
kaip laiko sąlygos ir aplinky
bės leis geriausiai Lietuvos 
laisvinimo reikalus ginti. Ta
čiau tenka pabrėžti, kad daug 
pareis nuo to, kaip Altą suda
rančios grupės taikia ir ramia 
forma pajėgs rasti būdus at
statyti darnų ir vieningą bend
radarbiavimą bei tarpusavį pa
sitikėjimą.

Pastaruoju laiku ypač pradė
ta kelti Alto reformos klausi
mus. Praeitų metų suvažiavime 
niekas to klausimo reikalingu
mo nekėlė. Šiais metais to 
klausimo staigus atsiradimas 
yra pasėka jau minėto prieš 
Alto Vykd. Komitetą sukelto 
triukšmo. Reformos klausimas

Prezidentas Kennedy kalbasi Baltuosiuose Rūmuose su generolu 
L. L. Lemnitzeriu (kairėje) ir generolu M. D. Tayloru. Lemnitzer 
yra naujasi Šiaurės Atlanto sąjungos (Nato) karinių dalinių Eu
ropoje vadas. Taylor užima Lemnitzerio vietą, kaip JAV štabų 
viršininkų pirmininkas. (UPI)

Federacijos projektas priimtas 
Alto suvažiavime

CHICAGO — Amerikos Ro
mos Katalikų Federacijos pa
siūlytas statuto pakeitimo pro
jektas Alto suvažiavime išdis
kutuotas ir priimtas vakar. Į 
Alto sudėtį priimamos centri
nės lietuvių organizacijos, ku
rios pareikš savo norą įstoti. 
Vietoje Alto Vykdomojo Ko
miteto bus renkama Centro val-

tai, rimtai ir valstybiškai svars 
tyti reikalus ir nutarimus per
duoti visoms kolonijoms. Adv. 
Rapolas Skipitis, įgaliotas dr. 
Trimako, sveikino Vliko vardu, 
palinkėdamas šiai konferenci
jai pasisekimo, sujungiant vi
sas jėgas Lietuvos 
darbe.

Lietuvos Laisvės Komiteto 
ir Europos Pavergtųjų Tautų 
vardu kalbėjo dr. Bronius Ne- 
vickas, pareikšdamas, jog šios 
dvi organizacijos nori dirbti su 
Altu, kad bendradarbiavmas 
būtų našus, dirbant Lietuvos-lai 
svinimo darbą. JAV Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas J. 
Jasaitis palinkėjo darbingos ir 
gražios nuotaikos.

J. Miklovas, kalbėdamas pa
vergtos Lietuvos jaunimo ir kai 
miečių, savo artimųjų vardu, 
iškėlė vienybės reikalą, nes jis 
šiandien yra pagrindiniu daly
ku. Sovietai nori suardyti lie
tuvių vienybę.

Vysk. V. Brizgys, atsiuntęs 
sveikinimo žodį raštu, taipgi 
asmeniškai padėkojo Altui už 
nuveiktus darbus ir palinkėjo 
jam sėkmės.

Į rezoliucijų komisiją pakvies 
ti A. Repšys, B. Nemickas, M. 
Gudelis ir J. Zuris. Statuto ko
misiją, kuri rūpinosi įstatų pa
keitimu, sudarė: VI. Šimaitis, 
T. Blinstrubas, dr. P. Grigaitis, 
Povilas Dargis, M. Vaidila ir 
prel. Baltusevičius.

Alto sekretoriaus prausimas
Dr. P. Grigaitis platų prane

šimą pateikė apie Alto veiklą: 
Alto žygiai tarp amerikiečių,

1961 m. spalio 20 d. pasiro- cijų kompetencijoje ir jis tu- 
dė spaudoje žinia, kad Vliko retų būti sprendžiamas norma- 
pirmininkas išvyko į Washing- iiOse sąlygose visapusiškai ap- 
ton, D. C., aplankyti Valstybės svarsčius jos reikalingumo mo- 
departamentą, nes esą pavojus, tyvus be staigiai iššauktos pre-

dyba iš vienuolikos asmenų, 
yra sudarančių Altą organiza- Nauja valdyba iš savo tarpo

renka pirmininką, vicepirminin
ką, sekretorių ir iždininką. Vi
si valdybos nariai yra lygiatei
siai.

Suomio jaunimo demonstracija 
prieš komunistus

HELSINKIS, Suomija— 8-ta- 
sis tarptautinis jaunimo festi
valis, remiamas Maskvos, už 
vakar gavo didelį smūgį, Suo
mijos jaunimui suruošus de
monstracijas prieš komunistų 
kėslus. Suomių jaunuoliai, ku
rie nepritaria festivalio propa-

Pasaulį vargina 
“auksinis veršis”

VATIKANAS. — Popiežius 
Jonas XXIII šiom dienom bend
roje audiencijoje priėmė daug 

gandiniams komunistų siekiams, maldininkų iš viso pasaulio 
susikirto su policija, kai ji pra- kraštų. Šv. Tėvas pareiškė
dėjo juos sklaidyti. 

Tarptautinis jaunimo festiva
lis, kuriame dalyvauja per 13,- 
000 jaunuolių iš viso pasaulio, 
išbraukė iš darbotvarkės pas
merkimą atominių bandymų, 
nes, mat, Sovietų Sąjunga grei
tai pradės naujus atominius 
bandymus.

kad gali būti uždaryta Lietuvos 
pasiuntinybė.

Ta žinia sukėlė nerimą lie
tuvių visuomenėje ir daugelis 
kreipėsi į Alto centrą, prašyda
mi paaiškinimų. Alto Vykd. Ko
mitetas buvo nustebintas, kad 
Vliko pirmininkas nieko nepa
informavęs daro žygį Valstybės 
departaemntan, net nepasitaręs 
su Altu. Be to, paaiškėjo, kad 
Vliko pirmininko nežinia iš kur 
gauta informacija neatitiko tie
sos.

sijos iš šalies.

Los Angeles Alto skyriaus 
pirmininko žodis

Los Angeles Alto skyriaus 
pirmininkas Julius Jodelė pa
tikslino dr. Grigaičio pareiški
mą.

— 1960 metų spalio menes) 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Vykdomasis Komitetas kreipėsi 
į visuomenę atsišaukimu, kad 
Jungtinių Tautų generalinės a-

Altui prieš visuomenę ta ži- samblėjos debatų proga yra 
Tai buvo lietas „kolonializmo” klausi

mas su Amerikos delegacijos 
pataisa, kad būtų svarstomas 
ir Sovietų Rusijos kolonializ
mas Rytų Europoje, Amerikos

nią teko atitaisyti, 
vienas iš stambesnių nesusipra
timų tarp Alto ir Vliko. Šiaip 
santykiai iki šiol buvo norma
lūs

S. m. balandžio 28 d. ALT Lietuvių Taryba kreipiasi į pla
Vykdomasis Komitetas pilname 
sąstate dalyvavo New Yorke 
Vliko praplėsto prezidiumo po
sėdyje, kur bendrai buvo ap
tarta: 1) Lietuvos laisvinimo 
kovos suintensyvinimas, 2) lie
tuvių jėgų koordinavimas ir 3) 
lėšų telkimas.

Apibūdindamas Alto Vykdo
mojo Komiteto ir Centro val
dybos santykius su skyriais, dr.

jo veikla su latviais ir estais, Grigaitis pasakė:
delegacija pas JAV prezidentą j — Su visais skyriais JAV tarp 
Kennedį, Alto santykiai ir dar- j Alto Centro ištisą eilė metų vy- 
bai su lietuvių organizacijomis, j ko sklandus bendradarbiavimas, 
leidinių apie Lietuvą platinimas,' Skyrių veikla yra ytin svar-

čiąją lietuvių visuomenę, kvies
dama Alto skyrius, draugijų 
skyrius, atskiras draugijas, klu
bus ir kitokius lietuvių sambū
rius, nedelsiant siųsti rezoliu
cijas JAV atstovui Jungtinėse

Skaudi traukinio 
nelaime

PAX ROMANA 

KONGRESAS
MONTEVIDEO, URUGVA

JUS: šių metų liepos 25—30 
dienomis Urugvajaus sostinėje 
Montevideo vyksta 25-sis pa
saulinis “Pax Romaria” kongre
sas, kuriame dalyvauja daugiau 
kaip 300 įvairių katalikų aka
demikų ir intelektualų atstovai 
iš šimto atskirų tautų tarpo. 
Lietuvių tauta taip pat yra šia
me kongrese atstovaujama lie
tuvių delegatų. Pax Romano 
kongresas svarsto ir nagrinėja 
temą: “Universitetų ir akade
mikų socialinis atsakomingu- 
mas”.

SUSIRINKO
DOMININKONŲ

KAPITULA
TULUZA, PRANCŪZIJA — 

Šiomis dienomis Tuluzoje susi
rinko domininkonų ordino gene
ralinė kapitula, kurioje iš kiek
vienos domininkonų ordino pro
vincijos dalyvauja po tris atsto
vus. Tik iš Lenkijos provinci
jos tėvai domininkonai negavo

jiems, jog antgamtinė gyveni
mo prasmė būtinai reikalauja 
iš kiekvieno gyvo . ir veiklaus 
tikėjimo, kuris vienas tegali 
sėkmingai padėti pakelti gyve
nimo rūpesčius ir vargus, ku
rie taip labai kankina “auksi
nio veršio” ir šios žemės gar- 
binteįjus. Krikščionybė siekia 
išvaduoti pasaulį iš materijos 
vergijos, pavyzdžiui ir savo mo
kymu primindama žmonijai jos 
antgamtinį amžiną paskyrimą, 
kuris jos laukia ateityje.

Evangelikų ir katalikų
santykiai R. Vokietijoj

VIENA, Austrija. — Berly
no liuteronų vyskupas Otto Di- 
belius, dalyvaudamas Vienoje,

leidimo atvykti į tą generalinį Austrijos sostinėje, viename 
susirinkimą. Svarbiausias šios susirinkime pabrėžė, kad Rytų

Alto akcija Vasario 16 proga, 
akcija gyvuoju žodžiu apie pa
vergtos Lietuvos padėtį, Alto 
Vykdomojo Komiteto ir Centro 
valdybos santykiai su skyriais 
ir Informacijos Centru New 
Yorke ir Alto Vykdomojo Ko
miteto ir Centro valdybos po
sėdžiai.

Kalbėdamas apie Alto san
tykius ir darbus su lietuvių or-

KALENDORIUS

Liepos 30 d.: ššv. Abdonas ir 
Senenas, Bijūnas.

Liepos 31 d.: šv. Ignacas Lo- 
yola, Vainibutas.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— galimas lietus, apie 80 1.; 
rytoj — giedrr, švelni oro tem
peratūra.

Saulė teka 5:41, leidžasi 812.

bi visam organizaciniam Alto 
darbui. Kur skyrių valdybos y- 
ra veiklesnės, ten paprastai ir 
lietuvių organizacinis gyveni
mas stipresnis, surenkama dau
giau laisvinimo aukų ir gyviau 
atliekamas kitoks darbas. Vi-

STEELTON, Pa. — Pennsyl
vania geležinkelio 3 vagonai 
užvakar įkrito į upę. Geležinke
lio pareigūnai pranešė, kad 23 
užmušti ir 116 sužeista. Kiti šal
tiniai teigia, kad žuvę 25 as- ! kad savo lagamine paslėpęs at- 
menys. Traukiniu važiavo beis- sigabeno į Portugaliją spro

generalinės kapitulos tikslas 
yra išrinkti naują domininkonų 
generolą, nes dabartinis gene
rolas tėvas Mykolas Browne Šv. 
Tėvo Jono XXIII-jo paskyrimu 
š. m. kovo 19 dieną liko pakel
tas kardinolu ir pašauktas nau- 
joms pareigoms. Be to, genera-

- Brazilas studentas Sergio Įįng )<apitUla svarsto ir visus ki- 
Batista gavo 5 metus kalėjimo, įus domininkonų ordino gyve- 

apaštalavimo klausi-mmo ir 
mus.

bohninkai. menų.

Vokietijos protestantai laiko 
save vienos šeimos nariais kar
tu su katalikais.

Jis pareiškė: “Jokiame kita
me krašte nėra tokių nuošir
džiu santykių tarp Romos kata
likų ir evangelikų bažnyčiĮų, 
kaip sovietinėje Vokietijos zo
noje. Mes sėdime tame pačiame 
laive, kovojame prieš tą pačią 
komunistų neapykantą kiekvie
nam tikinčiajam, kuris kitaip 
galvoja nei kopiunistai.

rūpės Lietuvos mokyklose
Rusintojai kelia galvas 

OKUPUOTA LIETUVA — i kyklas: 8 technikos mokyklas
Okupuotoje Lietuvoje iki šiol. Vilniuje, 3 Kaune ir po 1 Klai- 

buvo reikalaujama, kad rusai pėdoje, Šiauliuose bei Panevė-
kolonistai mokytųsi lietuvių 
kalbos, jeigu jie užima vietas 
krašto administracijoje ar ūky
je. Praktikoje to nuostato ne
buvo paisoma. Turistai pastebė-

Tautose, valstybės sekretoriui | j°» kad Vilniuje daug kur nebe- 
ir prezidentui, paremiant patai- j galima susikalbėti lietuviškai, 
są prie rezoliucijos koloniahz- Taip pat ir mokyklose dėsto
mą. moji kalba iki šiol buvo lietu-

To atsišaukimo dvasioje viška. Retos išimtys tebuvo
nepilnai po keturių mėnesių aukštosiose mokyklose. Rusai | kams).
losangebečių lietuvių pastango- kolonistai turėjo savo atskiras
mis, JAV Senato ir Atstovų 
Rūmuose pasirodė Rezoliucijos, 
kaip tik prašančios to paties... 
siekti Lietuvai laisvės per Jung 
tinęs Tautas.

Šias rezoliucijas Alto Vykdo
masis Komitetas tuojau užgyrė 
ir ragino plačiąją lietuvių vi
suomenę jas remti.

Valdyba bandė kelis kartus
są laiką skyriai bendradarbia- užmegzti bendradarbiavimo ry-
vo ir palaikė ryčius su Alto 
centru gražiai.
Bet pernai kai kuriuose sky

riuose pradėjo reikštis sepera- 
tinės tendencijos. Vienur ki
tur skyriai iš surinktų Lietuvos 
laisvinimui aukų jų dalį skyrė 
kitiems tikslams: Vasario 16 d. 
gimnazijai Vokietijoje, kai ku
riai spaudai palaikyti ir t.t. 
Kiti skyriai, siųsdami aukas 
Alto Centrui, prašė jų dalį per
siųsti kitur. Tais atvejais ALT 
Vykdomojo Komiteto buvo nu
rodyti Alto statuto nuostatai

šius su Alto Vykdomuoju Ko
mitetu, prašydama paramos, 
tačiau jos nesulaukus ėmėsi 
darbo.

Gerbiamieji, visi turime tei
sę ir pareigą dirbti už Lietuvos 
laisvę. Daugelį kartų kreipiamės 
į Alto centrą, norėdami su cent
ru bendradarbiauti, siūlydami 
centrui atiduoti visa, o sau tik | 
juodą darbą pasilikti. Už tai 
iš Sekretoriaus susilaukėm tik 
kritikos.

Noriu pareikšti apgailestavi
mą, kad Altas iki šiol nematė

mokyklas.
Dabar visa tai apvirsta aukš

tyn kojomis. “Sovetskaja Lit- 
va” jau paskelbė potvarkį dėl 
sudarymo grupių su dėstomąja 
rusų kalba visose aukštosiose 
ir specialinėse vidurinėse mo
kyklose. Dėstymas numatytas 
dieniniuose, vakariniuose ir už
akimuose kursuose.

Rusų kalbos grupės bus su
darytos nuo šio rudens Vilniaus 
universitete, Kauno Politechni
kos institute, Kauno Medicinos 
institute, ir Vilniaus bei Šiaulių 
pedagoginiame institutuose. Vii 
niaus Pedagoginiame institute 
bus sudaryta ir lenkų dėstomo
sios kalbos grupė lenkų kalbos, 
lenkų literatūros ir matemati
kos kursuose.

Naujasis potvarkis paliečia 
šias specialines vidurines mo-

ir skyriai jų prisilaikė. Bet vi- naudos iš skyrių veiklos. Gy- 
sai seperatiniu keliu nuėjo Los i vendami Amerikoje turėtume 
Angeles skyrius. Jis aiškiai ne-1 daugiau vertinti išplėstą veik-

lą. Lietuviai daugiau galime pa
tarnauti per platesnius kontak
tus ir pažintis. Deja, iki šiol 

(Nukelta į 5 psl.)

— Nuteisti penki Suomijos 
piliečiai. Helsinkyje kalėjimo 

į bausmėmis buvo nuteisti penki 
' Suomijos piliečiai, tarp jų vie- 
Į nas prekybininkas ir du oro su- 
Į sisiekimo tarnautojai; už nele-

žyje; po 1 Vilniaus, Kauno ir 
Klaipėdos medicinos mokyklas; 
3 Vilniaus ir 1 Kauno ekonomi
nes mokyklas; po 1 Vilniaus, 
Kauno, Šiaulių, Panevėžio ir 
Klaipėdos muzikos mokyklas; 
Vilniaus bibliotekininkų ir savi
veiklos mokyklą; Klaipėdos jū
rininkystės mokyklą; ir Vil
niaus pedagoginę mokyklą (len-

Ši priemonė plačiai atidaro 
duris rusams kolonistams.

galų 100

— Egipto karinių jėgų stip
rinimas jaudina Izraelį. Izrae
lio kariniai vadai pareiškė, kad 
karinių jėgų stiprinimas- Jung- 

rankinių laikrodžių ' tinėje Arabų Respublikoje su-
pervežimą iš Suomijos į Sovietų 
Sąjungą. Policijos žiniomis, lai
krodžiai buvo pirkti Stokholme 
iš vieno esto emigranto, kuris 
varęs plačią laikrodžių preky- 
bąj

daro daug didesnį grėsmę, ne
gu naujos egiptiečių raketos, 
mas atmetė Sovietų šnipo Sobo- 
mas atmetė Soivetų šnipo Sobo- 
len prašymą, kad jam britai su
teiktų politinį prieglobstį.

Vieningos Europos klausimu
VATIKANAS — Vatikano nių skirtumų skelbdama, kad 

valstybės sekretorius kardino- visos tautos, kalbos, papročiai 
las Amleto Cicognani, šv. Tėvo ! ir tradicijos tarnauja vienam ir
Jono XXIII vardu, pasiuntė

Jiems jau nebereikės mokytis svarbų laišką Prancūzijos so- 
lietuvių kalbos, norint išsimoks-1 cialinio judėjimo kongresui, ku- 
linti ir konkuruoti su lietuviais. ri° 49-ji sesija buvo baigta 
Neilgai truks, kai daugumas šiom dienom Strasburge, išnag- 
technikų, inžinierių, ekonomistų rinėjusi temą: “Europos tautos
ir kultūrinių bei pramoginių pa
rengimų personalas bus sudary
tas iš patikimų rusų.

Ruso kolonisto batas veržiasi 
į okupuotosios Lietuvos mokyk
las. Mūsų visų pareiga kelti 
prieš tai balsą kur tik galime.

—Laikinosios Alžirijos prem
jeras Kehdda nusilenkė prieš 
augančiąją atsiskyrusio vice
pirmininko Bellos karinę jėgą 
ir jis priimsiąs politinį biurą 
valdyti Alžirijai, jei revoliuci
nis parlamentas sutiks.

— Paragvajuje naujas prezi
dentas ir parlamentas bus ren
kamas sekančių metų vasario 
10 dieną.

— Panama nutraukė santy
kius su Peru.

ir asmenys”.
Minėtame dokumente kardi

nolas Cicognani nagrinėja kata
likų Bažnyčios pažiūrą į Euro
pos susivienijimo klausimą.

“Nuo seno — rašoma doku
mente — Europa bando susi
jungti ekonominiai, kultūriniai 
ir politiniai, siekiant sukurti 
suvienytą Europą. Anglies, plie- I 
no ir ekonominio susijungimo | 
bandymai davė gražius rezulta- i 
tus. Muitų panaikinimas tarp ! 
atskirų valstybių daug prisidė- I 
jo prie ekonominio gerbūvio ir i

tam pačiam tikslui, būtent, kel
ti europinio žmogaus asmens 
vertei ir tautų bendravimo idė
jai. Taigi — pabrėžia dokumen
tas — visos pastangos ir visi 
bandymai sukurti vieningą Eu
ropą yra sveikintini ir teikia 
gražiausių vilčių.”

10,000 kupranugarių
turės auskarus

JERUZALĖ. — Izraelio 10,- 
000 kupranugarių greitai turės 
aukskarus ir tatuiruotes — su
stabdyti šmugeliui ir izoliuoti 
ligas. Tai pranešė žemės ūkio 
ministerija.

Apaštalavimo darbe
LIUVENAS, Belgija. — Pas- 

pažangos. Panašus siekimas su- i kuriniu metu Belgija pasiuntė 
kurti politiniai ir kultūriniai 169 kunigus į Pietų Ameriką, 
vieningą Europą yra labai svar ■ kurie jau įsijungė į apaštalavi-
bus ir atkreipia taip pat katali
kų Bažnyčios dėmesį. Katalikų 
Bažnyčia savo prigimtimi ir mi 
sija seniai stovi aukščiau tauti

nio darbą Caracase, Buenos Ai
res ir Bogotos didmiesčiuose, 
perimdami kunigų seminarijose 
studentų auklėjimo darbą.
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Dabar yra dedamos pastangos 
šioms kliūtims pašalinti.

Dabar kiekvienas nelegalus

SOCIALINIS DRAUDIMAS
IR DARBAS

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLICNAS

— Strasburge, Prancūzijoje, 
neseniai įvyko 3-čiasis Europos 
kongresas, kuriame dalyvavo 
400 atstovų. Tarp kitų reikalų 

džiamas teisme. Pagal Konstitu ten buvo svarstomas 44 vai. sa
vaitės įvedimo problema: ką 
žmonės veiks su laisvalaikiu. 
“Mūsų tėvai tokių rūpesčių ne- 

650 Iv7įienl711i°sto?’kta- Pagrįstos rase, tikyba ar spal- turėjo”, sako vokiečiu žurnalas.

JAV Statistikos biuras skel- ! 
bia duomenis, kiek amerikietis sukliudymas balsuoti bus spren
vidutiniškai per metus suvarto 
ja maisto produktų: į ci^ valstybės turi teisę nusta-

161 svarą mėsos, balsavimo kvalifikacijas.
35 svarus mėsos gaminių, kvalifikacijos negali būti
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Apmokys 1 mil. bedarbių
JAV federalinė valdžia, pasi

remdama naujuoju įstatymu — 
“Manpower Development .and 
Training Act of 1962”, ruošiasi 
naujai apmokyti milijoną be
darbių naujoms specialybėms. 
Šie žmonės dėl techniškos pa
žangos ir automatizacijos iš 
darbų atleisti. Apmokymo pro
gramai per trejus metus mano 
mą išleisti 435 mil. dolerių. Pir
moj eilėj manoma apmokyti šei 
mos išlaikytojus, kad jie įsigy
tų pramonei reikalingas specia
lybes. Per apmokymo laiką šie 
bedarbiai gautų pašalpas tokio 
pat dydžio, kaip nedarbo kom
pensacija. Tokios, pašalpos svy
ruotų nuo 22 iki 42 dol. į sa
vaitę. Apskaičiuojama, kad pa
šalpos vidurkis butų 35 dol. į 
savaitę. Galės būti mokami ir 
tam tikri priedai tiems asme
nims, kurie besimokydami to
liau nuo savo namų, bus priver
sti ten gyventi arba susisieki
mo priemonėmis naudotis. Pa
našiems priedams yra numaty
ta mokėti vienam asmeniui iki 
35 dol. į savaitę.

Jauni žmonės nuo 19 iki 20 
metų. -amžiaus specialybės ap
mokymo metu gautų 22 dol. į 
savaitę. Ir jaunesni asmens nuo 
16 iki 19 m. amž. gali būti ap
mokomi, bet jiems nebus mo
kama pašalpa.

Apmokymo kandidatus pa
rinks Darbo departamentas. Ap 
mokymas bus vykdomas moky
klose, kurias prižūrės švietimo, 
Sveikatos ir Gerovės departa
mentas.

Paprasti mechanikai bus ap
mokomi autotransmisijos. Me
talo darbininkai bus apmokomi 
darbų su plastikos medžiago
mis. Žemės ūkio keliaujantieji 
darbininkai bus apmokomi var
toti žemės ūkio mašinas. Kiti, 
bus mokomi kaip naudoti elek
troniškas skaičiavimo mašinas. 
Tie, kurie jokio techniško ap
mokymo neturi, bus apmokomi 
ligoninių tarnybai. Pr. Šul.

DARBO RINKA — BE
YPATINGŲ PASIKEITIMŲ
Darbo departamentas iš Wa- į 

shingtono praneša, kad birželio i 
mėn. darbo rinkoje ypatingų 
pasikeitimų neįvyko.

Tiesa, bendras dirbančiųjų 
skaičius padidėjo 500,000 ir pa
siekė tam mėnesiui rekordinį 
•skaičių — 55,700,000, bet šis 
padidėjimas aiškinamas kaip 
sezoniniais darbais.

Bedarbių skaičius santykyje 
su bendruoju dirbančiųjų skai-1 
čiumi taip pat pasiliko be pa
sikeitimų ir pasiliko po senovei, 
ne viršiją 5%%.

Uždarbio vidurkis birželio mė
nesį dirbančiųjų buvo $97.03, t. 
y. buvo 4 dol. aukštesnis, ne
gu uždarbis praeitų metų bir
želio 'mėn. A. Č.

lūs KLAUSIATE,
MES ATSAKOME

Ar man mokės našlės pensiją?

Kl. Esu gimusi 1902 m. spal. 
4 d. Mano vyras mirė 1962 m. 
kovo 2 d. Velionis gaudavo ne
darbingumo pensiją $107. Aš 
jokių pragyvenimo šaltinių ne
turiu. Esu silpnos sveikatos. 
Gyvenu pas žentą, turintį užlai
kyti 3 mažyčius vaikus, ir žmo- • 
ną. Uždirba į sav. $85. Ar aš 
galėčiau gauti kokią pašalpą,! 
kol sulauksiu 62 m.? Žentas 
turi vieno buto namuką, kuris į

I yra užrašytas perpus su ma
nim. Kol vyras buvo gyvas, tai 

:aš savo dalį galėjau įmokėti.
! Dabar, žinoma, nemoku, ir pre
tenzijų į tą namą negaliu turė
ti. J. Ch.

Ats. J. Ch. Kaip jau žinote, 
našlės pensija mokama tik ta
da, kada ji sulaukia bent 62 m. 
amž. Kitais atvejais, jei našlė 
yra jaunesnė, ji turi teisę gau
ti vadinamą “vaikų globėjos”, 
t.y. jaunosios našlės pensiją tik 
tada, jei ji savo globoje turi ne 
pilnamečių vaikų. Nepilname
čiai vaikai turi būti mirusio 
darbininko vaikai, bet ne kurio 
nors kito artimo giminės. Be 
to, našlė, jaunesnė nei 62 m., 
irgi turi teisę į našlės pensiją, 
jei ji turi savo globoje mirusio 
darbininko’ nesveikų (disab- 
el) laikų. Iš jūsų klausimo nė
ra aišku, ar jūs užlaikote ko
kius mažamečius vaikus, ar tie 
vaikai yra jūsų žento. Jei ma
žamečiai vaikai yra jūsų žento, 
tai jūs dabar negalite gauti 
našlės pensijos, nes esate dar 
nesulaukusi našlės amžiaus. Be 
to, sulaukus našlės amžiaus, 
pensija nebus mokama net ir 
tada, jei perdaug uždirbsite. 
Tačiau pareiškimą tai pensijai 
gauti turėtumėte įteikti bent 
(neanksčiau) tris mėnesius 
prieš 62-jį savo gimtadienį. Da
bar patarčiau paduoti pareiški
mą vienkartinei pomirtinei pa
šalpai gauti, nes tokio pareiški
mo nepadavus laike dvejų me
tų nuo darbininko mirties, ji . 
prapuola. J. šoliūnas.

Ar aš turiu liudininkus apklau
sinėjimui nurodyti?

Kl. Aš ę3U pasiruošęs laikyti 
pilietybės egzaminus, bet 5 me 
tų laikotarpy aš esu gyvenęs 
JAV-bėse keliose steituose. Ar 
aš turiu iš visų vietų pristatyti j 
liudininkus? A. S. j

Ats. A. S. Jeigu jūs gyveno
te keliose steituose, tai iš kitur 
liudininkai savo parodymus apie 
jus gali duoti raštu po priesai
ka (sworn vvritten statement). 
Jei tas bus būtinai reikalinga, 
tai jūs gausite klausimus ir in
strukcijas iš Immigration and 
Naturalization tarnybos, kaip į , 
tuos klausimus reikia atsakyti, i 

Pr. šul.

JAV PAVELDĖJIMO 
MOKESČIAI

Michigano valstybėje. Išim
tys: vyrui ar žmonai $30,000, 
su papildomu priedu $5,000 
našlei, už kiekvieną mažametį i 
vaiką, kuriam nepaskirta nuo
savybės. Diedukas, močiutė, tė
vui, motinai, vyrui, žmonai, vai
kui, broliui, seserei, sūnaus naš
lei, dukters našliui, adoptuo- 
tam sūnui, arba bet kuriam as
meniui, kuriam mirusysis tu
rėjo tėvų savitarpinį pripažin
tą santykį, numatant, kad to
kia giminystė prasidėjo prieš 
vaikui sueinant 17 m. amžiaus 
ir tęsėsi iki descendento mirties 
arba bet kuria descendento eilė, 
kiekvienu atveju $5,000.

Paveldėjimo mokesčiai pagrį
sti kiekvienu apdovanotojo in
teresu, atskaičius išimtį, apmo
kestinami 2% norma pirmie
siems $50,000, toliau — 8%; 
numatant, kad nuosavybės da
lis priklauso nuo nekilnojamo 
turto, tai turbūt apmokestinama 
% nurodytos normos. Kituose 
atvejuose 10% nuo pirmųjų 
$50,000, toliau iki 15% turto 
vertės. Pr. Š.

sinių, sūrio,
100 svarų bulvių,
144 svarus morkų,
10 svarų įvairių kruopų.

BALSAVIMO TEISIŲ 
APSAUGOJIMAS

i va, ir jos turi būti lygiai pri- 
l taikomos visiems, piliečiams.

Dvejus metus trukusios pastan- 
Č. gos išauklėti ir įtikinti kvalifi

kuotus negrus balsuotojus regi 
struotis ir balsuoti.

Pilietis be balso neturi balso 
savo valdžioje. JAV-bių valdžia, 
geriausiai gali apsaugoti balsa
vimo teisę, pašalindama bet ko
kias esamas kliūtis.

Kliūtys balsuoti yra daugiau

Šių pastangų dėka tikimasi, 
| kad pasikeis politiniai papročiai, 
kurie egzistavo pietuose per 
šimtą metų. Tokie pasikeitimai 
gali turėti gilios įtakos į socia
linius papročius ir į įstatymda- 
vystę, valstybinę ir tautinę, per

šia tose vietose, kur negrai tu- sekančius kelis metus. Am, C. 
ri sunkumų su segregacija ir 
diskriminacija, kas pasireiškia 
pietuose. Ten jau prieš 100 m. 
yra tokia laikysena, kuri ne
leidžia dideliam negrų skaičiui 
balsuoti. Tokios sąlygos yra, ne-

TRUMPAI

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezistas. 

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

(Arch Supports) ir t.t.
Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEUTJOS TECHNIKOS UAB. 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospeet 6-5084

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

D61 valandos skambinti telefonu 
j HEmloek 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
i kasdien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKIMIS 

2858 VVest 63rd Street
v . . v ’ Tnd Minu Wisr 1 R 597 darbi V’3-1-: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v.Žiūrint konstitucinių garantijų : nCl’’ JMinn., VllSC.J 8,041 uaiOl vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
todėl, kad liži 1957 m. Kongre- | >*•*«■» nedamokėta uždarbio I SfVą™*
sas nesuteikė federalinei vai- 52,00,000. Kai kurios įmonės , —Kez- telef. m aitu <>ok mko-----
džiai būdų, kaip priversti laiky- I su^d<o geruoju darbininkams ne

. 4 X-, T-r-N 4-r-, <-»!/-»•£"» v rivv, /-vlr A4-1 Iri !
tis šių garantijų.

— JAV Darbo dep-to tyrėjai 
rado, kad kai kurios įmonės 
vidurinių vakarų rajone (III.,

~ Subscription rates: $13.00 per year in Chicago, Cicero and Foreign. = 
$11.00 per year outside of Chicago and in Canada. E

E Prenumerata: Metams y2 metų 3 mėn. 1 mėn. E
E Chieagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 $7.00 $4.00 $1.75 S
5 JAV ir Kanadoj $11.00 $6.00 $3.50 $1.50 5

5 e Redakcija straipsnius tai- 
“E so savo nuožiūra. Nesunau- 
S dotų straipsnių nesaugo, juos 
5 grąžina tik iŠ anksto susita- 
E rus. Redakcija už skelbimų 
E turini neatsako. Skelbimų 
S kainos prisiunčiamos, gavus 
S prašymus.
TiiiiiimiitiiiiiHmmimiiiiimmiiiaiimiiiiihmiiitmmmiimiiiiiiiitiiiigiiiii;?

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

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

1957 m. Civilinių Teisių ak
tas suteikė teisę federalinei vai 
džiai imtis legalios akcijos prieš 
vietinius ar valstybinius autori
tetus ar asmenis, kurie bet ku
riuo būdu kliudo balsavimo tei
sę turinčius piliečius registruo
tis ir balsuoti.

Negrai pietuose nesiregistra- 
vo ir nebalsavo dėl ekstremis
tų įbauginimo ir apatijos tarp 
atsakingų abiejų rasių lyderių.

Rez. HE 6-1670.
damokėtą algą išmokėti, o ki-I 0RO K, g, BALU KAS 
tiems bus keliamos bylos teis- akušerija ir moterų eigos 

6449 So. Pulaski Rd. (Cratvford 
Medical Buiiding), tel. LU 5-6446 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne- 

kompanija atidarys savo skyrių'atsiliepia, skambinti mi 3-0001. 

JAV-bėse — Wilmington, N. C.

me.
— Japonų plastikos gaminių

JAV bilijonus dolerių
turinč’ų kompanijų tarpe yra. 
American Telephone su $24,- 
617,753,000, toliau eina Metro
politan Life ($17.9 bil.), Pru
dential Insurance ($17.9), Bank 
of America, Standard Oil, Equi 
tafele Life * Chase Manhattan, 
visos turinčios daugiau $10 
bilijonų. Visą bilijoninė grupė 
turi $376,889,598,000, t. y. 32

Ofisas: 3148 TVsst 63rd Street
Tel.: PRospeet 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest 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.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak.
bilijonais dolerių daugiau negu I Trečiad. ir kitu įtiki pagal sutarti.
turėjo 1960 metais. Jų tarpe 
yra 27 prek. bankai, 13 apdrau- 

idos kompanijų, 9 geležinkelių 
linijos, 31 pramonės įmonė, 11 
naftos kompanijų (Dz. Chic.)

— Dantei Fuenzalida iš San
tjago, Čilės, vieno fabriko ve
dėjas, pilnu greičiu automobi- 

. liu lėkdamas .įvažiavo į strei- 
I kuojančių darbininkų p• ketų ei- 
I les ir pradėjo šaudyti. 4 as- 
! mens automobiliu sužeisti, o ki- 
| ti keturi sužeisti nuo pistoleto 
j šovinių. D. Fuenzalida areštuo
tas.

< * ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 4

GUAI>IXSKAS

Ofiso telef. 476-4042 
Rez. AVAlbrook 5-3048

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

Tel. 695 0533 Elgin 
425 No. Liberty Street, 

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4-5840, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija)

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

2512 W. 47th St., FR 6-1998 
TV, RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI Tel. ofiso 247-1002, Namų PR 8-6960 
Pardavimui--taisymai Sekm. uždaryta
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į M O V I N G
' R. ŠERĖNAS perkrausto bldus 
i ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto

“Besijuokiantis” zebras Pros-1 leidimai ir pilna apdrauda. 
pect zoologijos sode Brooklyne, N. 2047 W. 67 PI. WA 5-8063

KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

4 ’/2%
. Naujas ankštas dividendas numatomas 

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

Dividendai mokami sausio ir liepos men. 1 r.

VALANDOS:
%

PIRM. ir KETV............................... 9 v. r. iki 8 p. p.
ANTRAD. ir PENKT...................... 9 ▼. r. iki 5 p. p.
ŠEŠTAD...........9 v. r. iki 1.2 ▼. d. Trečiad uždaryta.

DR. E. DEGKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Taipgi Įvairios nervines ligos 
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

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

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe 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 vaiku ligos 
2737 VVest 71st Street

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

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

30 d.

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

i DR. IAHINA IAKŠEVI6IUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
I VAIKŲ EIGOS

2656 VVest 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 iki

■ 4:30; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8; 
j šešt. nuo 1 ki 4 vai.

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

DR. A. JENKINS
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas: GRovehill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 VVest Marąuette Road

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

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

Headaches, Arthritis, RheumatiflTn. 
Spine & Nerve, Ailmer.ts

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

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

Ofiso ir buto tel. ODympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kreiptis j Dr. Kisielių.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINeS dtgos 

2745 VVest 69tb Street
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef. REmibliė 7-2290.DR. VL KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

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

Treč. susitarus.
Ofiso tel. BI 7-0400

Dienos metu tel. CA 5-5010

DR. AUT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis ir pritąiko akinius, 

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

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(I Jetuviš gydytojas ) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITĄIKO AKINIUS
6449 So. Pulaski Rd. Tel. DU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Gak Eorest, UI.

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

Tel. ofiso ir buto ODympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 nopiet

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

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

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

Ofiso telef. DAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzie 3-2S08

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

Trečiadieniais tik susitarus.
Ofiso telef. CLiffside 4-2896

Rezid. telef. VVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 ir
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadie.niais nuo 2 
v. iki 5 v. v.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ
UGŲ

SPECIADTSTi!
MEDICAD BUIDDING

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

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

Rez. tel. 239-2919 DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
DIGOS V

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street .
Telefonas HEmloek 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAD SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Tel. r— PRospeet 8-7773
Vai.: pirmad. Ir ketvirtad. 1-4 p. p. 
antrad. ir penktad 5-8 v. v.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
ATOSTOGOSE IKI RUG

PIŪČIO MĖN. 5 D.
Ofiso HE 4-1S18, Rez. PR 6-9S01

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos
2454 VVest 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.

Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ

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

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

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ DIGOS

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

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

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE

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

šeštad. duo 2 iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais ir susitarus.DR. JULIA MOMSTAVIČIUS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
VIDAUS DIGOS

10748 S. Michigan, Chicago 28, III. 
Telef. ofiso: PUlIman 5-6766 

Namų: BEverly 8-3946
Priem. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt. 
1-4 v. p. p., trečiadienį — uždaryta.

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Treč. ir šeštad. pagal sutartį.TeD ofisų RE 7-8818

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

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Ofiso telefonas •— CD 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 So. Kedzie Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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



Žodžio Jėga —

GINKLAS PRIEŠ KOMUNIZMĄ
ALT vaidmuo lietuvos išlaisvinimo baruose

Pirmininko L. Šimučio kalba metiniame ALT suvažiavime
Žmogaus kalba yra ne tik 

jo mintims reikšti. Ji gali 
būti ginklas, nuodai, jėga sa
vo priešui nugalėti. Betgi ji 
visada yra dvasios apraiška. 
Kai dvasia yra sugedusi, tai 
ir jos kalba neša sugedimą. 
Bedieviškas komunizmas ne
pripažįsta dvasinės tikrovės, 
bet nepaprastai intensyviai 
naudojasi savo pragaištingiem 
tikslams siekti tos dvasios ap
raiška — kalba.

* * *
Komunistai yra didieji pa

saulio specialistai apgauti, žo
džiais suvedžioti ir paskui pa
vergti. Kai jie kalba apie tai
ką, kuri mums nusako viso 
pasaulio pasiilgimą turėti ra
mų gyvenimą, jie nuslepia sa
vo klausytojams, jog toji jų 
taika reiškia tik ncbesiprie- 
šinimą komunistų sauvalios ti
ronijai.

* * *
Amerikos nesėkmės pokari

nėje politikos raidoje dauge
liu atvejų atėjo iš to, kad ko
munistų žodžiai buvo supras
ti ir įvertinti pagal vakarų 
kultūros žodyną. Melui buvo 
suteikta tiesos vertė. Komu
nistai, kalbėdami apie demo
kratiją, visai negalvoja duoti 
žmogui galimybės laisvai da
lyvauti valstybės politiniame 
gyvenime, bet, kaip tik prie
šingai, siekia pajungti visus 
piliečius po jos jungu, kur 
partija turės būti visagalė.

Komunistai vienaip žodžius 
vartoja savo tarpe, kitaip tai
ko juos laisvajam pasauliui. 
Komunistiniame ratelyje var
tojami žodžiai, kaip išnaudo
jimas, klasių kova, prievarta, 
laisvajam pasauliui perduoda
mi tiesos, taikos ir teisybės 
vardais. Jau Leninas savo lai
ku komunistų vardą dengė- 
prieš carą, juos vadindamas 
griežtaisiais marksistais, o re
voliuciją — reforma.

Vakarų pasauliui nepriimti
na komunistų diktatorinė pro
letariato sąvoka, todėl jie ją 
pristato demokratijos vardu. 
Panašiai turtų nusavinimą jie 
vadina planavimu, revoliuciją 
— išlaisvinimu, partiją — liau 
dimi, o komunizmą dabar pri
dengia antikolonizmo, antiim- 
perializmo ir antifašizmo var
dais.

Pagal reikalą, ir naudą ko
munistai turi terminus ir kal
bą, panašiai kaip zebras —- 
dieną vienaip žvengia, o nak
tį kitaip. Dabar jie daug šau
kia prieš imperializmą. Impe
rialistais jie vadina amerikie
čius, kurie savo valdžios net 
nemėgino primesti nei Azijo
je, nei Afrikoje, nei Pietų 
Amerikoje, o tik tuos kraštus 
visais būdais šelpė.

Chruščiovo žodžiais, tiems 
kraštams ekonominė pagalba,

Katalikų pasauly

RAŠYTOJAS ATSIVERTĖ Į 
KATALIKYBĘ

Anglijoj ir Amerikoj plačiai 
pagarsėjęs muzikas ir rašyto
jas Jack Good priėmė katalikų 
tikėjimą. Jis yra daktaro laips
niu baigęs Oksfordo universi
teto filologijos skyrių ir ilgą 
laiką bendradarbiavęs anglų 
radijo bei televizijos programo
se. Labiausiai publikos mėgia
mos yra jo sukurtos dainos ir 
komedijos. Jack Good katalikų 
tikėjimą priėmė drauge su tri
mis savo vaikais.

GAUSIAI AUKOJA 
Daugiau kaip aštuonis mi-

lionus šilingų Austrijos katali
kės moterys suaukojo Korėjos 
katalikų vykdomiems labdaros 
darbams.

ŠVEICARŲ JAUNIMAS
“Kokią knygą norėtum pasi

imti su savimi, jei būtum pri
versta apsigyventi tolimam ne 
civilizuotam krašte?” Toks 
klausimas tarp kitų buvo pa
statytas tūkstančiui iš kariuo
menės sugrįžusių jaunuolių Švei 
carijoje. Didžioji dauguma į jį 
atsakė: pasiimčiau Šv. Raštą.

techninė parama, investavi
mai užsienyje ir vykdoma pre 
kybos programa yra tik nauja
sis kolonializmas, naujasis im
perializmas ir atsilikusių tau
tų išnaudojimas.

Komunistų šauksmas prieš 
tariamą Vakarų imperializmą 
yra tik tam, kad būtų nukreip 
tas dėmesys nuo Sovietų im
perijos kūrimo ir jų žiauriojo 
kolonializmo plėtimo. Tiesa 
jiems visai nerūpi. Komunistų 
tiesa ir teisė nustatoma pagal 
partijos potvarkius, — ji ga
li keistis ir laikų eigoje prieš
tarauti.

Iš to betgi laisvasis pasau
lis nepajėgė padaryti' sau iš
vadų. Vis dėlto žmogaus žo
dis ir melagio lūpose yra jėga 
ir ginklas. Jis kartojamas vi
suomenėje formuoja nuotai
kas, su kuriomis ilgainiui žmo 
nės susigyvena, o paskui vy
riausybė turi skaitytis su jo
mis kaip su gyvenimo tikrove,

* * *
Negalima sakyti, kad komu

nistinė propaganda nėra pada
riusi ir mums lietuviams tam 
tikros įtakos. Lietuviuose ra
do atgarsio sovietinė propa
ganda už koegzistenciją. Gra
žios kalbos iš anapus geležinės 
uždangos nevieną suklaidino. 
Kai kurie pradėjo galvoti ir 
savęs klausti, kodėl nepriimti 
iš pavergtos Lietuvos raštų ir 
informacijų, nepagalvodami, 
kad į Lietuvą nieko panašaus 
nebus įsileidžiama iš laisvojo 
pasaulio,

Kiti dėl sudarytų komunis
tinės propagandos nuotaikų at 
sisako kovoti už Lietuvos lais
vės atgavimą.

Defetizmo nuotaikos yra at
ėjusios į Vakarus iš komunis
tinės propagandos. Jos yra pa
siekusius ir mus lietuvius. Tos 
nuotaikos eina už tai, kad ne
reikia kovoti prieš komunistų 
kolonializmą Jungtinių Tautų 
aukštuosiuose sluoksniuose, 
nes, esą, vis tiek tas klausi
mas nepraeis. Tie, kurie jaučia 
žodžio jėgą, taip negalvoja.

Ferenc Nagy, buvęs Veng
rijos ministeris pirmininkas, 
dabar Pavergtųjų Europos 
Tautų seime vengrų atstovas, 
yra pareiškęs, minint tų tautų 
savaitę VVashingtone, D. C., lie 
pos 18 d., kad Jungtinių Tau
tų asamblėjai reikia pateikti 
klausimą pavergtųjų tautų ap
sisprendimo reikalu, nepaisant, 
kokie bus rezultatai, ir reikia 
tą klausimą vis judinti, kol bus 
laimėtas teisingumas.

Prie to turėtume dėtis ir 
mes, kurie turime pareigą ati
dengti komunistinės propagan
dos kėslus ir žodžio pagalba 
parodyti pasauliui tikrąjį ko
munizmo veidą.

V. Rim.

JAUNŲ VALSTIEČIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Romoje įvyko Tarptautinio 
Kaimo Jaunimo Sąjūdžio pašau 
line asamblėja, kurioje dalyva
vo kaimo jaunimo delegacijos 
iš penkiasdešimties kraštų. A- 
samblėjos darbai užtruko visą 
savaitę. Studijuota katalikiško
jo kaimo jaunimo atsakomybė 
popiežiaus enciklikos “Mater et 

j Magistrą” šviesoje. Popiežius 
į enciklikoje reikalauja, kad kal
imo žmonės — ūkininkai ir dar 
;bininkai, — kurie sudaro apie 
j 70-80 visų žemės gyventojų, už- 
j imtų jiems tinkamą vietą tauti
nėse bendruomenėse.

RADIJAS IR TELEVIZIJA

Montrealyje, Kanadoje, įvy
ko tarptautinių katalikų kino, 
radijo ir televizijos organizaci 
jų studijų dienos

i
STUDENTŲ SUVAŽIAVIMAS

Iškilmingomis pamaldomis 
Šv. Stepono katedroje Vienoje 

• pasibaigė Austrijos katalikų 
studentų ketvirtasis suvažiavi- 

Į mas. Dalyvavo ir Vokietijos, 
Šveicarijos ir Olandijos katali- 

I kų studentų delegacijos.

Kaip daugelio mūsų organiza
cijų, taip ir Amerikos Lietuvių 
Taryboje sekretoriui yra pave
dama padaryti suvažiavimui 
smulkesnį pranešimą, kas buvo 
veikiama ir kas nuveikta. Vyk
domojo komiteto ir valdybos 
vardu tokį pranešimą padarys 
dr. Pijus Grigaitis. Aš iš savo 
pusės trumpai paliesiu tik kelis 
bendrinius mūsų organizacijos 
klausimus, susijusius su tuo, 
kas labiausiai rūpės šiam suva
žiavimui, kurį aš laikau pačiu 
svarbiausiu iš visų ligšiol buvu
sių Alto suvažiavimų bei kon
ferencijų. Man atrodo, kad nuo 
šio suvažiavimo labai daug pri
klausys šios mūsų bendrosios 
Lietuvos išlaisvinimo organiza
cijos ateitis.

Amerikos Lietuvių Tarybą 
kurti (1940 m.) vertė ne bet 
kurio vieno ar kito asmens am
bicijos ar bet kurios mūsų gru
pės politiniai ar kitokie išskai
čiavimai, ją kurti vertė ištiku
si Lietuvai didžioji nelaimė, 
žiaurioji bolševikų okupacija ir 
Amerikos lietuvių troškimas 
padėti savo broliams tėvynėje 
nusikratyti okupantu. Už tat ir 
ALT tikslų pagrindan buvo pa
tiestas svarbus ir vienintelis 
reikalas — Lietuvos išlaisvini
mas, sutariant priimti džentel
meniško grupių ir organizacijų 
vadovybių susitarimo dėsnį, 
kad visos grupės, didelės ar ma 
žos, sueitų į bendrą frontą bol
ševikų pavergtai Lietuvai gel
bėti.

Tų pirmųjų, ant greitųjų su
mestų pagrindų, to džentelme
niško susitarimo dėsnio laikinai 
pakako. Sakau laikinai, nes 
ALT kūrėjai, kurdami šią svar
bią organizaciją, ir laiko netu
rėjo ilgams akademinėms sta
tuto studijoms, nes reikėjo 
tuoj, skubiai kibti darban Tėvy
nę gelbėti. Sakau laikinai dar ir 
todėl, kad tais laikais retas ku
ris iš mūsų galvojo, jog Lietu
vos okupacija galės taip ilgai 
užsitęsti. Alto planai buvo da
romi kelerių metų veiklai, nes 
manėm, kad pasibaigus II Pa
sauliniam karui, Lietuvos lais
vas ir nepriklausomas gyveni
mas vėl bus atstatytas.
Reikia pastovesnių pagrindų

Deja, netrukus patyrėme, 
kad mes’ buvome perdaug dide
li optimistai. Užtat šis suvažia
vimas ALT veiklos ir egzisten
cijos laikinumą turės pakeisti 
tęstinumu ir pasiruošimu dar
bui ir kovai dėl Lietuvos išlais

VYTAUTAS VOLERTAS

UPE TEKA VINGIAIS
ROMANAS

Taigi, ir Gervėnuose jau buvo neramu. Čia, 
mieste, naktines drebėjai, kad užskridę lėktuvai 
neimtų bombų mėtyti, o kaime miegoti neleido ban
ditai.

— Rusai vėl gerokai prasilaužė pirmyn, — 
pranešė atskubėjęs Jonuška. — O amerikiečiai jau 
prie Paryžiaus. Vakar klausiausi Londono radijo. 
Kažin, kur tas mano vaikas galvą padėjo? Kad nors 
vietą žinočiau...

12.
Šitais ūkanotais metais Šukiui taip pat ėjosi ne 

kaip. Aukštų pareigų, kaip vylėsi okupacijos pra
džioje, negavo. Kurį laiką mėtėsi iš vienos įstaigos 
į kitą, už savo tariamus nuopelnus net buvo aukš
tyn iškopęs, tačiau atsirasdavo apsukresni, jį šalin 
nustumią, (arba šias naujai sukurtas institucijas 
patys vokiečiai uždarydavo.

Ilgesniam laikui buvo apsistojęs paskirstymo 
punkto vedėju. Per jo rankas ėjo maisto kortelių 
išdavimas senamiesčiui, Šukio žinioje buvo drabu
žiams pirkti leidimai. Gal pusmetį ča ištvėrė, gir
damasis galybe, tačiau netyčiomis atsirado ne
sklandumų, ir jam teko pasitraukti. Neva kortelių 
trūkę, neva gerokas skaičius leidimų nuslydęs pro 
šalį. Vargšą net policija tampė, net kalėjimu gąs
dino, bet nebaudė, nes, iš tikrųjų, Šukys nebuvo 
tiek gudrus, kad maisto kortelėmis spekuliuotų. 
Tuo vertėsi jo tarnautojai, vedėjo 'dėmesį nuo savo 
darbų stikliuku dailiai šonan nukreipdami.

vinimo laiko atžvilgiu tolimes
nėms distancijoms. Tai nereikš 
pesimizmo ir beviltiškumo, bet 
reikš organizacijos stiprinimą, 
įtraukimą jon naujų jėgų ir kai 
kurių veiklos metodų pakeitimą, 
tačiau nepakeičiant grupių ir 
organizacijų džentelmeniško su
sitarimo principo.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
uždavinys, kaip pačioje jo3 veik 
los pradžioje buvo pasirinktas, 
yra veikti iki Lietuvai laisvės 
laimėjimo. Suprantama, juo 
greičiau sulauksime išlaisvini
mo valandos, juo laimingesni 
būsime. Deja, šiandieninė tarp
tautinės politikos konjunktūra 
yra tokia., kad bolševikų pa
vergtoms tautoms laisvės pra
giedrulių dar toli gražu nesi
mato. Todėl ir savo veiklą ALT 
turi planuoti ilgesniam laikui. 
Ir ne tik ALT, bet ir visi mūsų 
veiksniai, visa lietuvių tauta. 
Kad laikas neveiktų perdaug 
didelei Lietuvos nelaimei, mūsų 

Į veikla visais laikais turi būti 
I gyva, pastovi, sisteminga, vie
ninga ir, kiek tai galima, efek
tinga.

Stambūs darbai ir dideli 
nuopelnai

Ir tomis jėgomis, ir tokia or
ganizacijos struktūra, kuri šian 
dien mėginama kritikuoti, ir to
kiais metodais, kuriais grindė- 
me savo veiklą, vis tik daug, 
labai daug padarėme. Nežinau, 
ar buvo galima daugiau kas nu
veikti. Tiesa, Lietuva nebuvo iš 
laisvinta, bet jos nepriklauso
mybės byla Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse išlaikyta gyva. Ji 
tebėra gyva ir JAV valdžios sfe

Rytų Berlyno policijai budint, 
išardyta pirmoji siena. Rytų 
gas pasekmes”.

mūrijama antra siena viename tarpe, kur dviemis sprogimais buvo 
Vokietija įspėjo, kad šitokios eksplozijos galinčios turėti “blo-

rose, ir spaudoj, ir visur kitur. 
JAV kongresas yra tapęs arti
mu mūsų talkininku, kuris kiek 
vienų metų Vasario 16-tąją pri 
mena Amerikai ir visam laisva
jam pasauliui mūsų tautos tra
gediją. Neuždaro durų Altui 
nei prezidentūra, nei Valstybės 
departamentas kur periodiškai 
turime progų iškelti Lietuvos 
nepriklausomyb. bylą. (Juk ALT 
bus daug prisidėjusi, kad lig
šiol JAV vyriausybė nepripaži
no Lietuvos aneksijos.

Argi menki yra ir kiti ALT 
darbai? Balfo įkūrimas, ALT 
dėka pravesti Pabaltijo paver
gimo ir genocido tyrinėjimai, 
visa eilė kongresinių rezoliuci
jų, užstojančių Pabaltijo žmo
nes ir protestuojančių prieš jų 
persekiojimus, didžioji ALT tal
ka pravesti JAV kongrese trem 
tinių įleidimo Amerikon įstaty
mą, išrūpinimas pabaltiečiams 
teises savomis kalbomis trans
liuoti programas į Lietuvą, Lat 
viją ir Estiją ir daugelis kitų 
darbų labai ryškiai kalba apie 
kolosalinį mūsų organizacijos 
vaidmenį, apie ALT egzistenci
jos, visuomenės pasitikėjimo 
bei jos paramos pateisinimą. 
Kalba ir apie tai, kad ji ir to
liau pasiliktų tęsti savo darbų.

Pastaruoju laiku iškilę spau
doje ginčai apie ALT, apie jo 
struktūrą ir net jo vadovybėje 
stovinčius asmenis yra savotiš
kas mūsų organizacijos vaid
mens išryškinimas, jos reikalin 
gumo ir nuopelnų pripažinimas. 
Reikalavimas tam tikrų refor
mų struktūroje ir pakeitimų
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Reikėjo ko nors griebtis, nes be darbo gyven
ti tapo pavojinga: galėjai Vokietijos fabrikuose 
atsidurti arba net frontą pamatyti. Teko čiupti pir
mą pasitaikiusį šiaudą, karo metu net pakenčia
mai atrodantį: Šukys pasidarė didokos kavinės ir 
valgyklos buhalteriu. Čia gaudavo neblogai užkąs
ti, ir dar pluoštą vokiškųjų markių pridėdavo. Už 
kelių mėnesių padėtis pagerėjo, nes kavinę pasi
ėmė vokiečiai. O sau jie valgio nestokojo, nuo ku
rio pakankamai nubyrėdavo ir tarnautojams.

— Dabartiniais laikais, brolau, aukštai šokti 
nedera, — aiškindavo Tomui, pas Jasaičius užsu
kęs. — Nežinai, kas bus rytoj. Už svarbesnes po
zicijas gali tekti galva užmokėti. O šitam darbe 
nėra jokios atsakomybės. Pavalgau, ir gana. Nei 
žmonos nei vaikų.

Kavinėje prisižiūrėjęs, papasakodavo ir įdo
mesnių istorijų, retai kam žinomų, nes ten galėjo 
pakliūti tik vokiečiai ir jų tarnautojai.

— Salė buvo užgrūsta, — porino Šukys kažku
rį vakarą, — kad nei vienos laisvos kėdės nesimatė. 
Taigi, gal apie dešimtą valandą ateina keli karei
viai. Žinoma, šeimininkas nenori įsileisti, nes ir taip 
ūžia viduje, lyg bitės avily. Bet jie, pasirodo, iš anks
to vietas užsisakę, turį staliuko numerį. O prie to 
staliuko partiečiai susėdę. Šeimininkas vienaip ir ki
taip prašo, kad užleistų, tačiau rudmarškiniai neju
da. Tada, žinai, kas įvyko? Kareiviai partiečius už 
sprandų ir per duris! Brolau mano, koks sumišimas! 
Visi pašoko nuo kėdžių, net už pistolietų griebėsi... 
Matai, kareiviai už kareivius, o partiečiai už savuo
sius. Bet, matyt, Zivilvervvaltung’as pabijojo kariuo
menės.

— Kaip baigėsi?
— Gi susėdo visi, ir po malonios istorijos... Su 

kareiviais, brolau, juokų nėra. Kas jiems? Šiandien 
kavinėje sėdi, o rytoj gal fronte bus.

— Žiūrėk man! Ir vokiečiai savo tarpe susikivir
čija.

— Ir dar kaip! Kariuomenė partijos akyse ne
nori matyti. Jei randa progą, tuoj kabina. O rudieji 
narsūs, kol nėra pavojaus. Kartą lietuvis vieną prie 
durų patiesė.

— Na, na! Ir nieko jam?
— Nieko! Matai, turėjo priežastį . Jo žmoną 

; toks storas prūsas, rudas kaip blakė, buvo atsivedęs. 
Vyras, matyt, nujautė ir laukė prie durų. Kai tik iš
ėjo, tvojo vokiečiui sprandan, kad tasai ant šaligat
vio išsitiesė. Žinoma, triukšmas, sumišimas! Visi iš
bėgo laukan, vokiečiai jau už alkūnių lietuvį griebia, 
o jis įsiręžė ir sako: tik pamėginkite, na, tik pamė
ginkite ginti paleistuvį! Visus ištaškysiu! Einam na
mo, sako žmonai, ten dar pasikalbėsime! Paėmė ją 
ir nusivedė. Vokiečiai, žinoma, pakraipė galvomis, 
prisikėlė draugą ir atgal kavinėn. Matai, ten ne vie
nas buvo svetimas žmonas atsivedęs^. Yra paukšte
lių, brolau, kurios su vokiečiais biznelį varo...

O kartą net uždusęs Šukys atbėgo pas Jasaičius.
— Eugeniją mačiau! — pasakojo susijaudinęs. 

— Brolau tu mano, Eugeniją! Graži moteriškė, te
gul kur ją, ale velnias, ne boba. Gi stoviu prie durų 
ir savo akimis netikiu: Eugenija su vokiečiais sėdi. 
Išsipusčiusi, nusidažiusi, kad net mirguliuoja, į ją pa
sižiūrėjus. Aš vieną akį merkiu, kitą, o ji — nė 
krust! Na, sakau, nevoliok durniaus vaidindama, kad 
nematai. Parašiau laišką ir duodu kelneriui, kad nu
neštų. O ji perskaitė ir išmetė peleninėn, į skutelius 
suplėšius.

— Nieko neatsakė?
— Ne. Matyt, gėdinosi. Tie partneriai man nie

kad nematyti Tur būt, iš provincijos atvažiavo pa
silinksminti... Dar kada atsiims mergužėlė už meili- 
kavimąsi vokiečiams, atsiims... Bet graži, brolau, ir 
tiek!

Apie okupantų vakarietišką kultūrą jau neužsi
mindavo, nes per tris metus ji, matyt, ir Šukiui bu
vo pabodusi.

(Bus daugiau)
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Kodėl teismas klysta, 

smerkdamas maldą?

Teisėjo Stewart neigiama nuomonė * Blogas principo 
pritaikymas * Ką žada ateitis

DR. VYTAUTAS VARDYS

Savo sprendime New Yorko 
maldos klausimu Aukšč. teis
mas pakartojo seniai žinomą ir 
visų priimtą dėsnį, kad Bažny
čia turi būti atskirta nuo vals
tybės ir kad valstybė negali su- 
oficialinti, t. y. suvalstybinti 
jokio tikėjimo. Su tuo ir JAV 
katalikai yra labai seniai suti
kę ir priima tą dėsnį kaip ir pa 
čių katalikų tikėjimo laisvės 
prielaidą. Taigi dėl to nesigin
čijama.

Blogas konstitucijos aiškinimas

Kitaip atrodo to principo pri
taikymas New Yorko maldos 
klausime. Teisėjas Stewart tei
singai protestavo, kad Bažny
čios nuo valstybės atskyrimo 
principo pritaikymas New Yor
ko klausime yra netikslus. Dar 
daugiau. Šis teisėjas pareiškė, 
jog tokiu sprendimu Aukšt. 
teismas atima iš amerikiečių jų 
dvasinį paveldėjimą. Jisai pa
minėjo ir faktą, kad kongresas 
prieš porą metų priėmė įstaty
mą, pagal kurį ištikimybės vė
liavai recitacijoje įvestas Dievo 
vardas, kad kongresas turi sa
vo kapelionus ir ten posėdžiai 
pradedami malda ir t. t. Reikia 
pridėti, kad net ir Amerikos pi
nigai pažymėti įrašu “in God 
we trust.’’ Kariuomenėje išlai
komi kapelionai. Ar tai reiškia, 
kad visa tai nelegalu ir kad

Aukšč. teismas vieną dieną taip 
ir paskelbs?
Teisėjas Stewart į šį klausimą 

atsakymo nesirengė pateikti. 
Tačiau jį galima rasti pačiam 
teismo dokumente, panagrinė
jus teismo sprendimo charakte
rį. Aukš. teismas, nors ir skel
bėsi tęsiąs Madisono ir Jeffer- 
sono bei kitų konstitucijos tėvų 
tradiciją, iš tikrųjų tą tradiciją 
perinterpretavo, ir tai labai 
stipriai. Madisonas, Jeffersonas 
ir konstitucija siekė uždrausti 
vienos kurios sektos tikėjimo 
•suvalstybinimą, ne iš vis religi
jos išstūmimo iš viešojo gyve
nimo. Teismo dauguma pareiš
kė, jog jie patvirtinę seną ame
rikietišką normą, kad jokia val
džios įstaiga maldų nerašys ir 
niekam neįsakys jų kalbėti.

Iš tiesų, Anglijos parlamen
tas taip yra daręs ir tai buvo 

j blogai. Amerikos katalikai jau 
iš seno sutinka su principu, kad 
jokia valdžia negali prirašyti, 
kokias maldas kalbėti. Tačiau 
ar Nevv Yorke taip buvo? Ne. 
Nevv Yorko mokyklų adminis
tracija atliko tik formalinį mal- 

’ dos paskelbimo aktą, tuo pat 
atleisdama nuo maldos kalbėji
mo tuos, kurie kalbėti nenori. 
Malda Nevv Yorke buvo parašy
ta, katalikams, protestantams 
ir žydams iš anksto susitarus. 
Čia nebuvo klausimo, kaip ka
daise Anglijoje, kad, naudoda
masi valdžia kaip įrankiu, vie
na tikybinė bendruomenė savo 
maldas užmes visiems. Čia mal
da visų bendruomenių buvo su
tarta ir mokyklų administracija 
netarnavo įrankiu nė vienai at
skirai religinei bendruomenei.

Teismo sprendimas siekią 
toliau

Iš teismo sprendimo reikia 
spręsti, kad valdžiai Amerikoje 
bus draudžiama aprobuoti bet 
kokį viešą tikėjimo išpažinimą, 
nors su tuo išpažinimu sutiktų 
ir pačios religinės grupės. Kai 
kas teismo sprendime įžiūrėjo 
ir įspėjimą kongresui, kad nesi
imtų iniciatyvos skirti finansi
nės paramos parapinėms mo-

(Nukelta į 4 psl.)
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KLYSTA ?
(Atkelta iš 3 pusi.)

kyklomš: jei maldos kalbėjimas 
! nelegalus, kaip gali būti legalu 
finansuoti mokyklas ?

Šitokia teismo nuomonė nėra 
! girtina. Net ir toks žinomas 
protestantų filosofas ir teologas 

į kaip Reinhold Niebuhr — žino
mas amerikietis liberalas — su 

| teismo sprendimu nesutinka,
Į tuo atsistodamas toj pat pusėj, 
kurioj ir kardinolas Spellma- 
nas, nqrs šiaip daugiau jų nuo
monės su kardinolu skiriasi.

Teisingai kažkuris Indijos 
laikraštis pastebėjo, pasidžiaug 
damas, kad JAV sekanti Indi
jos pavyzdį: teismo sprendimas 
reiškia visišką valdžios sekulia
rizaciją JAV. Žmonės, kurie mo 

' kosi iš istorijos, tuo nesi
džiaugs, nes jos pavyzdžiai ne
moko, kad tokia absoliuti seku- 

i liarizacija padeda bendruome- 
i nės vystymuisi ar valstybės to
lesnei gerovei.

Reikia tačiau abejoti, kad 
1930 metų generacijai valdant 
Aukšč. teismą, tasai pasidarytų 
draugiškesnis religiniam reika
lui.

Stalius Ralph Peterson, 23 m. amžiaus, Chicagos ligoninėje, su
sižeidęs krintant keltuvui iš 15-to aukšto. Kartu buvo sužeisti 
dar 7 kiti darbininkai.

ALTO VAIDMUO

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI

(Atkelta Iš 3 psl.)
veiklos metodų irgi turi tikslą 
sustiprinti ALT ir užtikrinti 
jai pastovumą. Į neatsakingąją 
ir tendencingąją kai kurių pub
licistiką spaudoje, kuria siekta 
įžeisti jiems nepatinkamus vei
kėjus, aš iš savo pusės dėmesio 
nekreipiu ir nekreipsiu. Aš skai 
taus tik su pozityvia kritika ir 
tik su konkrečiais pasiūlymais.

Susilaukėme ir pozityvios kri 
tikos ir konkretesnių pasiūly
mų, kuriuos svarstysime šiame 
suvažiavime. Ryšium su tuo iš
kils ir statuto pataisų reikalas 
ir taip pat visuotinio Amerikos 
lietuvių kongreso sušaukimo 
klausimas.
Santykiai su kitais veiksniais

Tenka manyti, kad šiame su
važiavime bus paliestas pasta
ruoju laiku besireiškiąs posū
kis skaldytis. Šiuo metu, kada 
yra reikalinga suglaustomis jė
gomis ir vieningai dirbti, susi
skaldymas patarnauja priešui, 
su kuriuo turime kovoti. Lietu
vos išlaisvinimo darbas yra di
desnis ir svarbesnis už kiekvie
ną atskirą asmenį, nepaisant, 
kaip jis didelis ir žymus bebū
tų; jis yra didesnis už visus 
mūsų veiksnius, sąjūdžius bei 
organizacijas. Jis yra visos lie
tuvių tautos reikalas ir sieki
mas. Amerikos lietuviai, būda
mi tautos dalimi ir turėdami 
daugiau galimumų padėti Lietu
vai atkovoti savo teises į lais
vę, neša labai didelę atsakomy
bę, žinant, kad yra ir kiti veiks 
niai, mums viską reikia pada
ryti, kad veiktų su jais artima
me kontakte, kad palaikytų ar
timus ryšius, kad koordinuotų 
visų darbus ir žygius. Nors ki
tų veiksnių struktūra yra skir
tinga, kitokia jų apimtis, tačiau 
paskirtis ir tikslas yra lygiai 
tie patys.

Su Vyriausiuoju Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetu ALT arti
miausiai tenka bendradarbiau
ti, nes tai pogrindyje (Lietuvos 
okupacijos metu) gimęs sąjū
dis, sujungęs visas ryškiausias 
nepriklausomoj Lietuvoj veiku
sias politines partijas ir išvež
tas į užsienį pačiais tragiškiau
siais Lietuvos gyvenimo me
tais, kad laisvame pasaulyje ga
lėtų atstovauti pavergtajai tau
tai, kad galėtų jos vardu kal
bėti ir dirbti jos išlaisvinimui.

Keičiasi ir keisis Vliko vadovy
bė, bet jo prigimtis, paskirtis 
ir duoti jam tautos pavedimai 
nesikeičia ir neturi keistis. Nei 
savo struktūra, nei savo veikla 
Vlikas neturi silpnėti. Jis nega
li paleisti iš savo rankų išvež
tojo iš Lietuvos mandato. Ture 
damas visa tai galvoje, Altas 
Vliką rėmė moraliai ir materia 
liai. Jį turi remti ir toliau. Kai 
kas gal norėtų matyti Vliką 
esant konflikte su mūsų Tary
ba, prikišti konkurenciją, para
lelizmą. Jei ir atsirastų pagrin
das tokiems priekaištams, šių 
veiksnių vadovybėms reikia daž 
niau susitikti, išsiaiškinti, tiks
liau darbo sritimis pasidalinti.

Jungtinėse Valstybėse prie 
Committee for Free Europe vei
kia Lietuvos Laisvės Komite
tas, kurį sudaro žymesniųjų 
Nepriklausomos Lietuvos poli
tinių grupių veikėjai. Šis komi
tetas, dirbdamas jam pavestoje 
darbo srityje, daug padaro, ir 
reikia tik džiaugtis, kad jam 
yra sudarytos sąlygos dirbti 
Lietuvos išlaisvinimui. Mūsų 
Taryba ir su juo bendradarbiau 
ja ir ligšiol jokių konfliktų nė
ra turėjusi.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
bendradarbiavimas su Lietuvos 
diplomatine ir konsuliarine tar
nyba visais laikais buvo arti- 
įmas. Ji ypač džiaugiasi, kad 
Lietuvos pasiuntinybė ir konsu
latai JAV laikomi teisėtomis 
Nepriklausomos Lietuvos insti
tucijomis, nes Lietuvos aneksi- 

i jos JAV vyriausybė nepripaži- 
: no ir, reikia manyti, niekuomet 
nepripažins. Kaip praeityje, 
taip ir ateityje Taryba turi aky 
lai budėti ir rūpintis, kad tų 
svarbių institucijų statusas ne
būtų pakeistas. Tai labai daug 
pareina nuo mūsų vieningumo 

į ir efektingos veiklos.

Su Bendruoju Amerikos Lie
tuvių Šalpos Fondu Tarybos 

j .santykiai visada buvo nuošir- 
I dūs. Bendradarbiavimas buvo 
ir tebėra artimas, nors darbo 
sritis yra skirtinga. Balfas dir
ba šalpos, Altas — politikos 
baruose. Abi darbo sritys svar

bios ir reikalingos. Reikalingas 
| ir bendradarbiavimas, Taryba 
gali kai kuriais atvejais padėti 
Balfui, pastarasis — Tarybai.

(Bus daugiau)

J?
VALANDOS: 

Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
Šeštad. nuo 9 iki 12:30 p, p.

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

Current Dividend up to 4)/^%

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

— Mirė Kazimieras Vidįkas,
buvęs komunistų “Laisvės” re
daktorius. Mirė King’s Apskr. 
ligoninėje Brooklyne. Sirgo 
plaučių ir kepenų vėžiu. Nuo 
1955 m. buvo nutraukęs ryšius 
su komunistais, tapdamas prak 
tikuojančiu kataliku. Mirė ap
rūpintas šv. sakramentais; pa
laidotas iš Angelų Karalienės 
lietuvių bažnyčios liepos 24 d. 
Velionis turėjo 77 m. amžiaus, 
buvo kilęs nuo Ariogalos. Į J- 
AV atvyko 1907 m.

DĖMESIO !

Visi Pittsburgh’o lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuviu 
Kataliky Radijo Programą

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA
IS STIPRIOS VI GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

Kiekiveną sekmadienį nuo 
1:30 iki 2:00 vai. p. p.

Visais reikalais kreipkitSs šiuo ad 
resu: Lithuanian Catholic tloar
Ra.dio Station WLOA, Braddock. 

Pennsvlvants

* * ♦ <

RADIO PROGRAMA
*

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

MARQUETTE PARKO CENTRE
6 m. 6 kanib. mūrin., alum. lang., 

saus. (rengt, rūsys, garaž. $22,750.
4 Imt. mūriu., 2 auto garaž., alum. 

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

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

2 bot. 7 m. .mūr. prie parko, 5 ir 
4 kamb., iškelt, vamzdž. garaž., 2 
šild.. gazu, $31,560.

1)4 aukšt., 10 m. mūr. 5 lr 3 
kamb., gazu šild., garaž., sausas rū
sys, prie parko, $28,000.

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

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

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

K. VALDIS REAL ESTATE 
2815 W. 7lst Sf. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

22 APART. MŪRAS, pri© gražaus 
(parko, modern. butai. $2,404 m8ū. 
i pajamų. Kaina tik 6.6 karto paja- 
! mos. Pašaukite.
i Sav. Išeina pensijon Ir parduoda 
1 Delavan Wisc. netoli Bake Geneva 
i 33 kamb. botel su restoranu, taver- 
i na ir 6 k. namu naujam sav. Viso 

5 namai. Biznis tarp $17-25,000 
metams. Kaina $60,000, arba mainys 
į mūr. namų Brighton Parke.

ŠIMKUS
i REAL ESTATE. NOTARY PUBLIC

i 4259 So. M^pSotood Ave.
Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046fI-------------------------------------------- ■

Alena Aukštuolytė jieško dė
dės — JUOZO REPECKO, kuris 
gyveno Sao Paulo, Brazilijoje. 
Prašomas atsiliepti ar žinantieji 
apie jo likimą pranešti šiuo ad- 

jresu — Antanas Markevičius, 
i 919 Highland Ave., Waterbury 8, 
Conn.

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

MIDLAND
SAVINGS

4040 Archer Ave. * Chicago 32

Platinkite 6tDraugą’\

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

1 ti aukšt. mūr. 6 ir 3 kamb. alyv.
! šild., mflir. garaž. $24,500.

4 mieg. mūras, prie park., čerpių 
stog, plat. lotas, gazu šild. NuderS- 

; ta kaina.
Nauj. 2 būt. mūr. 2 po 5 kamb., 

gera vieta, 2 atskir. šild. $39,400.
Prieš park, maisto prekyb. duoda 

! $50,000 met. pajamų. 2 aukš. liuks, 
mūr., 2 būt., oro apšald. $38,500.

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

Bright. pk. 3 būt. mūr., atskir.
| šilti., geros nuomos. $22,900.

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

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

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

. $1 2,000.

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

mūr. prie Congress Expressway, j 
Vakarus nuo Cicero. $46,000.

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

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

GERIAUSIA VASARVIETĖ
Sandūnuose (Beveriy Shores, Ind.) 

su baru ir restoranu. $1 2,000 gryno 
pelno per sezoną. Savininkas duos 
paskolų. Rimta priežastis verčia par
duoti. Pirksite už puse kainos!

TINKAMAS DIDELEI ŠEIMAI
8 kambarių mūr. bungalovv Mar

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

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

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel W4,1brook K-601K

FIRST OFFF.RING BY OWNER 
Asking Price $20,000

2 bedroom home, overlooking Pine 
Lake, in City limits of La Porte, 
Ind. with all Utilities in the house. 
Gas, eleetrie, sevver, telephone, full 
bsmt, sun porch, private beach. 

, can be shown anytime. Contact 
ovvner.

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

362—3907

FOR RETIREMENT 
0R INVESTMENT

Beautiful - Scenic
DIAMOND ACRES, INC.

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

Scenic retirement and recreational 
development su.rrounded on three 
sides by Lake Bull Shoals, heart 
of the Ozarks. Lots are available 
in a variety of šizes. Lovv cost, 
easy terms. Building costs are lovv. 
Located 20 mil.es north of Harrl- 
son, Ark., vvitb its hospital and 
medical facilities, shopping center, 
schools, churohes and commereial 
airport. Also 2,600 ft. airstrip on 
premisos. Year round fishing, good 
hunting, Deer, Quail, Small Game.
Basa Fishing Capital of U. S.A. 

We are building Johns-Manville 
Guild Way Homes.

They are 100<% eleetrie. 
Include Washer and Dryer— 

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

Write for FREE COLORFUL 
BROCHURES

DIAMOND ACRES, INC.
Dept C P

Leadhill, Arkansas

DĖMESIO 1

Dr. Daugirdaitė-Sruogienė, 

Lietuvos istorija 
★ ★ ★

vadovėlis lituanistinėms mokyk 
loms ir tėvams, vaikus su Lietuvot 
praeitimi norintiems supažindinti 
namuose. Knyga iliustruota, kie
tais viršeliais, 204 pusi. Kaina $3,

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

Mūrinis naujas 1 % a, šalia mū
sų Įstaigos - 4% ir 3%, garažas,
gera vi eta. $31,500.

Mūrius 5 kamb., modernizuota vir
tuvė ir vonia. Gazo šild., garažas, 
71 ir Rockwell. $18,200.

Naujas mūrinis 2x5)4 prie 69 ir 
Rockvvell, 4 vonios, plumbingas rū
sy, ekstra, namas!

2. Mūriu. 2x6, po 3 mieg. kiek- 
vien, nauji du šiidym., garažas, 
Bright. P„ atpigintas, skub. pat da
vimui. $26,800.

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

kamb. viršuj. Plytel. vonios, guzu 
šiidym.. garaž., arti ištaigos, nužem. 
kaina. $18,990.

6 kainb. mūrin., arti 66 ir Roek- 
well, plyt. vonia, garaž., daug prie
dų. $17,SOO.

5)4 kamb. mūrin., 2 m. senum., 
60 pėd. sklyp. gazo šiidym., arti 
72tos ir Harlem. $15.900.

694$ S. Bell. 2-jų aukštų medinis. 
5 ir 4 kamb. Nauja alyva karštu 
vand. šiluma. Garažas. $15,900.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

Valandos kasdien 9 v. r. iki 9 v. v., šeštad. ir sekmad. 9 v. r. iki 5 p.p
6455 So. Kedzie Avenue. Tel. PRospeet 8-2233

Mūr. 1)4 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 susisiekimo, žemi mokės- i 3 butai po 6 kamb. (3 miegamieji), 
čiai. | Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 West 43rd Street 

Tel. CLiffside 4-2390

0 kamb. mūrinė resid., šildymas gazu, $1,500, ,mokėti, už $16,500.
5 kamb. namas 1)4 aut. garažas, 1 akras žemės. $10,000.

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

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

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

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

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

MARQUETTE PARKE
66tli ir TALMAN

7 kanib. Alumin. "sidlng” apkaltas 
namas. Salionas ir valgomasis. Spin
telės plytelių virtuvėje. 4 miegamie
ji. 1 Vi vonios. Gazu apšild. Nuo sie
nos iki s. kilimai, veneciškos užuo- 
lados, 220 elektr. laidai, 1 % maš. 
garažas. 18 m. senumo. 49 p. skly
pas, 23 p. kiomas šone.

SEMINARY REALTY
GR 6-5400

SKELBKITES “DRAUGE”

i

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

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

RE PUBLIC 7-8949
2301 VP. 69th St.. Chicago

STANKUS! 
CONSTRUCTION C0. j

Atlieka planavimo ir staty- 
bos darbus, gydytojų ofisų, « 
gyvenamųjų ir prekybos pa- H 
statų. Jūsų pasirinkimui tu- 0 
rime virš 300 įvairių stan- įf 
dartinių projektų.

Ofiso ir namų telefonas: a 
PRospeet 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stanėiauskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehilI 6-7875

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau. se
nus visu rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning į nau
jus ir senus namus. Stogų rinas 
(gutters), vandens šildymui bai- 
kriuS'. Turiu leidimus dirbti 
mieste ir užmiesčiuose. Darbas 
atliekamas greit ir sąžiningai. 
Apskaičiavimai nemokamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
IllGATING & SHIlLi’ METAL

4444 S. IVestern, Chicago 9, UI. 
Telefonas VT 7-3447

Mūrinis 5 kamb., 3 blokai nuo
! mūsų įstaigos, labai, labai skubiai, 
(tik už $1-1,400.

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

Medinis 4 kamb., rūsys, garažas, 
modernizuotas vidus, M. p., $10,800.

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

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

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

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

5 m. 2 būt. mūr. 5)4 ir 5% (3
mieg.) “beisbonrd” šiluma, užbaigt, 
rūsys. Tos rūšies namų turim (vai
riose vietose.

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

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

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

Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas.

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

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

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

Apsimoka skelbtis “DRAUGE 
>es lis plačiausiai skaitomas lietu 

vių dienraštis. Gi skelbimu kaino* 
’tsiema prieinamo®.

Perskaitę "Draugą", duokL 
! ie U kitiems pasiskaityti.

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

Tel.; PR 8-4268 lr TE 6-5581

A. ABALL ROOFIMG
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Dovvnspouts, 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 dieną 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 leidimą dirbti ant 
naujų namų
CICERO HEATING AND 

SHEET MET/VL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

REZIDENCINIAI,
Ikomerciniai,
MEDICINOS IR
KITOKĮ PASTATAI!

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5188

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 8-0708 OL 7-2094 Chicago, m.



LIETUVIAI PIETŲ AMERIKOJE
M

Jie reikalingi visų lietuvių didesnio dėmesio
KUN. P. M. URBAITIS

Pietų Amerikoje gyvena apie 
100,000 lietuvių senesnės kartos 
imigrantų ir naujų ateivių. Jie 
yra susitelkę j svarbesnes bend 
ruomenes — Argentinoj, Urug
vajuj, Brazilijoj, Kolumbijoj ir 
Venecueloj.

Argentinoj yra net keletas 
gana stambių ir organizuotai 
veiklių centrų: Buenos Airese 
ir priemiesčiuose, Berisso, Ro- 
sario, Santo Fe, Kordoboje ir 
kt. Leidžiami net du laikraščiai 
— “Laikas” ir “Argentinos Lie 
tuvių Balsas”. Sielovados atsa
komybė gula ant tėvų marijo
nų pečių, šie pasiaukoję misio
nieriai ir tautinės spaudos apaš 
talai —- daugiausia gimę ir 
mokslus ėję JAV-bėse, bet pui
kiai išsilaikę lietuvybėje. Loty
nų Amerikoje dėl kunigų sto
kos neleidžiamos tautinės para
pijos. Tas labai apsunkina ir 
komplikuoja misionierių darbą. 
Be to, tėvai marijonai, kiek į- 
stengdami, gelbsti kitoms para
pijoms, gi pastoviai — Avellane- 
doj, kur vienas liguistas vietinis 
kunigas turi 46,000 parapiją.

Urugvajuj Montevideo mies
te veikia Lietuvos atstovybė. 
Tėvai jėzuitai sėkmingai dar
buojasi sielovadoj ir tautiniuo
se darbuose.

Brazilijoj, S. Paulo, Rio Ja- 
neiro ir dar kitur, jau nuo anks
tyvesnių laikų gyvuoja lietuviš 
kos kolonijos. Sao Paulo gražioj 
vietoj didingai stovi pirmoji vi 
šame žemyne lietuvių statyta 
bažnyčia. “Mūsų Lietuva”, sa
vaitinis lietuviškos minties laik 
raštis, jungia ir drąsina jaunus 
bei senus. Religinis aprūpini
mas, glaudžiai sujungtas su 
tautine veikla, vystosi ir eina 
pirmyn pasauliečių kunigų dė
ka. Iš trumpo susitikimo ir pa
sikalbėjimo buvo galima supras 
ti opų reikalą ir talkos pagei
davimą. Reikia tikėtis, kad šia
me ‘Exul Familia” dešimtmety
je atsiras savanorių kunigų pa
galbai. Taip pat Sao Paulo mi
lijoniniam mieste buvo malonu 
susipažinti su lietuvaičių Pran
ciškonių klestinčia veikla, pa
našiai kaip sės. kazimieriečių 
Argentinoje.

Kitos dvi, beveik vien naujųjų 
ateivių kolonijos yra Kolumbijoj 
ir Venecueloj. Karštokas tro
pikų klimatas veikia kiek nei- 
gVlamai pastovesnio įšikūit) mo 
atžvilgiu, tačiau organizuotas 
dvasinis ir tautinis gyvenimas 
reiškiasi dideliu ryžtingumu, 
taip, kad drąsiai einama prie 
Lietuvių namų statybos Medei- 
line ir Caracase. Dvasinis ap
tarnavimas yra kunigų salezie
čių atsakomybėj. Be to, lietu
viai saleziečiai dirba dar ke
liose Pietų Amerikos valstybėse 
Čilėj, Peru, Ekvadore, Meksi
koj, Brazilijoj, Argentinoj. Kun 
Antanas Pęrkumas, 20 metų 
buvęs Kinijos misijonierius, 
dabar darbuojasi su plačiosios

i Venecuelos tautiečiais ir su imi- 
'grantais kiniečiais. Jis ypač 
džiaugiasi savo tautiečių ir pa- 

i rapiečių vieningumu, susiklau
symu, viens kitam talkininka
vimo dvasia.

Pietų Amerika tikra ir gra
žia žodžio prasme yra “La tier- 
ra dėl porvenir” — “Ateities 
kraštas” visiems, neišskiriant 
ir mūsiškių. Ateis laikas, kada 
ji grąžins žmonijai, Bažnyčiai, 
atskiroms tautoms, ką iš visų 
buvo gavusi. Tuo tarpu visi, 
vienaip ar kitaip, galime ir pri
valome prisidėti prie jos painių 
problemų išnarpliojimo.

“Popiežiaus savanoriai, “Tai
kos daliniai”, “Laisvės kovoto
jai”, Maldos ir Kančios bendra
darbiai kviečiami ir iš mūsų 
tarpo. To ypač iš mūsų 
tikisi ir laukia tenykščiai lietu
viai, nes daugeliui yra pavojų 
lietuvybės ir tikėjimo atžvilgiu.

Iki šiol buvo kovota be pla
tesnio plano, pavienių kraštų 
lietuviai nebuvo sujungti bend
roje organizacijoje — Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenėje. Su
jungtomis jėgomis daugiau pa
darysime lietuviškam atžalynui. 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 
yra tikras visų atsparos taškas 
ir ateities viltis. Pietų Ameri
kos lietuviai gyvena ypatingai 
sunkiose gyvenimo sąlygose ir 
kaip tik dėl to verti didesnio 
dėmesio ir pagalbos.

IŠ KOMUNISTŲ ZONOS
PABĖGO 322 KABIAI
Vakarų Vokietijos vyriau

sybės įstaigos skelbia, kad pir
mųjų šešių mėnesių laikotarpyje 
šiemet 322 kariai iš komunistų 
zonos yra atbėgę į laisvuosius 
Vakarus.

George ū'hitebread eina pės- 
i čias skersai Kanadą, aplankyda
mas'visas 10 provincijų. Jis tikisi 
pirmas įvykdyti tokią 5,000 mylių 
kelionę. Ją pradėjo 1961 m. ge
gužės 12 d. įr tikisi užbaigti prieš 
1963 įmetus.

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

Tel. 434-4660

M V N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, UI.

M--raii

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICĄGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARŲUETTE PK., 6211 S. VVestern, PRospect 8-5875

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

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

Susprogęs sunkvežimis, gabenęs skystąjį kurą. Sprogimas įvyko 
Berlyne, N. Y. žuvo šoferis ir sudegė 11 namų. bažnyčia, ir ga
ražas. Bijomasi, kad yra ir daugiau žuvusių.

Apse Tuos, kurių nebera
Ar organizacijos tik paradams?

Mus gyvenime lydi ne vien liaus kapo. Jis buvo palaidotas 
džiaugsmo akimirkos. Pasitai- viengungių kapuose. Bet kapo 

Regis,

Alto suvažiavimas DRAUGAS, pirmadienis, 1982 m. liepos mėn. 30 d.

ko ir skaudžių. Karas, tremtis, jau nebegaliu surasti, 
tautos golgota tėvynėje ir Rusi- : buv. politiniai kaliniai 
jos toliuose atžymėti nesibai
giančiais kapais Lietuvos sūnų 
ir dukrų. Sunkūs karo ir trem
ties nedalios dienų išgyvenimai 
per anksti pakirto ir ne vieną 
lietuvį, po karo atvykusį į šį 
kraštą. Kai pažvelgi į Šv. Ka
zimiero kapinių naujuosius blo 
kus ar liūdnus viengungių ka
pus, pamatai kiek daug tose am 
žinose gretose ten ilsisi ir nau
jųjų ateivių, vos spėjusių sušil
ti kojas šiame krašte.

Š. m. liepos 4 d. sukako 10 į miero viengungių kapus visada Į 
metų, kai mirė geras bičiulis i pastebės dviejų pilkųjų žmonių 
agronomas Julius Grinkevičius. i poilsio vietas — Slabockio ir 
Kai jį laidojom Šv. Kazimiero Neverdausko. Jie buvo eiliniai 
kapinėse, į amžinojo poilsio vie žmonės, plačių visuomeninių 
tą palydėjo daug žmonių, prie kultūrinių dirvonų neišarė,kapo ugningas kalbas pasakė . . .1 & • 4. -4.. • , 7 x bet kai susirgo, kai visų uz-agronomų ir ateitininkų atsto

(Atkelta iš 1 psl.)
ne tik kad skyriai mažai buvo 
informuojami apie veiklos pla-1 
nūs ir tikslus, bet ir jų at
stovai jokio balso neturi šuva- • 
žiavimuose, kaip ir aš šiandien 
esu tik stebėtojo teisėmis, bet I 
be balso.

M. Kižytė, pranešdama apie 
Informacijos Centrą, siūlė šią 
įstaigą nekelti iš New Yorko į 
Chicagą.

M. Vaidila pateikė pranešimą 
apie Alto iždo stovį. Nuo 1961 
metų birželio 1 d. iki .1.962 me
tų birželio Altas turėjo $25,- 
976.80 pajamų, o išleido $31,- 
968.68 (likutis $21,868.17). 19- 
62 metų birželio 1 d. ižde buvo 
$16,930. 77..

—o—
Pabaltijo kraštų reikalams 

įneštų rezoliucijų Kongrese 
klausimu kalbėjo L. šimutis, 
dr. Nemickas, Bartkus, kun. A. 
Stašys, teisėjas Zuris, inžinie
rius A. Rudis, dr. Montvydas,

patys Ant. Repšys, Gudelis, K. šid- 
jaųtriausi žmonės, jog ir jie lauskas, Barčiauskas, adv. Brie- 
kadąįse stovėjo taip netoli am- dis, inž. J. Jodelė, Deveikis, De- 
žinybės slenksčio. Beje, jų bu- veik'enė, Paurazienė, dr. Dran- 
vusio bendrų kančių draugo gelis ir kiti.
kapas jau ištrintas... ^r- Damušis pareiškė, kad

Detroito visuomenė yra už po- 
Aplankau buv. bičiulio laku- ■ zityvią akciją. Meskime visus 

no T. Kuklio kapą viengungių1 negatyvinius ginčus. Visuomenė 
bloke. Laimei, ant jo kapo žydi | yra už akciją, kuri iškelia ini-
kuklios gėlytės. Tikriausia, jis j ciatyvą.
nepriklausė organizacijoms... j Vakar buvo svarstomas sta- 

j tuto keitimo klausimas ir atei
stai, vėl einąs per Šv. Kaži-1 ties darbų planas.

vai, nes Julius nuo pat gimna
zijos dienų buvo ateitininkas, 
kartu žėruodamas didele pagar-

miršti ir apleisti, ligų vargina
mi, ilgai kentėjo, juos paėmė 
globoti kun. F. Gųreeko vado-

ba kitų įsitikinimų lietuviams, vaujamos Lietuvos Dukterys. 
Palaidojom tą taurų agronomą Kai tie du žmonės mirė, Lietu- 
viengungiams skirtoje vietoje, vos Dukterys ne tik organiza- 
nes jis buvo vienišas, neturėjo i cijos lėšomis juos palaidojo, 
nei šeimos, nei tėvų, nei gimi- , bet pastatė jiems paminklus ir 
nių. Lietuviškos organizacijos j tvarko jų kapus. " 
buvo jo gyvenimo atrama.

Bet kas atsitiko su jo kapu ' . ,Ar ne laikas atkrePtį dėmesi 
Šv. Kazimiero kapinėse metams ; ; lietuvių kapus ir organizaci- 
slerikant? Kol dar buvo gyvas 1 Ioms ^ei pavieniams žmonėms, 
jo artimas bičiulis Liorentas, jo kaip tai daro Lietuvos Dukterys 
kapas būdavo prižiūrėtas. Bet ar karo veteranai. Juk ir mūsų 
kai ir šis, vos pusamžio sulau- visų gyvenimas šioje žemėje 
kęs, atsigulė tose pačiose kąpi- ne amžinąs. VI. Bnijs
nėse, kapą visi užmiršo. Taip, i
užmiršo, lyg, rodos, mūsų vei-i
kėjai tereikalingi tik su kalbo- Mokytojas, kuris nėra dogma- 
mis pasirodyti. • trškas savo pamokose, nėra iš vi

so mokytoju. —- G. K. Chesterton.

A. A.
ROLANDAS ALFONSAS 

NAVIKAS
(Kelly High School studentas)

Gyveno 4206 So. Campbell 
Avenue, Chicago, III. Namų 
telefonas Virgin a 7-2475.

Velionis staigiai mirė lie
pos 28 dieną. S vai. vakaro, su
laukęs 18 metų amžiaus.

Gimė Jjietuvo.ie. o Amerikoj 
išgyveno 12 metų.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
tėvas Petras, motina Stanisla- 
vd, sesuo- Geraldine- ir kiti- gi
mines, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje. 4348 So. Cali
fornia Avenue.

Laidotuves įvyks antradieni, 
liepos 31 dieną. Iš koplyčios 
S: 3(1 valandą ryto bus atlydė
tas į švenčiausios Paneles Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus1 ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: Tėvai, sesuo 
ir visi kiti gimines.

Laid. drekr. Petras Beliūnas, 
Telef. LAfayette 3-3572.

Puiku, kad kai kurie drau-: 
gai mirties sukakties išvakarė-'
se prisiminė a. a. Julių Grinke- 11 
vičių, nuravėjo ir sutvarkė jo! 
kapą, ir mes mirties dešimto- j 
siose metinėse prie jų suklupę,! 
kuklioje lentelėje ja.u galėjom 
išskaityti jo pavardę, gimimo 
ir mirties datas.

Šeimos pagarba ir neblėstan
čia meile spindi a. a. dr. VI. 
Prunskio šviesus paminklas, 
taip. aiškiai matomas važiuojant 1 
111 gatve, gilia rimtimi dvelkia 
knygnešio J. Rimkevičiaus am
žinojo poilsio vieta, kruopščiu 
ir stilingu sutvarkymu išsiski
rianti iš tūkstančių kapų.

Bet va, ir vėl liūdnos mintys 
skverbiasi. Ieškau jauno vyro, 
nacių 'kacetuose kankinto ir ten 
sveikatą praradusio, V. Gai-

ELECTROniCS
TV-RADI3AI -OUOST. REKORDERIAI 

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

Viskam žemiausios kainos lr garantija

13321 S. Halsted St.- CLiffside4-5665

510%, 20%, 30% pigiau mokėsite® 
Suž apdraudą nuo ugnies ir auto-fe 
jtnobilio pas g

FRANK ZAPOLIS b
3208% West 95th Street fe 

Chicago 42, Illinois &
ĮSTeb: GA. 4-8654 ir GK. 6.4339. g

K. BUTKUS
Aluminijaus išdirbiniai 

namų pagerinimui 
PRospect 8-2781

___ f?

Perskaitė "Draugą"., duoki
te jį kitiems pasirkaityti.

unifr<wfw»bi

A. -f- A.
Mielai MARYTEI KASAKAITIENEI 

mirus, jos vyrui Vaclo vui Kasakaičiui, duk
rai Romutei ir jos vyrui Dr. A. Čepuliams 
ir kitiems giminėms liūdesio valandoje reiš
kiame nuoširdžią užuojautą.

E. Clpii|auskiene su šeima 
0. K. Madi»kai

EVELYN BALCUINAS
( DAMBRAUSKAITE )

Gyveno 8554 South Komensky Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė liepos 28 d., 1962 m., 1:30 vai. ryto, sulaukus 39 m.
Gimė Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Andrew, Jr., duktė 

Naney, tėvai Theodore ir Katherine Dambrauskai, brolis Leo
nard Damber, brolienė Laverne ir šeima, dėdė Joseph Sestok, 
jo žmona Anna. ir šeima, uošviai Andriejus ir Sofija Balčiū
nai, švogeris John Balcuinas ir šeima, giminaitis Antanas 
Balchunas su šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Don Varnas American Legion Post No. 984 
Moterų Skyr. ir Lourdes High School Motinų Klubui.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evan koplyčioje, 6845 So. 
VVestern Avenue. Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugpiūčio 1 d. 
Iš koplyčios 8:45 vai. ryto bus atlydėta į St. Bede parap. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Vyras, duktė, tėvai, brolis ir kt. giminės.
Laid. direkt. Mažeika-Evans, Telef. REpublic 7-8600.

A. -Į- A.
Vaclovui Andoliui-Ancevičiui

mirus, jo sūnų ALGIRDU, dukreles IRENJį, ALINA ir 
JANINĄ, sesutę JADVYGĄ JARIENĘ, brolius VAIT1E,- 
KŲ ir VINCĄ, jų šeimas ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame.

Zigmas, Antonimą k Algirdas Bazarai

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

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 63rd STREET 

8-0833 PR 8-0834Telef. PR

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. REL SON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklasna Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef, — GEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių

.1. R EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOSjT>w, 4805-07 South Hermifage Avenue 
OlJH Tel. YA 7-1741-2V 4330-34 South Galitoma Avenue 
ffiĮĮr Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AttSŪKULANOF PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAJETg

TĖVAS IR SŪNUS W
MARQUETTE FUNERAL HOME M<_L!_LL.

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7 f st St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Gicero. T0wnhall 3-2 f 08-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėlec 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. N Ith St., PR S-1355 ir 9-1356

Laidotuvių Direktoriai

<845 SO. VVESTERN AVĖ.

TRYS MODERNISTO® 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpnbtt* 7-8008

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

Tel. REpublic 7-1218 
Tel. Virginia 7-G672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 8-8572

8307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-8401

POVILAS J. RIDIKAS
8354 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.

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



6 DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. liepos mėn. 30 d.

X Amerikos Lietuvių Teisi
ninkų s-ga rugp. 1 d. turės me 
tinę savo golfo pramogą Silver 
Lake Country klube, ties 147 
gatve ir 82 Avė., Orland Parke. 
Vakarienė ir laimikių dalinimas 
7 v. v. Registruotis pas komis, 
pirm. Edv. Stasiųkaitį, AN 3- 
1981 ar GR 6-3641 arba pas 
prez. Paul Smith, AN 3-7785.

X Kun. Petras Patlaba, šv. 
Antano par. asistentas, Daina
vos stovyklos globos komiteto 
narys Chicagoje yra daug prisi
dėjęs prie šios jaunimo stovyk

X Prof. dr. Jonas Puzinas,
P. L. B-nės Kultūros tarybos 
pirmininkas, dalyvaus JAV ir 
Kanados lietuvių kultūros kong 
rese, kuriame padarys specialų 
pranešimą.

X Jonas Vedegys, dirbąs 
“Draugo” sp. linotipininku, L.B. 
Chicagos apygardos Švietimo 
vadovas, nuo liepos 30 d. iki 
rugpiūčio 12 d. išvyko atosto
gų. Jis aplankys brolį Clevelan
de, Ohio, ir kitas vietoves.

X Petras Smitas, turįs mais
to krautuvę ir “Draugo” plati
nimo punktą priešais Šv. Jurgio 
par. bažnyčią, su žmona išvyko 
porai savaičių atostogų į Mek
siką.

X Lietuvių Fondan per veik 
los pusmetį įnešta 40,000 dol. 
Narių yra 52, įnešusių po šim-

Misiūnų šeima iš Omahos (iš kaires): Vida, Nijolė, tėvelis Stasys, 
Sigintas ir Arūnas. Misiūnai yra prieš 5 m. atvykę iš Kolumbijos. 
Lankėsi „Drauge“ ir apsirūpino lietuviškom knygom.

IS ARTI IR TOLI
los parengimo. Jis liepos 31 d. tą ir daugiau ir pasižadėjusių 
išvyksta poilsiui. Ta proga ža- įmokėti pilną 1,000 dol.
da aplankyti ir Dainavos stovy '
klą.

X Lietuvių literatūros vaka-
., „ „ ras numatytas surengti lapk-X Dad. Jonas Pilipauskas bu .v. ■, TATr .1 ncio 24 d. JAV ir Kanados lie-vo susirgęs, bet, gydytojo pri

žiūrimas, jau baigia sveikti sa
vo namuose.

X Vytautas Radžius su ki
tais operos administracijos na
riais praeitą savaitgalį buvo nu 
vykęs į Clevelandą, dalyvauti

tuvių kultūros kongreso metu, 
iškilmingame bankete.

X Antanas Misevičius, pa
buvęs keletą dienų Loretto li
goninėj, sveikutėlis grįžo prie 
savųjų 4830 W. 15th St., Cice-

radijo baliuje ir pasitarti apie į r°3e-
galimybes operos spektaklį su- į X Juozas Damenskis, Chica-
rengti Clevelande.

X Dr. Romas Zaluba su šei
ma atostogų metu aplankė pie-

go gyventojas, apsilankydamas 
“Drauge” ir atnaujindamas 
“Draugo” ir “Laivo” prenume-

tines šio krašto valstybes, grįž- ratas džiaugiasi, kad “Draugas”
damas šiaurine JA|V dalimi bu
vo sustojęs Chicagoje pas savo 
pusseserę Elzbietą ir Joną Vil-

vis įdomesnis, o taip pat ir “Lai 
vo” jis labai laukiąs kiekvieną 
savaitę. Savaitraštis “Laivas”

kus. Dabar jau grįžęs į namus . ypač tinka vyresnio amžiaus
Col’ege Park, Maryland valsty
bėje ir tęsia savo darbą.

X Kun. A. Sabaliauskas, mi
sijonierius salezietis, tris savai-

žmonėms, iliustruotas nuotrau
komis, metams tik $4.00.

X Danguolė Variakojytė, rin 
kdama medžiagą antropologijos

tęs pavadavęs East Chicago, disertacijai, buvo išvykusi pas 
Ind., liet. parapijos kleboną, apačų genties indėnus beveik 
išvykusį atostogų, nuo liepos ug pusantro tūkstančio mylių 
30 d. dvi savaites pavaduos se- nuo Chicagos. Rašo disertaciją 
sėlių kazimieriečių šv. Kry- tema: “Muzikos funkcija apa- 
žiaus ligoninės kapelioną Chi- jgų kultūroje”. Per 3 mėnesius 

aplankė 8 apačų stovyklas. Į 
50 juostelių įrašė dainų, gies- 

žmona, dukra ir sūnumi iš To- mįų; maldų, kurių išklausymas 
ronto buvo atvykęs atostogų į užimtų 25 valandas. Dainuoja 

daugiausia vyrai, vienu balsu. 
Verčiasi žemdirbyste, medžiok
le, maitinasi kukurūzais, pušų 
riešutais, mėsa. Tęsdama apačų 
tyrinėjimus, Variakojytė pasi
ryžo antru kartu pas juos vyk
ti 9 mėnesiams, nusistačiusi dar 
aplankyti Meksikos užkampius, 
Vidurio ir Pietų Amerikos lau
kines tauteles. Variakojytė yra 
1944 m. žvejų laivu, 20 biržie
čių grupėje, pabėgusi į Švediją, 
kur išgyveno pusketvirtų metų. 
Į JAV atvyko išėjusi tik 5 gim
nazijos klases. Jos sesuo Daina 
išvykusi Šveicarijon gilinti me
dicinos žinių.

cagoje.
X Česlovas Rickevičius su

Chicagą ir apsistoję pas dr. 
V. Taurą. Jie, lydimi P. Taurie- 
nės, aplankė Draugo įstaigą ir 
apžiūrėjo spaudos darbus.

X Pranas Šulas, “Draugo” 
sp. linotipininkas, Socialinio 
draudimo ir darbo sk. tvarky
tojas, nuo liepos 30 d. išvyko 
trims savaitėms atostogų.

X Marijonas Dirmantas su šei
ma iš Glen Cove, L. I., N. Y., 
lankėsi Chicagoje pas savo dė
dę generolą St. Dirmantą, pus
seserę Aldoną Šimaitienę su šei 
ma, pusbrolį Džiugą Dirmantą 
su motina, neseniai atvykusius 
iš Australijos, pas tetą Kristi
ną Steikūnienę ir kitus gimi
nes bei pažįstamus. Marijonas 
yra prieš keletą metų Vokieti
joje mirusio advokato Boleslo
vo Dirmanto sūnus.

X Juozas Balakas, senas mu 
zikantas, turėjo nemalonumų 
su savo akimis. Sūnus Albinas 
buvo jį pasiėmęs pas save į 
Westchester miestą. Išlaikė tris 
savaites, o dabar grįžo savojon 
buveinėn 1414 So. 49th Ct. Po 
ilgų atosogų ir gydymosi li
goninėj Balakas jaučiasi gerai.

X Hele/ae Spitlius grožio sa
lonas veikia naujoje vietoje — 
5003 W. 14th St., Cicero.

X Adela Bačkauskas, 1414 
S. 49th Ct., Ciceroje ilgus me
tus laiko grožio saloną.

X Pranešame giminėms, drau
gams ir pažįstamiems, kad š. 
m. liepos 20 d., Portland, Ore- 
gon, mirė mūsų mylimas brolis 
a. a. kapitonas Bronius Stepo
navičius. Nuliūdę liko brolis, 
sesuo ir giminės. (Pr.)

X Jonas Azukas Michigano 
valst. universitete gavo filoso
fijos daktaro laipsnį ir pakvie
stas dirbti JAV Agrikultūros 
laboratorijose Peoria, III. Jo tė
vai gyvena 6830 So. Artesian 
Avė.

X Geologas Algis Vosylius iš 
Denver, Colo., atvyko pasisve
čiuoti pas savo tėvus Chicagoj.

Chicagos žinios
30,000 PIRKĖJŲ LANKO 

PARODĄ

Chicagos tarptautinę parodą 
vykstančią McCormick rūmuose 
lanko ne tiktai eilinis pilietis.
Per 30,000 pirkėjų iš plačiosios 
Amerikos ir iš Europos jiems 
skirtom valandom nuo 10 v.- ry
to iki 2 v. p. p. lanko 25 už
sienio kraštų paviljonus, domė
damiesi naujausiais tų šalių ga- i ap^e. centus už galioną, o už 
miniais. Tuo laiku publika ne
įleidžiama.

VĖL ATPIGO GAZOLINO 
KAINA

Texaco ir Standard gazolino 
bendrovės Chicagos rajone vėl 
nupigino gazolino kainą dviem 
centais. Numatoma, kad ir ki
tos kompanijos paseks. Tai tre
čias gazolino nupiginimas nuo 
balandžio mėnesio. Dabar už pa 
prastą gazoliną reikės mokėti

Rašytojas Antanas Giedraitis, 
kurio naujų pasakų rinkinys ža
da pasirodyti šį rudenį, šiuo me
tu jis yra žymiausias pasakų ra
šytojas. Knygą leidžia Liet. Kny
gos Klubas.

1. A. VALSTYBĖSE
- Vytenio M. Vasyliūno var-

KANADOJ
Dr. J. Sungaila, rašyt. J.

’ gonų rečitalis įvyks antradie- Kralikauskas, St. Barzdukas 
■nį, liepos 31 d. 8:30 v. v. St. skaitys paskaitas ir dalyvaus

— Prancūzai domisi Lietuvos 
receptais. “Le limonadier de 
Paris”, išspausdino jo atsivež
tus iš Lietuvos lietuviškos vir
tuvės receptus maisto pagamin 
to su alum, pvz., troškintas un
gurys su alum, keptas karpis 
aplaistytas alum, į kurį buvo į- 
dėta medauninko trupinių, ir 
tai buvę nepaprastai gardu.

— Lietuvos Steigiamojo Sei
mo 1920 m. pašto ženklą įdėjo 
“Le Monde de philatelistes”;
pažymima, kad pašto ženklo au 

X Dėmesio! Savininkas par-i torius yra lietuvis dailininkas 
duoda 6 kambarių bungaloiv 1 Galdikas, autorius 40, 80 skati- 
Marąuette parke: 6331 So. kų su Gedimino galva ir 1, 3, 5
Rockwell St. telef. 254-8338.

(Sk.)
auksinų Lietuvos seimo sukak
tuvėms 1920 m.

Paul’s bažnyčioje, Cambridge, 
Mass, Rengia Harvardo univer

apvalo stalo diskusijose Kana
dos LPB studijų savaitėje Wa-

GALI UŽDARYTI RADIJO 
STOTĮ WCLM-FM

Federalinė komunikacijos ko
misija (FCC) įsakė Chicagos 
radijo stočiai WCLM-FM duoti 
duomenų, kodėl jos leidimas ne 
turėtų būti atšauktas. Ta stotis 
transliavo arklių lenktynių re
zultatus.

SUČIUPO NARKOTIKŲ PAR
DAVĖJUS PAŠTE

specialų gazoliną apie 30 centų.

SKLEIDŽIA KLASTOTAS 
DEŠIMTINES

Slaptosios tarnybos federali
nis agentas Harry Geiglein pra 
neša, kad paskutiniu laiku Chi
cagos pietinėje dalyje paskleis
ta per $1,000 netikrų, plastotų 
dešimtinių iš 1950-B serijos. 

GRANT PARKO KONCERTAI

siteto Katalikų klubas. Įėjimas saga Beach.
visiems laisvas. Programą su
daro Antonio de Cabezon (1510 
—- 1566), Arnolt Schlick (1460

— Motina Marija Augusta ir 
sesuo Marija Juozapa rugpiūčio 
15 d. sulaukia savo vienuoliš-

— 1517), Georg Muffat (c.-kos profesijos sidabrinio jubilie 
1645 — 1704), Dietrich Bux- jaus, kuris bus atšvęstas Mari- 
tehude (1637 — 1707) ir Jo- jos Nekalto Prasidėjimo koply- 
hann Sebastian Baeh (1685 — čioje, Putname, Conn.
1750) veikalai, kurie bus iš-i _ K. Baronas iš Hamiltono, 
pildyti specialiais barokiniais 
vargonais, pastatytais 1960 m., 
vadinamais chancel organ. St.
Paul’s bažnyčia yra kampe Bow 
ir Arrow gatvių, netoli Mass.1 
Avė., prie Harvard Sąuare. Lie 
tuvių visuomenė kviečiama gau , 
šiai atsilankyti.

— Reikalinga mūsų istorikų 
ir geografų intervencija. 1961 
m. JAV-se buvo išleistas “Life,
Pictorial Atlas of the World”.
Tai plačios apimties ir naujais j 
metodais sudarytas pasaulio 
aDasas. Išleistas labai liuksusi- 

Įngai, su vietovių charakterin
gais fotografiniais vaizdais.
Tarpe kitų gausių skyrių, vie- 

' nas iš reikšmingesnių yra 280 
spalvotų fizinių ir politinių že
mėlapių skyrius su įvairiais pa 
aiškinimais ir diagramomis.

Lietuvos čia nėra. Tiesa, ko
munistinės imperijos vakarinia
me kampe užrašyta Lithuania.
Sovietų Sąjungos aprašyme nė 
vienu žodeliu neprisiminta kaip 
ne rusiškos žemės, net valsty
bės, gyvavusios Europoje 7 šim 
tus metų, pakliuvo komunisti
nės: Rusijos žinion. Atrodo, 
kad ir patys rusai geriau to ap 
rašymo nėbūtų padarę.

325 psl. Lenkija. Po fizinio 
su valstybės sienomis žemėla
pio apačioje paduoti 2 amžių 
eigoje besikeičiančių Lenkijos 
sienų žemėlapiukai. Pirmajame 
iš jų parodyta Lietuvos Len
kijos padalinimai. Atlaso auto
riai, matyt, tik lenkų šaltiniais 
remdamiesi, drįso parašyti ir 
parodyti, kad tai Lenkijos pa- 
dalinimai. Visa Lietuva aiškių 

j aiškiausiai pažymėta Lenkija...
Pagal leidėjus Lietuvos valsty
bės nebuvo per XIII — XVIII 
amžius, o ir 1918 m. ji iš naujo 
neatsistatė ir dabar yra tik tar
tum lietuvių “gentys”, “Čiabu
vių įvairios giminės” didžiulėje 
komunistų valstybėje...

Kad šio atlaso sudarytojai 
nežinotų Rytų Europoje buvu
sios didžiulės Lietuvos valsty
bės — neįtikėtina. Čia reikia 
manyti yra kitos priežastys, o 
taip pat ir mūsų apsileidimo.

Manau, visi geros valios lie
tuviai džiaugtųsi, jei mūsų kom 
petetingi geografai ir istorikai 
sujungtam jėgom šio atlaso lei
dėjams maloniai pataisytų bent 
šias šio didžiojo atlaso klaidas 

'antram leidimui. (Dob. K.)

Federalinė policija sučiupo 
Chicagos centraliniame pašte 
34 dirbusius ar dirbančius dar
bininkus už narkotikų pardavi
nėjimą. Narkotikų pardavėjų 
tinklas buvo slaptai sekamas 
nuo pereito lapkričio mėnesio 
Taip pat suimti keturi pašali
niai žmonės. Apie 150 darbinin-

Ont., rudenį skris į Europą, ap- kų prisipažino, kad naudoja nar 
lankys Augsburgą, Miuncheną, ikotikus.

Jauni tautinių šokių programos pildytojai: Viktoras Ruikis, 
Nida Galėnaitė, Rūta Nainytė, Laimute Balukaite ir Kristina 
Shotaite šoko lenciūgėlį Tarptautinėj Prekybos parodoj Chica
goje liepos 29 dieną.

VOKIETIJOJE
— Į Joninių iškilmes Vasario 

16 gimn. suvažiavo tautiečių 
iš arti ir toli. Atsilankė gausiai 
vyrų ir karininkų iš LS kuopų. 
Minėjime dalyvavo sielovados 
direktorius t. Alf. Bernatonis, 
Krašto v-bos pirm. kun. Br. 
Liubinas, vicepirm. E. Simonai
tis, kuopų vadai: J. Valiūnas 
ir J. Matulaitis ir Eltos redak-

kiečių spaudoje. Vokiečių spau 
da plačiai aprašė Joninių iškil
mes, surengtas Vasario1 16 gim 
nazijoje birželio 23 d. Iškilmes, 
senus papročius plačiai aprašė 
Mannbeimo dienraščiai “Allge- 
meine Zeitung”, “Mannheimer 
Morgen”, Weinheimo ir kt. 
laikraščiai. (E.)

YENECUELOJ
torius Alseika. Atsilankė kelių _ Dr Irena Babianskaitė . 
vokiečių laikraščių korespon- šeputieng? chirurgė ir moterų 
dentai, trijų kaimyninių vokie- ■ specįaiistg( sėkmingai prak 
čių gimnazijų atstovai ir daug tikuoja Venecuelos sostinėje Ca

Šią savaitę 
Grant Parke 8
d. diriguos Julius Rudei, smui 
kininkas solistas bus David Da- 
vis; rugp. 4—5 d. įvyks operų 
vakarai: Sevilijos kirpėjas ir 
Carmina Burana. Dirigentas Ju 
liūs Rudei; šiomis dienomis dai 
nuos lietuvaitė Ona Skevers. 

mokslas ir prietarai

“Mokslas ir prietarai” tema 
bus duodamos iliustruojamos 
paskaitos visą rugpiūčio mėnesį 
Adler planetariume, 12-ta gt. 
prie ežero.

bus koncertai 
v. v.: rugp. 1

PADARĖ DAUG NUOSTOLIŲ 
MOKYKLOMS

Chicagoje 547 viešosioms mo

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
8:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.

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

Tel. HEmlock 4-2413 
715# So. Maplewood Avė.. 

Chicago 22, III.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBE.

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

(Ineorporated) 
EDVARDAS UUIS, sav.

kykloms pernai jaunamečiai pa- ********:<********s***£**** 

darė iki $700,000 nuostolių,
kuriuos taksų mokėtojai turi
padengti.

APŠAUDYTAS AUTOMOBILIS 
KELIA NERIMĄ

į Prieš tris mėnesius nežinomi 
! asmenys suleido 7 kulkas iš re
volverio į automobilį, priklau- 
! santį Edward Stedman, 5752 S. 
i Ada. Po’icija pageidautų, kad 
jis arba parduotų mašiną arba 
pataisytų skyles. Praeiviai, ma

nydami stovintį apšaudytą au- 
■ tomobilį, jau kelintas kartas 
j šaukia policiją.

1 ŠIŲ DIENŲ SAMARIETISi
i Jeigu ne šių dienų samarie- 
į tis, James Barnett, 1358 E. 84 
i gt., būtų žuvęs. Jis buvo pa
lindęs po savo automašina da
ryti pataisymų. Paslydo turėk
las ir automobilis ant jo už
griuvo. Kaimynai, išgirdę jo rik 
smą, subėgo jį gelbėti. Prava
žiuojąs automobilistas sustojo, 
panaudojo savo pakeliantį tu
rėklą ir, išgelbėjęs Bamett’o 
gyvybę, nuvažiavo nepalikęs 
nei savo vardo, nei adreso.

Huettenfeldo vokiečių. Parengi
mo iniciatorium ir organizato
rium buvo gimnazijos inspekto
rius Alf. Krivickas, jam talki
ninkavo mokytojai: E. Tamošai 
tienė, H.' Motgabienė, K. Mot
gabis, T. Gailius, Frieas-Jonas 
Skėrys ir kun. Jonas Dėdinas.

racase.
— Dr. Danutė Statkutė, stu

dijavusi Genevos universitete 
Šveicarijoje, Vertėjų institute, 
kur išėjo anglų, prancūzų ir is
panų kalbų kursą, gavo prisie
kusios vertėjos teises ir pradė
jo dirbti JAV ambasadoje Cara

Remkit dien. “Drauge” — Apie Joninių papročius vo

Atidarymo bei svečių sveiki- cag mįeste. Dalyvauja lietuvių 
nimo žodį tarė gimnazijos direk kolonijos gyvenime, uoliai tal- 
torius. Po jo p. Krivickas kiną savo tetai mokytojai B. 
lietuviškai, o p. Skėrys — vo-1 Jarmolavičiūtei, kuri vadovauja 
kiškai paaiškino lietuviškų Jo-' šeštadieninei mokyklai, 
ninių prasmę. Kitos trys prog
ramos dalys vyko parke — 
laužo degimas, šokiai su deg
lais, dainos, tautiniai šokiai, 
būrimai, vainikėlio metimas per 
galvą, vainikėlio leidimas vande 
nyje, paparčio žiedo ieškojimas, 
durų apkaišiojimas dilgėlėmis, 
ugnies nešimas. Tautiniai šo
kiai buvo atlikti krepšinio aikš
telėje, kuri buvo apšviesta pro
žektoriais. Ten buvo dainuoja
mos moksleivių dainos

— B. Domeikienė ir I. Stas
kevičienė šešias savaites kelia
vo po Centro Amerikos kraš
tus. Meksiką; buvo pasiekusios 
ir Miami miestą.

APIE KOLONIALIZMĄ 
LIETUVOJE

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas išleido laisvo
sios Eltos biuletenio anglų kal
ba specialią laidą apie sovietų 
kolonializmu Lietuvoje.. -

f 1 !e<-'

M O V ! N G
Apdraustas perkraustymas 

ivainų atstumų

A. VILIMAS
3415 Š Lituanica

Tel FRontier 6-1882

j*

LIET.BŪKIME IŠTIKIMI 
KNYGAI

Įstodami į Liet. Knygos Klubą 
ir įmokėdami 5 dol. metinio mo
kesčio mes įgaliname per viene
rius metus pasirodyti kelioms 
naujoms gerai parinktoms liet. 
knygoms ir tuo pačiu uždirbame 
2.50 dol., nes knygų pasirinkome 
už 7.50. dol.

Lietuviškos Knygos Klubo na
riais — lietuvybės kalviais gali 
būti visi, pasiuntę 5 dol. šiuo ad
resu:

LIETUVIŠKOS KNYGOS 
KLUBAS

4545 VV. 63rd St., Chicago 29, Ilk

Pirkite JAV Apsaugos 
B o n u s I

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

Dėl infcĮdmaeijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

2202 W. Cermąk Road Chicago. III. VIrginia 7-7747

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

1961 CIIĖV. IMPALA 
4 Dr. H.T. ............

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

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

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

Vacys Scerba, Vacys Motor 
Sales vedėjas

$2,095.00

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

VACYS MOTOR SALES
6516 S. Weslern Avė., Chitago 36, Tel. WA 5-5121




