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VOKIETIJOS EVANGELIKU TARYBOS SPECIALŪS ATSTOVAI- 
STEBĖTOJAI DALYVAUS VISUOTINIAME KATALIKU

BAŽNYČIOS SUSIRINKIME
Pasirengimai visuotiniam Bažnyčios susirinkimui 

Mūšy korespondentas Italijoje

BRAZILAI STUDENTAI PAS PREZIDENTĄ

ROMA. — Vatikaną jau pa
siekė žinios, kad Vyriausioji Vo 
kietijos Evangelikų Taryba 
Hannoveryje, vadovaujant jos 
pirmininkui Scharfui, savo po
sėdyje nutarė į Vatikano II-jį 
visuotinį Bažnyčios susirinkimą 
pasiųsti specialius atstovus - ste 
bėtojus. Krikščionių Vienybės 
sekretoriato pirmininkas kardi
nolas Bea ta proga pranešė, kad 
į Vatikano II-jį susirinkimą ly
giai yra pakviesta atsiųsti. sa
vo atstovus-stebėtojus ir visų 
Protestantų Bažnyčių Jungtinė 
Taryba bei Liuteronų Pasaulinė 
Sąjunga. Minėtiems atstovams - 
stebėtojams bus teikiama viso
kia informacija, kuri jiems ga
lėtų būti naudinga.

Kardinolas Bea savo rašte sa 
ko: “Mes tikimės, kad atstovų 
- stebėtojų dalyvavimas visuo
tiniame Bažnyčios susirinkime 
sudarys naudingą įnašą visų 
Kristuje pakrikštytųjų žmonių 
geresniam tarpusaviam pažini
mui ir vienas kito vertinimui”.

Be to, kardinolas Bea, šį mė
nesį, lankydamasis Anglijoje,

S-ga, kuri pasaulyje priskaito 
daugiau kaip 3 milijonus na
rių. Kad visos šios įvairių iš
pažinimų tikėjimo bendruome
nės grįžtų į vienos katalikų Baž 
nyčios vienybę, yra didžioji mū 
sų laikų visų tikinčiųjų maldų 
intencija, kurią Šv. Tėvas Jo
nas XXIII taip labai pabrėžė 
savo paskutinėje enciklikoje 
“Poenitentiam agere”, kurią jis 
paskelbė š. ^m.^bepos 1 dieną.

Šalia dvasinio - vidinio pasi
rengimo Vatikano II-jam susi
rinkimui, lygiai kruopščiai vyks 
ta ir materialinis - techninis pa
sirengimas. Jau nuo seno Šv. 
Petro bazilikoje Vatikane vyks 
ta gausūs parengiamieji darbai. 
Vidurinėje šv. Petro bazilikos 
navoje nuo durų iki Konfesi
jos altoriaus jau įrengta ilgos 
tribūnos, kuriose bus 2,265 sė
dimos vietos visuotino Bažny
čios susirinkimo dalyviams. 
Virš jų įrengiama keturios di
delės tribūnos atskirai viena

kalto Pradėjimo altorių ir ypa- fonų, garsiakalbių ir elektro- 
tingų apeigų atveju jis bus ga- niškų rinkimo bei balsavimo a- 
lima toliau perkelti. Priešais paratus. Daug darbo pareikalau 
Šv. Tėvo sostą bus pastatyta ja ypatingai radijo ir televizijos
stalai susirinkimo pirmininkui 
ir generaliniam sekretoriui. Į 
kairę nuo sosto grupuojasi kar 
dinolams skirtos sėdimosios vie 
tos po 10 astuoniose eilėse. Jos 
visus bus padengtos raudona 
spalva, kai tuo tarpu šešių pat
riarchų sėdimos vietos bus pa
puoštos žalia spalva. Dalyvau
janti viso pasaulio vyskupai ir 
kiti Visuotinio Bažnyčios su
sirinkimo dalyviai vietas turės 
pagrindinėje navoje, kuri yra 
suskirstyta į 16 sektorių.

Dabartiniu metu vyksta in
tensyvūs darbai, rengiant tcle-

laidų požeminis pravedimas. Vi
si darbai greitu laiku turės bū
ti baigti, nes jau spalio mėn. 
pradžioje prasideda visų laukia
mas visuotinis Bažnyčios susi
rinkimas, kuris atneš daug nau
jos dvasios Bažnyčios gyveni
me.

Vizituojantieji studentai brazilai kalbasi Baltųjų Rūmų vejoje su prezidentu Kennedžiu. Vienas iš 
studentų teigė, jog Amerikos jaunimas ruošiamas karui, nors JAV vadai kalba apie taiką. Kennedy 
paneigė šį studento brazilo teigimą, pareikšdamas, kad “mes ginkluojamės apginti saugumą”. (UPI)

Naujas Norad vadas
COLORADO SPRINGS, Colo. 

— Gen. Laurence G. Kuter, 57 
metų, pasitraukė užvakar iš

Guianiečiai studijuos
Sovietų Sąjungoje

GE0RGET0WN, Britų Guia- 
na. — Valdančioji liaudies pa
žangi partija užvakar pranešė, 
jog apie 100 studentų iš Britų 
Guiana, gal būt, pradės studi
juoti universitetuose ir kitose 
auklėjimo įstaigose Sovietų Są
jungoje šių metų gale.

— Septyniolikos valstybių at- 
atstovams - stebėtojams ir sve- Šiaurės Amerikos aviacijos gy- stovų nusiginklavimo konferen-

Faubus perrinktas
5-tajam terminui

LITTLE ROCK, Ark. — Ar
kansas gubernatorius užvakar 
demokratų pirminiuose rinki
muose perrinktas penktam ter
minui.

Faubus, pranešdamas apie sa 
vo laimėjimą rinkimuose, pa
reiškė, kad jo perrinkimas ro
do, jog Arkansas nenori kraš
tutinių asmenų gubernatoriaus 
įstaigoje.

Laoso premjeras Phouma 
ir didžiosios valstybės

"Neutralus" premjeras palaiko ryšius su raudonosios 
Kinijos vadais

NEW YORKAS. — Princas Princas pareiškė, kad užtruks 
Souvanna Phouma, naujas kol bus sujungti dešiniojo ir 
“neutralaus” režimo Laose mi- kairiojo sparno kareiviai į nau- 
nisteris pirmininkas, užvakar ją laosiečių kariuomenę. Nauja 
išreiškė Jungtinėse Tautose op- armija turės 20,000 - 25,000 vy- 
timizmą, kad jo kraštas gyven- rų. Dabar Laosas turi 100,000

Pietų Afrika eksportavo ! siąs taikoje pirmą kartą nuo vyrų kariuomenę; krašte yratimųjų misijų delegacijoms, ant 
ra diplomatiniams įvairių kraš-

nybos komandos (Norad). Jį cijai Genevoje Švedija pasiūlė

rugpiūčio 5 dieną padarys vizi- tų povams, trečia spaudos
ta ancrliVnnn "Ra 7nvpino . *-• v -

pakeičia lt- gen. John K. Gęr- 
hart.

tuojau sustabdyti 
bandymus.

atominius

tą anglikonų Bažnyčios arkivys 
kupui Ramsey, painformuoda
mas jį apie Vatikano II-jo su
sirinkimo darbų eigą. Kaip jau 
žinoma anglikonų Bažnyčia jau 
paskyrė savo atstovus-stebėto
jus į Vatikano II-jį susirinkimą 
ir greitu laiku laukiama prane
šimo ir iš kitų krikščioniškųjų 
bendruomenių. Reikia pastebė
ti, kad vien protestantų Eku- 
meniškoji Taryba apjungia 197 
protestantiškas, ortodoksų, an
glikonų ir senkatalikių tikybi
nes bendruomenes. Reformatų 
Pasaulinė Sąjunga apima 89 
presbyterijonų bei reformatų 
bažnyčias iš 77 kraštų, o Liu
teronų Pasaulinė Sąjunga ap
jungia 64 įvairias jų tikėjimo 
bažnyčias. Lygiai gausi yra ir 
Tarptautinė Kongregacionistų

korespondentams ir žurnalis
tams ir ketvirta radijo ir tele
vizijos pareigūnams.

“L’Osservatore Romano” dien 
raštis aprašydamas tai išsamia
me straipsnyje pažymi, kad vi
sos tos tribūnos tebus naudoja
mos tik iškilmingų, viešų posė- į 
džių metu. Tiesioginiai susirin
kimo darbai vyks uždaruose 
posėdžiuose.

*
“L’Osservatore Romano” to

liau plačiai parašo kitus tech
niškus parengimus. Prieš bron
zinę šv. Petro statulą bus pas
tatytas judomasis altorius, prie 
kurio bus atnašaujamos mišios 
Vatikano II-jo susirinkimo da
lyviams. Popiežiaus sostas bus 
pastatytas prieš Marijos Ne-

650,000 tonų kukurūzų į raudo
nąją Kiniją.

SKATINA ŽVEJYBOS PRODUKCIJA 
OKUPUOTOJE LIETUVOJE

VILNIU'S, okup. Lietuva. — 1965 m. pusantro karto padidin- 
Vilniuje įvykęs Lietuvos žuvies ti žuvies ir žuvies produktų su- 
pramonės darbuotojų pasitari- naudojimą vienam gyventojui). 
mas paskelbė kreipimąsi į vi- Kreipimesi raginama vystyti so 
sus Lietuvos žvejybos jūreivius, cialistinį lenktyniavimą, visais 
žvejus — kolchozininkus, žuvies į būdais kelti produkciją. Primin-
pramonės įmonių darbininkus, 
inžinerijos, technikos, mokslo 
darbuotojus ir tarnautojus. 
Jiems buvo primintas Maskvos 
nutarimas didinti žuvies pro
dukciją (reikalaujama iki sep-

ta, kad šiemet Lietuvos žvejai 
pradėjo gaudyti žuvis naujuose 
rajonuose (prie Afrikos kran
tų ir Barenco jūroje). Pasiro
do, kad esama tiek trūkumų, 
kad pirmoje eilėje siūloma ge-

tynmečio pabaigos, taigi iki rinti žvejų laivyno techninį eks

Hitlerininkai Pietų Afrikoje
PIETŲ AFRIKA. _ Pietų 

Afrikos Unijoje, daugiausia jos 
miestuose, yra jaunų būrų, ku
rie priklauso tam tikrai poli
tinei organizacijai ir sveikinasi 
paslaptingu šūkiu: “88”. Raidė 
“H” yra aštuntoji alfabete, o 
‘“88” reiškia “HH”, o “HH” reiš 
kia “Heil Hitler”.

Jauni afrikiečiai hitVerinin- 
kai pripažįsta, jog Hitleris ir 
toliau esąs jų idealas. Jų vadas

viešai pareiškė: “Ir toliau mes 
laikome idealu tokią valstybę, 
kokią Hitleris buvo įkūręs. Ša
lin komunizmas, tarptautinis ka 
pitalizmas, katalikai ir žydai. 
Spalvotus žmones savo krašte 
traktuosime kaip Hitleris trak 
tavo žemesnių rasių žmones”. 
Ne be šitų neohitlerininkų įta
kos Pietų Afrikos spauda pik
tai kritikavo Britanijos karalie
nę, kam ji savo valstybinio vi-

yra generolas Vermaak, kuris z^° ProSa šoko su Ghanos pre- 
______ ______________  1 zidentu; šokti Britanijos kara

lienei su negru — tai esąs biau
KALENDORIUS rus skandalas, tai baltosios ra

sės pažeminimas.
Aplamai imant, Pietų Afrikos 

rasistai esą nemažesni hitleri
ninkai, kaip pats Adolf Hitler.

Rugpiūčio 2 d.: šv. Alfonsas 
Liguori, Poreinkulės, Tugaudas.

Rugpiūčio 3 d.: šv. Nikode
mas, Mangirdas.

ORAS , — Illinois gubernatorius Ker-
Oro biuras praneša: Chicago-' nėr vakar išgelbėjo žmogžudžio 

je ir jos apylinkėje šiandien — Paul Crump gyvybę, kuris tu- 
apie 80 laipsnių; rytoj — gied- rėjo mirti ketvirtadienio nak-
ra, truputį pasikeis oro tempe
ratūra.

Saulė teka 5:45, leidžias 8:09.

tį. Mirties bausmė Crumpui pa
keista kalėti 199 metus, bet ne
bus suteikta parolė.

1939 metų, jei didelės valstybės 
stovės nuošaliai ir vykdys pa
žadus nesikišti į laosiečių vidaus 
reikalus.

Trylika valstybių, įskaitant 
Jungtines Amerikos Valstybes, į 
Sovietų Sąjungą ir raud. Kini- !

4 milijonai gyventojų.

dieną sutartį, pasižadančią ne
sikišti į Laoso reikalus. Prin- 

ploatavimą, gerinti laivų prie- cas buvo paklaustas spaudos

Trumpai iš 
visur

- Britanijos gynybos minis-
ią, pasirašė Genevoje liepos 23 teris vakar pranešė, kad sekan 

čiais metais baigsis JAV - Britų 
sutartis dėl raketų bazių An
glijoje. Britai patys turės savo

Suomijos policininkai sulaikė studentą, demonstruojantį prieš 
sovietų remiamą tarptautinį festivalį Helsinkyje. Daugiau kaip 
5,000 studentų dalyvavo demonstracijoje prieš komunistus; juos 
policija išsklaidė ašarinėmis dujomis. (UPI)

žiūrą, remonto kokybę ir pan.
Visi skatinimai suprantami, 

nes žuvies sugavimas Lietuvoje 
yra kritęs. Pvz. jei 1960 m.
(skaičiuojant 1,000 tonų) žuvies 
buvo sugauta 118.9, tai 1961 du;to žodžion 
m. — 106.9. Žuvies sugavimas
krito ir Latvijoje ir nežymiai 
pakilo tik Estijoje.

Pagal statistinius duomenis, 
vidutiniai skaičiuojant, Lietuvos 
žvejai žvejyboje laiko yra pra
leidę vos 34.8%, o remontuose 
jų laivai prastovėdavo 30.5% 
laiko. Kelionėse Lietuvos žve
jų laivai laiko praleisdavo 19.7 
%, gi uostuose prastovėdavo 
(pakrovimas ir pan.) 15% lai
ko. Tokiai padėčiai esant, sun
ku tikėtis, kad labiau kiltų žu-

konferencijoje New Yorke, ar 
raudonoji Kinija laikysis savo 
pažado.

— Aš neturiu jokios abejo
nės dėl Peipingo vyriausybės 

- atsakė jis. 
— Aš turiu su jų vadais kon
taktą. Kinija nieko kito neno-

raketų bazes.
— Prezidentas Kennedy va

kar pasirašė užsieniui pagalbos 
įstatymą; įstatyme numatyta 
beveik 5 bilijonai dolerių užsie
nio pagalbai.

— Prezidentas Kennedy va
kar kalbėjosi su ambasadorium 
Dean, gal būt, dėl galimų nuo

dyti komunistų reikmenų iš Šiau 
rėš Vietnamo pristatymą į Pie
tų Vietnamą per Ho Chi Minh, 
kol visi užsienių kariniai parei
gūnai nebus išvesti iš krašto. 
Į jų skaičių įeina amerikiečiai 
karininkai, kurie yra patarėjais 

vieš sugavimo produkcija. Čia I provakarietiškiems laosiečių ka- 
ir vėl reikalingi varovai. (E.) > riniams daliniams.

rinti, kaip taikos pietryčių A- ’ laidų atominių ginklų kontrolė- 
zijoje”. je.

Laosiečių premjeras pareiš- — Darbo sekretorius Gold- 
kė, kad negalima bus sustab- berg pareiškė, kad dabar Ame-

Naujausios žinios
— Prezidentas Kennedy va- $1,070,000,000 pagelbėti finan- 

kar spaudos konferencijoje kai- suoti antrąjį dabartinį jos pen- 
bėjo medicinos pagalbos senes- kerių metų ekonominį planą, 
niems asmenims reikalą sočiai Į _ JAV ambasadorius Pran- 
security rėmuose. . į cūzijoje ‘James M. Gavin pasi-

Paklaustas, kokią įtaką turės traukia iš tų pareigų ir grįžta į 
britų gynybos ministerio pra- prįvatų gyvenimą.

rikoje dirba 70 milijonų asme
nų; dar tokio didelio dirbančių 
skaičiaus nėra buvę Amerikos 
istorijoje.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės ir toliau nepaprastoje auk 
štumoje virš Paeifiko bandysian 
čios atomines bombas.

— Išnykęs ukrainiškas žodis 
“Chrušč.”. Gauta žinia, kad iš 
sovietinių enciklopedijų išny
kęs ukrainiškas žodis “Chrušč”, 
kuris buvo apibūdintas kaip 
“vabalas, žalingas žemės ūkiui”. 
Gal būt dėlto, kad “Chruščiov” 
yra būdvardis iš to žalingo va
balo “Chrušč”.

nešimas, kad Britanija nebeat
naujins su Amerika sutarties 
raketų bazių reikalu (ši sutar
tis baigsis sekančių metų vasa
rio mėn.), prezidentas Kenne
dy atsakė: neturės įtakos gy
nybos srityje.

— Rytų Vokietijos komunis
tų vadas Ulbricht išvyko į Mask 
vą.

— Dešimt valstybių ir Tarp
tautinis Bankas Atstatymui ir — Izraelio prezidentas Ben- 
Išsivystymui pažadėjo Indijai I Zvi vizituoja Afriką,

— Jungtinės Amerikos Vals- j 
tybės vakar paleido balioną su! 
dviem beždžionėm, su dviem 
balėsais.

— JAV ambasadorius H. Jo
nės vakar kalbėjosi su Indonc-

Raudonieji graso 
numušti JAV 

helikopterį
BERLYNAS. — Sovietų Są

junga pirmadienį grasė numuš
ti Jungtinių Amerikos Valsty
bių karinį helikopterį, skrendan 
tį virš Rytų Berlyno ir Ame-

zijos prezidentu Sukamo, kuris rikos misija Berlyne atsakė, jog 
džiaugiasi, kad Olandija atiduo i ji tęs ir toliau skridimą, nes 
da Vakarų Naująją Gvinėją in-
donezams.

“amerikiečiai turi tokią teisę”. 
Rusai neįvykdė grasinimo ir

Amerikos helikopteris atliko sa 
vo uždavinį be jokio incidento.



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. rugp. mėn. 2 d.

IŠSVAJOTA STOVYKLA
Užvaldė Dainavą 107 jaunuo- Aukšto ūgio, stambaus sudėji-1 

liai: 50 berniukų ir 57 mergai- nio, draugiškas, bet retai kam 
tės. Seniai Dainava buvo ma- šypsnį dovanojantis komendan- 
ėiusi tokią gražią . proporciją, tas, Algis širvaitis, kuris Ame- 
Paprastai ta grupė stovyklau- rikoje įgijo pedagoginį pasiruo-

Iled. VINCENTAS LIULEVIČIUS, 6540 S. Campbell avė., 
Chicago 29, III. Telef. PR 6-1275

Los Angeles jaunių ateitininkų stovyklos dalyviai klauso Dalilės 
Polikaitienės pašnekesio. (A. Polikaieio nuotrauka)

Naujausios šeimos

i Paskutiniais laikais keletas 
Į porų sukūrė ateitininkų šeimas: 
• Irena Šulcaitė ir Vitolis Bud-- 
rys, Nijolė Želvytė ir Boleslo
vas Lukošiūnas, Gražina Pau- 
liukonytė ir Romualdas Kriau
čiūnas, Irena Valaitytė ir Juo
zas Polikaitis. Skyriaus redak
cija sveikina naująsias ateitinin 
kų šeimas ir linki 
Dievo palaimos.

(Nukelta į 6 psl.)
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= Prenumerata: Metams
E Chieagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 
= JAV ir Kunadoj $11.00

y2 metų 
$7.00 
$6.00

3 men.
$4.00
$3.50

1 mSn. s 
$1.75 =
$1.50 a

Reikalingas ryšys

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

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

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

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

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

(Arch Supports) ir t.t 
palaikyti bonas. Jis pristatė stovyklos I vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1.

sąjun- 
I. Ur-

—ViiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiimmiiik?
Moksleivių Ateitininkų 
gos dvasios vadas kun.

AF valdyba nori
tojų būdavo vadinama “tynei- Šimą, žino, kaip su tuo jaunimu kuo tampresnius ryšius su są- kapelioną kun. Audrių Bačkį iš J orthopedijos technikos lab,
džeriais”. Jos buvo laukiama su tvarkytis. Kitas labai pareigiu- jungų centrais, atskilų kraštų Romos, neseniai įšventintą ku- 2850 VV. 63rd St., Chicago 29, Iii
tam tikru būkštavimu, lyg ko- i gas asmuo, dirbąs praktiškai, valdybom, draugovėm, skyriais, nigu. Birutė Miniataitė prista- e ’ t0SPect 1 > 4
kios vėtros ar siaubo. Jauni- kelintus metus su amerikonišku kuopomis ir atskirais ateitinin- tė vadovybę: A. Tauginas —
mas nepėsčias, pilnas gudrybių, jaunimu Mundelein kolegijoje į kais. Yra reikalingas skubus stovyklos vadovas, Algis Šir-
tai ir kapelionas, ir komendan-— Birutė Miniataitė, taip pat pranešimas apie valdybų sąsta- vaitis — komendantas, Ina 
tas, ir seselės, ir kt. vadovybės jaunimą gerai supranta. Stovyk to ir atskirų ateitininkų adresų Kaufmanaitė — mergaičių va- 
dalis, būdavo, budės budės, sau ! los vadovas

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenue
, Priima ligonius pagal susitarimą.

A. Tauginas, tri pasikeitimus susirašinėjimam ir dovė, Elvyra Vadopalienė ir Ka dsi valandos skambinti telefonu 
. , . , , ' , , HEmloek 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. įjų sūnų tėvas ir kuopos globė- kartotekai. Visų ateitininkų zys Jankauskas — sporto va- į kasdien, išskyrus trečiad. ir šeštad.gos saugos, kaip toj dainoj:

“Dienužę ant rankelių, naktužę i jas Ciceroje yra, kaip kareiviai kartoteka yra AF valdybos ve- dovai,

Telefonas: GRovehill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Road

Aldona Balčiūnaitė
ant akelių”. O kiek strioko bu
vo, kai vienas, po to, kai jau vi
si buvo sumigę, ėmė ir dingo 
paslapčia... o, rodos, rusų siena

sakytų, “tėvas — ne vadas”, dama ir mums būtinai reikalin- vakaro programų vedėja, Faus
kas reiškia asmenį be priekaiš
to. Stovyklos kapelionas, kaip 
juokais sakoma, išrašytas iš

toli... Rašančiam šias eilutes te- Į pačios Romos, kun. Audrius 
ko kaip tik budėti tą naktį, tai Bačkis, su jaunimu visur ir vi- 
net šaltas prakaitas išmušė. Į sada. Tada jau likusiam vado-

ga dažnais atvejais. (AFV)

AF valdybos adresai

Ateitininkų federacijos valdy 
ba, pasiskirsčiusi pareigomis,

tas Strolia — dainų mokyto
jas, Gražina Bičiūnaitė — sek
retorė, Rimas Brazys — van-

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63 rd Street
Vai-: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v.

’ Valandos:
; susitarimą, 
Į daryta.

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 So. Kedzie Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS"
Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

,VAL.: Pirmad., antr., ketv-., penkt 
nuo 9 iki 11 ryte lr nuo 6-8 vai. v.

9 1 2 ir 7—9 v.. v. pagal I šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais Ir
išskyrus trečiadienius, už- kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REmiblic 7-2290.

dens sargas ir Birutė Miniatai- vak. šeštadieniais įo—i vai. Trečia- 
: iienį uždarvta. Kitu laiku susitarus.

tė — ūkio reikalų vedėja, šį- * “

met stovyklauja 107 mokslei-
Ieškom, ieškom dviese, iššukuo-1 vybės personalui tik vienas Ju0 ^akar yra tokio sąstato: dva- viai, suvažiavę iš visų Amerikos
jam aplink berniukų ir aplink kas tvarkytis. sios vadas kun. Jonas Kidykas, kampų: 57 mergaitės ir 50 ber-

Pirmutimame lauže kiekvie
nas būrelis turėjo pasirodymą.

me, kad nenuėjome paskui tą j Dainos, turint minty, kad tai
nuklydusią avelę; tai likome pa 1 stovyklavimo pradžia, visai žmo Ayg Brookly^( N Y Genera- 
dėties viešpačiais, o “avelė” , nižkai skambėjo. Laužą prave- linig’sekretoriug dr Vytautas 
grįžo pati... įdė linksmai besišypsanti vaka- ,Vygantas> 345 Lincoln plaC6)

Prieš trejus metus buvau su- rin’U programų vedėja, Aldona Brookiyn 3 N Y MAS refe- 
sidaręs įspūdį, kad mišrios jau- Balčiūnaite. Ir kitas vakaras — rentas jonas šoliūnas, 5730 So. 
nuolių stovyklos neįmanomos, lietuviškų tautinių šokių, ku- Campben Ave _ Chicago 29, III. 
beprasmis dalykas. Laužų pro- riam smarkiai talkininkavo EI- gAg referentas Arvydas Barz- 
gramose pasirodydavo mergai- vyra Vadopalienė ir^ Faustas dukas, 4113 gt, apt 3dgi Wa_ 
tės su madų parodomis, dar pa- Strolia, praėjo su didžiausiu pa shingtQn, D C. ASS referen- 
vaizduodavo naktinius pašnekė- j sisekimu.^Užteko tik vieną kar- tag Antanas Sužiedėlis,
sius "savame barake, aišku, ne-Į tą paprašyti visų berniukų su- 4ggd Ft 'pot(en Dr., Washing- 
apsieidamos be pižamų, o ber- stoti kairėje, o mergaičių deši- tQn, (AFV)
niukai vos ne vos sulipdydavo n®je> ir visi stovėjo, kaip nulie-
vieną kitą pasirodymą. Aplin- į ti! Tokių ‘ cūdų nebuvo per j 

visus 5 metus Dainavoje! Visi į 
šoko pagal duotus paaiškini- į 

mus 4 tautinius šokius, kad vos j
buvo mūsų salėje vietos apsi-! AF Kontrolės komisijos pir-! 
sukti. Vadovai po to, suguldę mininkas Leonardas Valiukas/

mergaičių barakus: kaip nėr, 
taip nėr. Gal ir gudriai padarė-

Kui sėdinčiųjų dalis sekdavo 
šaltomis televizijos akimis, o 
kiti jautėsi programos tik truk
domi ir blaškomi. Ką kalbėt jau 
apie bandymą pravest kokią 
bendrą dainą ar laužo šūkį. To
ji programa, laužu vadinama, 
iš tikrųjų buvo virtinė mažų ži
dinėlių, nors vadovybė ir kažin- 
kaip stengėsi juos pergrupuoti 
ir į programą įtraukti. Turėjo
me vienais metais kapelioną — 
labai veiklų ir patyrusį jaunimo 
stovyklose. Jis, pasikvietęs tal
kon keletą geresnių berniukų, 
kokius tris pasirodymus vieto
je sulipdė, pats vaidindamas, o,

ir sumigdę jaunimą, grįžo sa- 
lėn pasitarti. Ne vienas iš sto
vyklautojų jiems pareiškęs,

S.J., 2345 We3t 56th St., Chi- niukų 
cago, III. Federacijos vadas Si
mas Sužiedėlis, 916 WiUoughby ______

Ofiso telefonas: l‘K 8-3229.
Rez. telef. AVAlbrook 5-5076

Rez. HE 6-1670.

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kreiptis j Dr/ Kisielių.

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

keičia stiklus ir rėmus 

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

ftF. Kontroles komisijos 
adresai

908 West 34th St., Los Ange
les, Calif. Nariai Julius Jodelė, 
135 So. Isabel St., Glendale 5,

kaip labai patikęs šis vakaras! Calif., ir Juozas Kojelis, 3440 
Stovyklos vyriausias vadovas Barry Avė., Los Angeles 66, 
priėjo išvados, kad, jei jauni-į Calif. (AFV)
mas mokės gerai tokius tauti
nius šokius, jis nenorės taip la
bai nei “džiuribakų”, nei “tvis
tų”. Tikrai malonu, kad ypatin
guose — Maironio metuose mū-

Vyr. moksleivių stovyklos 
vadovybė

Sekmadienį, liepos 22 d., Dai
navoje įvyko oficialus Vyres-sų jaunimas darosi lietuviškes-

vis dėlto,' tikros laužo nuotai-!nis * pavyzdingesnis. O šių ei-; niųjų Moksleivių Ateitininkų sto 
kos neišvystė. i lučių autoriui taip gera ant šir-' vykios atidarymas. Birutė Mi-

dies, kad prieš mišrias stovyk- niataitė MAS Centro Valdybos
Kitose vakaro programose ir- lag nieko nepasisakyta.

gi jausdavausi labai nekaip. Pri Tyja __ byja.
simenu publicisto A. Jakšto mi-!
nėjimą. Jį turėjo paruošusi vie
na mergaičių grupė. Tai vyriš
koji pusė, būdavo, pasigaus ko-,
■kį keistą žodį, berniškai nusi
kvatos, pašvilps dar, prajuo-J, 
kins tas mergaites ir vėl lauks J 
kitos progos. Iš viso asmens pa 
gerbimo gaudavosi daugiau pa
sityčiojimas, bent mano tai bu
vo toks asmeniškas suprati
mas. Tokiu būdu natūraliai man 
pribrendo mintis jau kitais me
tais tapti dezertyru ir iš to 
fronto pasitraukti.

Tuo metu buvau didžiausias 
šalininkas atskirų berniukų ir 
mergaičių stovyklų, nes mišrio
se įžiūrėjau pragaištį. Sekiau 
visą spaudą apie stovyklas ir 
laukiau progos pasisakyti. Bet 
taip likimas lėmė, kad nepasi
sakiau, o stovyklos kasmet ge
rėjo.

Šiais metais stovyklautojai 
buvo priimami tik su tam tik
romis rekomendacijomis. Kelių 
kandidatų, nors ir nemalonus ir 
skaudus, atstatymas padėjo sto 
vykios vadovybę ir pačią sto
vyklą ant tinkamo pjedestalo.

vardu tarė žodį į stovyklautojus. 
Atsilankė ir porą žodelių tarė 
svečias iš East Chicago, Ind.,

I

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

MIDLAND
SAVINGS

4840 Archer Avė. Chicago 32
Faustas Strolia

• Mokame pašto išlaidas už santaupų atsiuntimą
• Mokame pinigų perkėlimo išlaidas
• DUODAME PASKOLAS NAMAMS PIRKTI ARBA 

TAISYTI • LENGVI IŠSIMOKE.JIMAI

ALBERT J. AUKERS, prezidentas
VALANDOS : Pirmad. nuo 9 iki 4; antrad. nuo 9 iki 4; 

trečiadieniais uždaryta. Ketvirtad. nuo 9 iki 8; penktad. 
nuo 9 iki 6; šeštad. nuo 9 iki 1.

ASSETS OVER $22,000,000 
ĘSTASUSHED 1897

3430 SOUTH HALSTED STREET • CHICAGO 8 • PHONE 254-0104

Ofisas: 3148 \V?st 63rd Street 
Tel.: PRospeet 8-1717 

Rezid.: 3241 West OOth Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

DR. VL. BLAŽYS
j PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartį. 
Ofiso telef. 476-4042

Rez. VVAlbrook 5-3048

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

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

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

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

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

DR. E. DEGKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Taipgi įvaii'ios nervinės ligos
Valandos pagal susitarimą.

4063 Archer Avenue
(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

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

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybe akušerija ir moterų ligos 
2454 VVest 71st Street

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

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 VVest 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
VAIKŲ LIGOS 

2656 VVest 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 8 iki
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8;
šešt. nuo 1 kl 4 vai.

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street 

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

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. i5th Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vak vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 nopiet

Ofiso telef. 
neatsiliepia,

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAF
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ
OGŲ

SPECIAOSTfi 
MEDICAL BUILDING 

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

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

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmloek 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

HdR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Trečiadieniais uždarvta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS

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

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

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

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

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

Tel. ofisų RE 7-8818

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

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

Trečiadieniais uždaryta.

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

LAfayette 3-3210, jei 
šaukti KEdzie 3-2868

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

Dr. W, Ross Dr. L. Seibutls
Inkstų, pūslės Ir šlapumo takų 

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

Valandos pagal susitarimą.

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
6449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero. Oak Eorest, 1U.

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071. ..

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas 4255 VV. 63rd S(reet 

Ofiso tel, REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehiU 6-0617 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartĮ.

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 lr 
®—8 vai. vak. Trečiadieniais lr sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 
v. iki 5 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

bendra praktika ir moterų 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 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.

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

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

2454 VVest 7Ist Street 
ATOSTOGOSE IKI RUG- 

PIŪČIO MEN. 5 D. 
Telefonas — GRovehill 6-2823
DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ

LIGOS
ATOSTOGOSE

Kol grįš ofise dirbs Dr. Brinkls. 
Vai. — Pirmad., antrad. ir penktad. 

1-4 p. p.,
trečiad. ir ketvirtad, 7-8 v. v.

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ

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

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

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

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Treč. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS ~
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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



Apmokami Maskvos skelbimai ir

KOMUNISTŲ KĖSLAI
Jungtinės Tautos prieš lemiamą apsisprendimą

Ar jos bus rimtas taikos veiksnys ar tik kalboms tribūna?

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. rugp. mėn. 2 d.

EUROPA TURI ŽVELGTI | DANGŲ
Jungtinių Amerikos Valsty

bių spaudoje pasirodė Sovie
tų Sąjungos apmokami skelbi
mai. Kai kuriuose laikraščiuo
se komunistinei propagandai 
nuperkamas visas puslapis. 
Tai “nauja” priemonė. Ligšiol 
amerikiečių dienraščiai ir kita 
periodika buvo tiek neapdai
rūs, kad nemokamai užleisda
vo daug vietos sovietinei pro
pagandai.

Labai jdomu, kodėl Kremlius 
dabar užsimanė apmokėti a- 
merikiečių spaudai už savo pro 
pagandą? Gal jaučia, kad ji 
jau mažiau pradeda duoti vie
tos jų melagystėms? Gal?

Mes galvojam, kad sensaci
jų ieškančiai tiek amerikiečių, 
tiek kitų kraštų spaudai ne
reikėjo ir nereikės apmokėti 
už žinias gaunamas iš Sovie
tų Sąjungos ir jos satelitų. 
Priešingai, patys laikraščiai ap 
mokėdavo ir apmokės už tas 
žinias, nors dauguma jų ir yra 
propagandinės, nevertos spaus 
dinti padoriuose laikraščiuose. 
Bet jas spausdina ir spaus
dins, nes jose randa sensacijų 
ir net humoro, kuris kai kada 
skaitytojus “palinksmina”. Juk 
kiekviena, sakysime, Nikitos 
kalba, jo vizitai užsienyje ir 
visa jo elgsena, jei yra gabiai 
žurnalisto pavaizduota, yra sa 
viška komedija, kuri dažnu 
atveju skaitytojus linksmai nu 
teikia. Bet ir tokioje “linksmo
je” publicistikoje yra didoka 
komunistinės propagandos do
zė, už kurią Kremlius pinigų 
nemoka. Juo mažiau jos būtų 
mūsų spaudoje, juo geriau bū
tų apsaugoti nuo komunisti
nių nuodų tie skaitytojai, ku
rie dažnai neatskiria pelų nuo 
grūdų.

*
Komunistų apmokama pro

paganda pradėta skelbiant laik 
raščiuose ištisą Chruščiovo kai 
bą, pasakytą “taikos kongre
se”, kuris buvo Maskvoje pra
ėjusį mėnesį. Nors Jungtinių 
Valstybių spauda nesigailėjo 
vietos tos kalbos ištraukoms 
paskelbti ir jos vertinimams 
(už ką mokėti nereikėjo), bet 
vis dėlto Kremliui to nepaka
ko. Matyt norėta, kad kiekvie
nas jo propagandinis žodis pa
siektų amerikiečių laikraščių 
skaitytojus. Chruščiovas tame 
Maskvos kongrese skelbė melą 
gystes, , veidmainingai tvirtino, 
kad Sovietų Sąjunga siekia 
taikos, tik taikos, kuomet pa
saulis labai gerai žino, kad 
taip nėra, kad Nikita meluoja, 
meluoja visi jo pakalikai ir, 
kad, grįžusieji iš to “taikos”

kongreso atstovai į savo kraš
tus ir toliau skleis Chruščiovo 
melagystes ir jo veidmainiavi
mus. Tad, kad tiems atstovams 
padėtų skleisti komunistinę pro 
pagandą, panaudojant Nikitos 
melagystes ir veidmainystes, 
sumanyta ištisai paskelbti jo 
kalbą Amerikos spaudoje. Gai 
la, kad kai kuri spauda sutin
ka už pinigą skelbti žalingą 
kraštui propagandą, kad prii- 
-ma “Judos grašį”.

*
Pats Chruščiovas ir kongre

so dalyviai bandė apkaltinti 
Jungtines Valstybes karo kur 
stymu. Jas puolė dėl atomi
nių ginklų išbandymų. Primetė 
joms imperializmą, siekiantį 
užvaldyti pasaulį. Chruščiovas 
ir jo sukviesti Maskvon ko
munistai bei jų bendrakelei
viai, darydami tuos ir kitus 
Amerikos ir visų demokratijų 
apkaltinimus, galėjo atsiminti 
rusišką pasakėčią: “Vagie, ke
purė dega!” Reikėjo šitaip su
šukti, o Chruščiovas tikrai bū
tų čiuptelėjęs už savo kepu
rės. Juk ne kas kitas, bet jis 
yra pasaulio nesantaikų kalti
ninkas, jis laiko vergiioje mi
lijonus žmonių, jis verčia lais
vąjį pasaulį būti paruoštyje, 
ginkluotis, jis iššaukė reikalą 
JAV daryti atominių karo pa
būklų išbandymus, nes jis pats, 
sulaužęs pažadus ir sutartis, 
tuos bandymus pradėjo, jis šie 
kia “palaidoti” Amerikos de
mokratiją ir visą pasaulį pa
vergti kruvinam komunizmui.

¥
Tenka pabrėžti, kad apmo

kamais skelbimais Amerikos 
spaudoje nori ne tik įtikinti A- 
merikos visuomenę, kad ne 
Kremlius, bet Washingtonas 
yra taikos priešas, bet ir pa
teisinti savo naujus pasiruo
šimus sovietiniams atomi
niams karo pabūklų išbandy
mams, kurie netrukus būsią 
pradėti. Tačiau meš norėtume 
būti tikri, kad Jungtinių Vals
tybių ir jų sąjungininkų vi
suomenės tikrai nekibs ant šios 
propagandinės Kremliaus meš
kerės, nes jos šiuo metu jau 
nebėra tokios naivios, kaip 
Chruščiovas mano. Chicago A- 
merican, rašydamas šiuo rei
kalu savo vedamąjį, pastebė
jo: “Mes nenorime jų apvilti, 
bet jiems reikės žymiai gyves
nę kampaniją pravesti, kad 
parduotų bet kokį Nikitos pro
duktą. Gal dainuojantį skelbi
mą panaudotų?” Jei reiks, Ni
kita ir tą priemonę panaudos. 
Tačiau, reikia manyti, kad ir iš 
tų šiaudų nebus grūdų.

Kai 1945 m. Jungtinės Tau
tos buvo įkurtos, į tą organiza
ciją buvo sudėta daug taikos 
vilčių. Ir tos viltys atrodė ne 
be pagrindo. Jungtinių Tautų 
čarteryje buvo įrašyta daug 
nuostatų, įgalinančių taikos pa
tikrinimą pasaulyje. Tarp tų 
nuostatų buvo ypatingai svar
būs tie, kurie lietė pasipriešini
mą agresijai. Tas pasipriešini
mas čia buvo numatytas jau ne 
tik moraliniu Jungtinių Tautų 
autoritetu, bet ir ginklo pagal
ba.

Tačiau tokia jau gyvenimo 
praktika, kad ir geriausi įsta
tymai turi tik tiek reikšmės, 
kiek jie yra vykdomi. O Sovie
tų Sąjunga, vienas iš vadovau
jančių narių Jungtinėse Tauto
se, teparodė tik tiek pagarbos 
jų čarteriui, kiek raudonieji yra 
įpratę rodyti savo tarptauti
niams pasižadėjimams. Nuolat 
planuodamas agresiją prieš lais 
vojo pasaulio kraštus, Krem
lius tesirūpino padaryti Jung
tines Tautas bejėges tarptauti
niam banditizmui pasipriešinti. 
Sovietų pastangų dėka toks pa
sipriešinimas pasidarė neįmano 
mas. O tais atvejais, kai Jung
tinės Tautos, nepaisant Sovietų 
trukdymų, mėgino 'vis tik vyk
dyti čarterio nuostatus, Sovie
tai atsisakė tame vykdyme da
lyvauti.

Dėlto šiandien dažnai tenka 
išgirsti apie Jungtinių Tautų 
gyvenamą krizę. Ta krizė pas
kutiniu laiku sunkėja ir dėl di
delių pasikeitimų Jungtinių Tau 
tų sąstate. Jau kone didesnę 
tos organizacijos narių pusę su
daro naujai susikūrusios vals
tybės Azijoje ir Afrikoje. Dėl 
tų 'valstybių neprityrimo, jų į- 
našas į Jungtinių Tautų politi
ką nuolat kelia abejonių.

O kai prie sakytų J. T. veik
los apsunkinimų prisidėjo finan 
siniai sunkumai dėl to, kad dau 
gelis narių nevykdo savo pini-

nesuderinto tvarkraščio keleiviai 
sekančio traukinio turėdavo lauk
ti. .. ištisą naktį. Taigi trūkumų 
daug ir maža paguodos pačiai so
vietinei valstybei bei besinaudo
jantiems geležinkeliu, kai vis at
siranda chroniškos negerovės, kai 
neišvengiamai ir šioje srityje tu
ri įtakos bolševikinis vietos inte
resų ignoravimas. Pagaliau, gele
žinkeliai Maskvos tvarkomi. (IB)

PRANAS DAILIDĖ

ginių pasižadėjimų, visai atvi
rai pradėta kalbėti apie Jungti
nių Tautų sutemas.

Tačiau šiuo metu daroma rimta 
pastanga J. T. atgaivinti

Kam rūpi tos tarptautinės 
taikai palaikyti organizacijos iš 
laikymas ir jos darnus veiki
mas, prisim'nė čarterio 19 str. 
Tas straipsnis nustato ryšį tarp 
Jungtinių Tautų nario finansi
nių prievolių vykdymo ir jo tei- 

. 3ės balsuoti tos organizacijos 
I pilnaties posėdžiuose. Tas str. 
i šitaip skamba: “Jungtinių Tau- 
1 tų narys, kuris yra atsilikęs sa 
vo finansiniuose /mokėjimuose 
organizacijai, neturės balsavi
mo teisės pilnaties posėdžiuose, 
jeigu nedamokėta suma yra ly
gi arba viršija priklausančius 
iš jo /mokėjimus už du pasku
tinius pilnus metus. Tačiau pil
natis gali leisti tokiam nariui 
balsuoti, jeigu ji randa, kad ne- 
įmokėjimas įvyko dėl sąlygą, 
kurios yra ne už nario kontro
lės ribų.”

Tokių narių, kuriems sakytas 
19 str. gali būti pritaikytas, 

j šiandien yra Jungtinėse Tauto
se nevienas. Dėlto ta organiza
cija turi 200 milijonų dol. de
ficito, kurį nori padengti, iš- 

j leisdama bonus. Tačiau dėl tų 
bonų pirkimo kilo nemaži gin
čai. Eilė valstybių, kurių tarpe 
yra Sovietų Sąjunga, Argenti
na, Prancūzija, Peru, Lenkija

[.O:

Popiežius Jonas XXIII Castelgandolfo audiencijoje priėmė aukštą skinto dvasininką Shizuka Mat- 
subara ir.jo šeimą. Kairėje to dvasininko duktė Hisako, laikanti sūnų Minorų, Dešinėje — Mat
au baros žentas Friedma n Freund su Matsubaros žmona princese Hideko. Popiežius Matšubarai pa
sakė: “Visi mes ieškome šviesos, nepaisant iš kurios pusės mes prie jos artėjame.”

ir kitos, daugiausiai J. T. sko
lingos, įrodinėja, kad pagal čar 
teri jos neprivalo dalyvauti iš
laidose, kurios susidarė dėl “ka 
rinių” organizacijos ekspedici
jų, kaip sakysime Kongo arba 
Gazos srityje tarp Egipto ir Iz
raelio. Tos valstybės atsisako 
ir nuo bonų pirkimo. Dėlto te
ko kreiptis į Tarptautinį Teis
mą Hagoje, prašant išaiškinti, 
•ar tokiose išlaidose visi J. T. 
nariai turi dalyvauti.

Tarptautinis teismas nusprendė, 
kad išlaidos visiems nariams 

privalomos

I Vadinasi, nesumokėjusiems to 
1 kių “karinių” išlaidų valstybėm 
1 gali būti pritaikytas čarterio 19 
str. ir atimta balsavimo teisė.

Visas klausimas dabar susi
veda į tai, ar Jungtinių Tautų 
pilnatis pasiryš pagal Tarptau
tinio teismo išaiškinimą pasielg 
ti. Savaime yra aišku, kad So
vietų Sąjunga dės visas pastan 
gas, kad vienu ar kitu keliu 
tas išaiškinimas būtų apeitas. 
Tada, atkritus sankcijoms už 

i neprisidėjimą prie J. T. “kari
nių” išlaidų, atkristų ir bet ku
ris pavojus, kad J. T. kada 
nors pasiryš tokias išlaidas da
ryti. Kremlius tada turėtų daug
laisvesnes rankas

i
I Tačiau, antra vertus, ar verta 
būtų ta tarptautinė orgam'zacija 
savo išlaikymo išlaidų, jeigu ji

DR, V. LITAS

Miunchene įvyko ketvirtasis 
Europos Tautų Susivienijimo 

j kongresas. Tarp kitų kalbą pa- 
I sakė buvęs Belgijos užsienių 
reikalų ministeris Wigny: “Kur 

i darni Europą, turime žvelgti į 
dangų. Tarp planetų skraido 
nauji satelitai. Bet juose sėdi 
tik rusai arba amerikiečiai. Ne
skrenda nė vienas europietis. 
Europa negali atsilikti”.

Europos Susivienijimo kong
rese dalyvavo 700 delegatų iš 
15 tautų. Kongresui pirminin
kavo prancūzas Maurice Faure. 
Ispanija atsiuntė stebėtojus.

Wigny iškėlė viltį: Europa 
vėl atgaus savo senas pozicijas. 
Europa turi sudaryti ne tik ūki 
nę, bet ir politinę, karinę ir kul 
tūrinę bendruomenę. “Politinei 
Europai” pirmoje fazėje galėtų 
vadovauti atskirų valstybių vy
riausybių galvos. Nutarimai tu
ri būti priimti vienbalsiai. Wig- 
ny pasisakė už Didžiosios Bri
tanijos įtraukimą į Europos 
bendruomenę. Bet kartu pridū
rė: “Valstybės, kurių ištikimy
bė Europai yra abejotina, ture

pavirstų tik kalboms tribūna? Ir 
dabar jau nusiskundžiama, kad 
J. T. forumas išnaudojamas 
bolševikų propagandai. O kas 

: būtų, jeigu Sovietai turėtų lais 
vas rankas? Ir ar apsiimtų šis 
kraštas tokiu atveju J. T. są
skaitas mokėti?

tą būti priimtos gana atsargiai. 
Turėtų būti numatyta tam tikri 
priėmimo tarpsniai”.

Europos Ūkinės bendruome
nės prezidentas profesorius 
Hallstein ir eilė kitų kalbėtojų 
pasisakė už Europos parlamen
to stiprinimą. Hallstein šitaip 
pasakė: “Jei Europos ateitis 
priklauso nuo politinio Euro
pos susivienijimo, tai ji jau pra 
sidėjo. Svarbu pasiektą susivie
nijimo laipsnį iš aikyti. Kas Bų 
ropos reikaluose netiki į ste
buklus, tas nėra realistas”.

Kongresą sveikino V. Vokie
tijos vyriausybės vardu minis
teris Merkatz: “Atrodo, kad 
Europos susivienijimui kliudo 
seni ginčai dėl metodų. Tautas 
turi atstovauti išrinktas Euro
pos parlamentas. Tik vyriausy
bių susitarimo neužtenka”.

V. Vokietijos prezidentas 
Luebke ir kancleris Adenauer 
kongresui atsiuntė savo sveiki
nimus. Bet realų įspėjimą kon
gresui padarė Europos susivie
nijimo garbės prezidentas gra
fas Coudenhove — Kaler.gi: 
“Laikas, deja, dirba prieš Eu
ropos susivienijimą. Adenau
eriui gresia senatvė, De Gaulle 
— žudikai, o Italijai — Nenni 
vadovaujamas neutralizmas”.

Europos tautų susivienijimo 
vežimas rieda gana sunkiai. Bet 
realių vilčių yra. Į Europos su
sivienijimą, o ne į ką kita, ir 
mes dedame savo viltis.

BETHUNE, Prancūzija. — 
Gražioje lenkų kolegijoje Bet- 
hune šiomis dienomis susirinko 
daugiau kaip 15,000 lenkų jau
nimo, gyvenančio Prancūzijoje, 
dalyvauti iškilmingose pamal
dose, švenčiant 1000 metų ju
biliejų nuo Lenkijos atsiverti
mo į krikščionybę. Šventąsias 
mišias atnašavo vysk. Gąsdi
na, kuris vadovauja lenkų ka
talikams laisvajame pasaulyje.

Minėjime dalyvavo taip pat 
lenkų jaunimo atstovai iš Bei; 
gijos ir Olandijos bei gausus 
lenkų visuomeninio ir bažnyti
nio gyvenimo veikėjai.

— Irakas įkalino šešis asme
nis trejiems metams. Irako ka
rinis teismas užvakar įkalino 
šešis asmenis trejiems metams 
ir šešio’ika kitų šešiems mėne
siams, kad jie kurstę kaimie
čius prieš dvarininkus Hai apy
linkėje, vidurio Irake.

Spaudoje ir gyvenime

KAI NOVIKOV, KOLESNIKOV TVARKO 
LIETUVOS GELEŽINKELIUS

Lietuvos geležinkeliij viršinin
kas G. žemaitis teigia: traukiniai 
dunda, geležinkeliais Lietuvoje va
žinėja galingi garvežiai, 80% liau
dies ūkio krovinių ir 83% visų 
keleivių pervežami geležinkeliais. 
Jis “Tiesoje” (140 nr.) įrodinėja, 
esą kokia dabar didelė geležinke
lių apyvarta, kokia galinga tech
nika naudojamasi, bet... nepai
sant visų pareigūnų aukojimosi 
(vienas iš pareigūnų: Klaipėdos 
stoties tvarkdarys A. Novikov), 
vis atsiranda įvairūs trūkumai, 
aont Žemaičio — chroniškos ligos 
geležinkeliuose.

Viena tų ligų, tai Lietuvos ma
gistralės vagonų apyvartos už
duočių neįvykdymas. Čia ir išky
la bolševikinės tvarkos ryškūs 
požymiai, pvz. vienur užlaikomi 
vagonai, kitur vėl įmonės negali 
išsiųsti savo gaminių, laiku gauti 
medžiagų. Kas čia kaltas ? Gele
žinkelininkai, ir čia bematant nu
rodomi du iš jų — Šiaulių apy
gardos viršininkas A. Kolesnikov 
ir Vilniaus apyg. — E. Volčecki. 
Vilniaus stoties viršininkas Z. 
Zalevski net nežinąs, kad Vilniaus 
stoties ąklakeliuose vagonai pra
stovi ištisus mėnesius.

Kalti ir įmonių vadovai — štai 
praėjusiais metais įvairios įmonės 
ir organizacijos sumokėjo gele
žinkeliui 232 tūkst. rb. baudų — 
vagonai buvo perilgai prastovėję 
įmonių privažiavimo keliuose. Ži

noma, tai turėjo pakelti ir įmo-i 
nių gaminių savikainą.

Jei pažvelgti į paskirus gele-, 
žinkelių ruožus, pastebėsime, kad 
esama visiškai maža naudojamų 
kelių. Pvz. siaurajame geležinke
lyje Skapiškis Savainiškis per 
parą pakraunama 22 tonos ir 

i pervežami vos 7 keleiviai, tad 
ruožas neduoda jokios naudos. 
Lygiagrečiai su šiuo ruožu nu- į 
tiestas plentas, kuriuo kursuoja 
autobusai. Jeigu traukinys iš 
Skapiškio į Pandėlį važiuoja apie 
dvi valandas, tai autobusas — 
20 min. Taigi čia jau lėšų švais
tymo ir neracionalumo reiškiniai.

Dabar “Tiesoje” nusiskundžia
ma neteisingu pervežimų planavi
mu, tačiau tai blogybė, su kuria 
Lietuvai tenka susidurti visą so
vietinio pavergimo laiką. Kaip,[ 
pvz. nebus pinigų švaistymo, kai 
iš Briansko cementas vežamas į 

j Kaliningradą (Karaliaučių) ir tuo 
. pačiu metu tiek pat cemento ke- 
jliauja iš Akmenės į Leningradą: 
jei cementas būti} vežamas iš 
Briansko į Leningradą, gi Akme
nės į Kaliningradą, jau būtų su- j 
taupyta 141 tūkst. rb. transpor- į 
to išlaidų. Tokių pavyzdžių — la- 

i bai daug.
Pagaliau, ir keleiviai nuken

čia. Kas iš to, kad Druskininkuo- i 
, se ir Pravieniškėse pastatytos j 
naujos gražios stotys, kai pvz. I 

! Švenčionėlių stotyje, persėdant 
[iš siaurosios vėžės į plačiąją, dėl

VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

Saulei patekėjus, pasirodė pėsčių kareivių būriai. 
Ir šie traukė ta pačia kryptimi, kaip sunkvežimiai. 
Suvargę, nuo nemigos paraudusiomis akimis, apkepę 
dulkėmis bei apiplyšę, keliavo lėtoje eisenoje tyliai ir 
kantriai, net galvų nepakeldami ir nepasižvalgydami. 
Sunkios kuprinės, lyg nuodėmių naštos, rietė žemyn, 
plojo prie grindinio, jog kitas vos kojas pavilko, iš 
būrio paskos traukdamas, neskustą veidą gatvės grin
diniu panarinęs. Tai buvo daugiausia senukai ir vai
kai. Plikiai, žilais paausiais ir raukšlių suartais vei
dais, žingsniavo šalia paauglių, kuriems dar tik pir
mieji pūkai kalėsi pažandėse, gal tėvas šalia sūnaus, 
gal ūkininkas drauge su piemeniu ar gerbtinas dėdė 
žingsnis žingsnin su brolvaikiu. Regis, laukei, kada 
šie vaikai mesis šaligatvin žaisti, ar išvargęs senukas 
ties ranką išmaldos prašyti. O taį buvo uniformuoti 
žmonės, apnešti dulkėmis ir purvu, kad net ,,Gott mit 
uns” užrašo diržuose nesimatė, tai fronto kareiviai, 
kurių ausyse dar bildėjo patrankų trenksmai ir kul
kosvaidžių tratėjimai.

— Koks čia dabar velnias? — stebėjosi gyven
tojai, juos pamatę, iš gatvės skubėjo namo, suko ra
dijo aparatus ir klausėsi žinių. Bet nieko nuostabaus 
neišgirdo. Tik kasdien įprastos frazės, kad taktiniais 
sumetimais vokiečiams tekę fronte atsitraukti, kad 
gal ryt ar poryt Didysis Reichas duos tokį smūgį, jog 
Rytai į dulkes subyrės.

— Supaisysi, kur kas karo metu eina? — rami
nosi žmonės. —- Taktika... Civilis nežinosi.

Tačiau ši srovė, ankstų rytą pasipylusi, nesilio
vė. Vis sunkvežimiai ir sunkvežimiai, vis suvargę, iš
kamuoti žmonės, vos pajudą ir kojas pavelką, bet nei 
vienas poilsiui nesustojąs. Tolyn ir tolyn, lėtai bet be 
pertraukos, per miestą ir į vakarus.

— Nemačiau nei vieno sunkvežimio priešinga 
kryptim važiuojant... Čia bus kažkas netvarkoje, — 
nerimo kai kas.

— Et... Šiandien į vakarus, o už dienos vėl į ry
tus. Vieni pareina, kiti nueina, — mojo ranka šaltes- 
nieji, bet iš akių eisenos nepaleido. Visas miestas ste
bėjo ją, įvairiai spėliodamas ir laukdamas, kas bus 
už valandos ar dviejų. O apie vidurdienį jau skambėjo 
kiekviename kampe, kad frontas pralaužtas, ir bolše
vikai net Lietuvos teritorijon įsiveržę.

— Sakau gi! Pats iš vokiečio girdėjau! Toks se
nukas paprašė vandens atsigerti. Padaviau ir užklau
siau, kas girdėti. „Schlecht”, sako jis. „Der Krieg ist 
verlort. Die Russen sind hinter uns”, — tvirtino 
gatvėje pažįstamas pažįstamam.

— Negali būti! Jei vokiečiai Lietuvą užleis, 
jiems bus galas. ,

— Tai jau! Aišku, kad galas. Per daug apžiojo 
ir užspringo. Norėjo pasaulį užvaldyti, už tai neteks 
ir to, ką patys turėjo.

Pavakarop šie gandai virto tikromis žiniomis, 
nes pasipylė lietuvių būriai, taip pat išvargę ir sudul
kę, atbėgę iš Vilniaus Krašto. Jie tvirtino, kad rusai 

[Vilniun besiveržią, net jo pakraščius apšaudą, o kas 
žino, šiuo metu gal visą miestą bus užėmę. Vos spėję 
ištrūkti, vos sveiką kailį išnešę. Apie mantą nesą nei 

įkalbos. Viską palikę, kaip stovi čia atsidūrę.
Tai žinia, tai žinia! Ką dabar galvoti, už ko 

griebtis? Žmonės stoviniavo gatvėse, stebėjo slenkan
čius vokiečių kareivius ir mąstė. O širdyje augo pa
gieža šiai išvargusiai uniformuotai miniai, traukian- 

j čiai į vakarus.

— Matai, kaip grįžta? Tik prisimink, kaip prieš 
trejus metus ėjo! Išsipustę, išsiblizginę, jauni, žva
lūs. Šiandien seniai ir vaikai rėplioja. Sukūrė Naują 
Europą, Didįjį Reichą pastatė! Še tau, iškilioji arijų 
tauta!

Iš tiesų, tai buvo tie patys žmonės, kurie vergijai 
rengė šalis ir tautas, grobė svetimus kraštus, kad 
juos sutryptų ir išnaikintų. Kur nepyksi, nesityčiosi, 
jei štai jie skuba namo, už savęs atverdami prarają, 
vėl priartindami Sibirą ir naktimis žmones medžio
jančių sunkvežimių baimę? Pyktis bei rūpestis žadino 
pagiežą, pyktis už trijų metų paniekinimą, rūpestis 
dėl ateisiančios dienos.

Bet tai buvo žmonės, skubą namo pas šeimas, 
sveikatos, gal artimųjų netekę. Po atviru dangum ju- 

■ dą, kas žino, kada galėsią atsikvėpti. Kaip tie, ku
priuos prieš tris metus Sibiran išgabeno, lygiai taip, 
kaip anie, be namų ir nuo savųjų atplėšti... O kas bus 
rytoj su mumis? Kas ateis po šitų išvargusių karei
vių? Gal ir mes trauksime virtinėmis, tik ne į vaka
rus, bet į rytus, tiesiai Sibiran?

Štai dėl ko staiga pro pagiežą išsiliedavo užuo
jauta kariams, nes jie buvo žmonės, kaip ir šaligat
viuose stoviniuoją, nes net ir tie buvo žmonės, kurie 
sunkvežimiais kitus Sibiran trėmė, šautuvų buožėmis 
šonkaulius skaičiuodami. f

''r* ė*
— Pasauliui protas susimaišė, štai kur paslaptis. 

Kitaip negali šio chaoso, šitos beprasmės kančios, iš
aiškinti, — mąstė stoviniuojantieji. — Išprotėjimas, 
tai jis kaltas. Jis vaiko apdulkėjusią masę nepažįsta
mais keliais, jis minias Sibiran nubloškė, milionams 
užgesino saulę fronte ar miškų duobėse; jisai ir vo
kiečiams iš paskos ateinančius veda mirtin bei ryt
dieną savu ženklu atžymi.

Vis į vakarus, vis atgal... Sunkvežimiai ir žmo
nės, bėgliai ir kareiviai... O iš paskos ateina rytdienai. 
Dieve, Dieve, rytdiena!

(Bus daugiau 1



NUOLATINIS PAVOJUS ITALIJAI
Pasikalbėjimas su kun. dr. J. Vaišnora, MIC

— Nemaža staigmena pasau
lyje buvo Italijos krikščionių 
demokratų radimas galimybės 
valstybiniame darbe bendradar
biauti su Neniui socialistais. Ko 
kios priežastys prie to privedė, 
ko tikimasi atsiekti ir kokios 
viso to perspektyvos?

— Norint suprasti Italijos po 
litikos vingius, reikia pažinti 
politinių partijų jėgas. Per kiek 
vienus rinkimus beveik trečda
lį balsų surinkdavo kairieji (so
cialistai ir komunistai). Antro
ji iš eilės stipriausioji partija 
yra krikšč. demokratai, laikomi 
vidurio grupe, kuri tačiau ne
gaudavo absoliutinės daugumos 
parlamente ir senate. Tam tik
ro svorio, ypač pietų Italijoje, 
turi dešiniosios grupės (neofa- 
šistai ir monarchistai, kurie pa
prastai blokuojasi ir eina drau
ge). Po fašistinės diktatūros vi 
sos demokratinės partijos, o y- 
pač kairiosios, griežtai apsiribo
ja nuo bet kokio bendradar
biavimo su neofašistais ir mo- 
narchistais. Tokiu būdu krikšč. 
demokratai, esminiai prisidėję 
prie Italijos pokarinio atstaty
mo ir jausdami atsakomybę 
prieš tautą, nenorėdami atiduo
ti valdžios į kairiųjų rankas, 
iki šiol buvo priverstos ieškoti 
koalicijos su kitomis mažesnė
mis, vad. vidurio grupėmis: so
cialdemokratais, liberalais ir 
respublikonais. Tik šių negau
sių partijų talkos dėka pavyk
davo sudaryti reikiamą daugu
mą vyriausybei remti. Tačiau 
tokia marga koalicija visada 
būdavo labai trapi: užtekdavo 
kuriai nors koalicijos grupei 
pasišiaušti, atšaukti savo at
stovus iš vyriausybės arba ne
balsuoti už valdžios vedamą po
litiką, ir valdžia griūdavo. Daž
ni vyriausybės pasikeitimai, kri 
zės ,bųvo iššaukta kaip tik dėl 
koalicijos suirimo. O tam suiri
mui svarbiausioji priežastis — 
mažų partijų statomi dideli rei
kalavimai. Krikšč. demokratai 
turėdavo joms už paramą dary
ti didelių nuolaidų, teikti viso
kių pažadų, kas pančiodavo pa
čios krikšč. demokratų partijos 
rankas, neleidžiant pilnai ir lais 
vai vykdyti savo partijos prog
ramą krašto valdyme ir tesėti 
rinkikams duotų pažadų.

Prieš porą metų krikšč. de
mokratų žmogus Tambroni, ku
riam buvo pavesta sudaryti nau 
ją vyriausybę, bandė sueiti Į ko 
aliciją su dešiniaisiais. Tada ko 
munistai, aršiausi dešiniųjų prie 
šai, suagitavo minias, išvedė jas 
į gatves ir prasidėjo kruvini eks 
cesai: nedaug trūko iki pilieti
nio karo. Tas ir .atbaido krikšč. 
demokratus dėtis -į- koaliciją su 
dešiniaisiais, kas daugeliui at
rodo geriausioji , dabartinėje si
tuacijoje išeitis. Fašizmo ir mo-

Pagerbiant mirusį atstovų rū
mų pirmininką Ssm Rayburn, 
Washingtono išleidžiamas specia
lus pašto ženklas, kuris bus pra
dėtas platinti rūgs. 16 d., Bon- 
ham, Tex., vietovėje, iš kurios 
Saim Rayburn buvo kilęs.

narchijos pavojaus nėra, o šių 
grupių balsai sustiprintų krikšč. 
demokratų pozicijas ir sudary

tų pastovią daugumą.
Paskutiniu laiku vyriausybės 

krizę sukėlė socialdemokratai, 
išeidami iš koalicijos, norėdami 
priversti krikšč. demokratus 
kalbėtis su Nenni socialistais. 
Tokiai padėčiai esant, ir pačio
je krikšč. demokratų partijoje 
susidarė stipri srovė, linkstan
ti eiti j koaliciją su socialistais, 
kuri paskutiniame krikšč. demo 
kratų partijos kongrese laimė
jo daugumą, ši dauguma, vado
vaujama Fanfani, rėmėsi iliuzi
ja, kad, įtraukus socialistus į 
koaliciją, jie atsipalaiduos nuo 
komunistų ir taip susidarys stip 
ri centro — kairės, be dešinių
jų ir komunistų koalicija, kuri 
turė3 daugumos gyventojų pa
sitikėjimą. Socialistai sutiko pa 
laikyti krikšč. demokratų vy
riausybę, patys į ją neįeidami, 
kad išvengtų atsakomybės ir 
turėtų laisvas rankas. Už tą pa 
ramą socialistai išsiderėjo tam 
tikrų dalykų: vyriausybė turė
jo pažadėti greitu laiku suvals
tybinti visas elektros įmones ir 
atskiroms provincijoms suteik
ti autonomiją. Bet ir šiomis są
lygomis sutikdami remti vyriau 
sybę, Nenni socialistai neatsiri
bojo nuo komunistų, pareikšda- 
mi, kad šias dvi darbininkų par
tijas riša bendra kova už liaudies 
ir darbo klasės interesus. Komu 
nistai tuo tarpu liko laukimo sta 
dijoje, bet faktinai stovi prie už
pakalinių durų, kad paskui so
cialistus pamažu įkeltų koją į 
įvairias raktines pozicijas 
(kaip tai atsitiko savo laiku 
Sicilijoje), nors ir šiaip turi sa
vo kontrolėje profesines sąjun
gas, pelningas importo — eks
porto bendroves ir kit.

Dabartinei situacijai turėjo 
įtakos ir asmeniniai interesai. 
Dabartinis min. pirm. Fanfani 
siekia populiarumo, nori būti 
“dideliu” žmogumi (jo bereika
lingas lankymasis Maskvoje); 
kai kas sako, kad turįs dikta
toriaus palinkimų, siekiąs bet 
kokia kaina išsilaikyti valdžioje 
ir pan.

Prieš dabartinės vyriausybės 
politiką išėjo į griežtą opoziciją 
buvę talkininkai liberalai, ku
rių šūkis: “Italija pavojuje!” 
Ypatingai jie puola krikšč. de
mokratus už socialistams pada
rytą nuolaidą — autonomiją at 
skiroms Italijos provincijoms. 
Reikia žinoti, kad į šiaurę nuo 
Romos beveik visų provincijų sa 
vivaldybės yra (kairiųjų socia
listų ir komunistų) rankose. Dau 
gelio didžiųjų miestų burmistrai 
yra komunistai. Per eilę metų 
pavyko kairiesiems išlaikyti tų 
vietovių savivaldybes savo ran
kose. Bet jos, smarkiai priklau 
somos nuo centrinės valdžios, 
stipriai kontroliuojamos, nega
lėjo tvarkytis, kaip norėtų. Ga
vus autonomiją ir paėmus į sa
vo rankas policiją, finansus, mo 
kyklas, socialines institucijas ir 
pan, provincijos pasidarys ma
žos valstybėlės bendroje valsty 
bėję. Ne be pagrindo liberalai 
šaukia, kad, atšventus Italijos 
suvienijimo 100 metų sukaktį, 
dabar Italija vėl “parceliuoja
ma”. Žodžiu, įvykęs eksperimen 
tas daugeliui pačių italų atrodo 
gana pavojingas. Netolima atei
tis parodys jo vaisius. O tuo 
tarpu visuomenė yra dezorien
tuota: vakarykščiai krikšč. de
mokratų priešai šiandien yra 
jų draugai. Tos nuotaikos atsi
spindi paskutiniuose kai kurių 
miestų savivaldybių rinkimuo
se. Pvz. Romos miesto savival
dybę renkant, krikšč. demokra
tai prarado dalį balsų, nes rin
kikai juos atidavė opozicionie
riams liberalams arba dešinio-

sioms partijoms. Krikšč. demo
kratai gali skaudžiai pajusti 
pakrypimą į kairę.

— Ar stiprūs Italijos komu
nistai? Kaip išaiškinti jų tokio 
išaugimo priežastis, ir ar jie ne
sudaro pavojaus Italijos atei
čiai?
— Italijos komunistai, išėję iš 

karo suirutės kaip didvyriai par 
tizanai, fašizmo sunaikintojai, 
dėka savo veržlumo tuojau pa
traukė darbininkų mases ir iš
augo į stipriausią Italijos par
tiją. Jie dalyvavo pirmose De 
Gasperi vyriausybėse ir dėl to 

j dar labiau sustiprėjo viduje. 
Paskutiniu laiku kom. partijos 
narių skaičius kasmet mažėjo, 
nors dar vis sukasi apie porą. 
milijonų, betgi parlamente ir se 
nate išlaiko veik tą patį atsto
vų skaičių. Jei rinkimų metu 
partija surenka tiek daug bal
sų, tas nereiškia, kad tai yra 
partijos narių balsai: už juos 
balsuoja suagituotos, nesąmo
ningos, neapsisprendusios dar
bininkų masės, tikėdamos pro
pagandos šūkiams ir gražiems 
pažadams, kurių komunistai 
nesigaili.

Komunistų partijos narių ir 
jiems prijaučiančių gausumo 
priežasties reikia ieškoti socia
linėje Italijos padėtyje. Nors 
paskutiniais metais darbinin
kams atlyginimai žymiai paki
lo, pirkimo galia sustiprėjo, pra 
monė prigamino visko, ko tik 
reikia žmonių aprūpinimui ir 
vietos rinkai, tačiau vis dar yra 
per milijoną bedarbių. Sociali
nė nelygybė didelė: šalia stam
bių milijonierių (Italijoje mili
jardierių) yra daugybė visiškų 
skurdžių ypačiai pietų Italijoje. 
Vidutinį luomą sudaro miestie
čiai, tarnautojai ir valdininkai, 
bet ir šie dažnai streikuoja dėl 
per mažų atlyginimų, nors jie 
nepalyginamai geriau gyvena 
negu provincijos kaimiečiai dar 
bininkai ar mažažemiai. Dėlto 
nuolatinis bėgimas į miestus, 
kas dar padidina bedarbių skai
čių. Italas bendrai nėra nusitei
kęs sunkiai dirbti. Jis nori be 
darbo turėti gausiai pinigo, 
linksmai gyventi, — vesti “dol
ce vita”. Tokią situaciją ir to
kias nuotaikas išnaudoja komu 
nistai savo partijos naudai, ža
dėdami rojų be darbo ir vargo.

Bendrai sakant, Italijos ko
munistų taktika, net ir religijos 
atžvilgiu, nėra perdaug agresy
vi: bijo atbaidyti nuo savęs ma 
sės, kurių pagalba tikisi kada 
nors įsigauti į valdžią, o tada 
jau... Todėl pavojus yra nuola
tinis ir tik budrumas tų, kurie 
turi valstybės vairą savo ran
kose, gali tą pavojų pašalinti, 
jo išvengti. Dabartinis krikšč. 
demokratų eksperimentas su
skaldyti kairiųjų frontą, pri
traukiant prie koalicijos so
cialistus ir paliekant šalia ko
munistus, ir yra kaip tik noras 
sumažinti pavojų, kuris nuolat 
gresia iš kairiųjų pusės, ku
riems diriguoja ne kas kitas, 
kaip Maskvos patikėtinis Tog- 
liatti.

SOPHIE SARGUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk 
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šeštadl6 
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:30 vai ryto Vakaruškos pirmad 
i vai vak

VISOS PROGRAMOS IŠ W0Pa

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

T15t» So. Maplevvood Avė .
< hlcairo IU

MOVING
Apdraustas, perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė.

Tel. FRontier 6-1882

Marija Van Damme (dešinėje) su devyniais kitais savo šeimos 
nariais. Visi keliauja aplink pasaulį. Čia matome juos San Fran
cisco aerodrome. Jie yra iš Belgijos. Maria Van Damme vienos 
margarino bendrovės konkurse apie filmus ir ekrano žvaigždes 
laimėjo pirmą vietą. Bendrovė buvo pažadėjusi laimėtojai ir jos 
šeimai kelionę aplink pasaulį. Bendrovei buvo nemaža staigmena, 
kai tos šeimos pasirodė esą 10 žmonių. Jų kelionė aplink pasaulį 
kainuos $45,000.

Atsilikę derliaus dar
bai, katastrofine

padėtis Kazachstane

MASKVA. — Visur Sovietų: 
i Sąjungoje žymiai atsiliko der
liaus nuėmimo darbai ir skaito-1 
masi su galimais nuostoliais. Į

Dabar iš Sovietų Sąjungos 
gautomis žiniomis įvairiose So
vietų respūblikose į derliaus 
darbus siunčiami ir miestų gy
ventojai, jų tarpe studentai ir 
moksleiviai.

“Kasachstanskaja Pravda” 
žiniomis, dėl buvusių liūčių, 
dėl žemės ūkio mašinų bei dar
bininkų trūkumo žymiai padi
dėjo laukuose piktžolės. Kai ku
riais atvejais dėl piktžolių kvie
čių derlius bus mažesnis 60 pro
centų. Liepos 1 dieną plėšinių 
srityse nebuvo įmanoma panau
doti 35,000 traktorių ir 25,000 
kombainų. Tai ir vėl žymiai 
kenkė derliaus nuėmimo dar
bams. Dėl sunkių sąlygų iš plė
šinių sričių pastebimas nuola
tinis darbo pajėgų mažėjimas.

— Goodmannas džazas ir Lie 
tuva. Sovietų Sąjungoje kėlias 
savaites gastroliavęs amerikie
čių B. Goodmanno džazo orkes- 

j tras atkreipė visuomenės dėme- 
! sį, koncertą aplankė ir Chruš
čiovas. Vokiečių spauda paste
bėjo, kad Goodmanno motina 
esanti kilusi iš Lietuvos. (E.)

bDoino ELECTR0n>C5
TV-RAOIOAI - OUOST. REKORDERIAI 

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

Viskam temlausios kainos Ir garantija

13321 S. Halsted St.- CLIFFSIDE4-5665

B 10%, 20%, 30% pigiau mokėsite E 
aKuž apdraudą. nuo ugnies ir auto-H 
# mobilio pas a
U FRANK ZAPOLIS F

3208^ VVest 95th Street 
‘Jhicago 42, Illinois 

ir GR.

''EMcEBoy*
Joes

WISE FOLKS CALL IT

II
*The

HOUSE PAINT j
Jūs tikrai su tuo sutiksite, 

Boy” dažais. Galite matyti, 
kai dažote savo namus “Dutch 
kaip lygiai jie tepa, kaip eko
nomiškai jie dengia, kaip gra
žiai atrodo. Tikrai įvertinti 
“Dutch Boy” dažus galite tik 
tada, kai po kelių metų jūsų 
namai vis dar bus gražūs. Tai
gi nerizikuokite mėgindami pi
gius dažus — reikalaukite 
‘Dutch Boy” dažų savo na
mams.

YERKES HARDWARE 
6832 $. Western 
CHICAGO 29. ILL.

PR 6-1300

V A L A N D O F 
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad nuo 9 iki £ popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
Seštad nuo 9 įki 12 .30 j . p.

PASINAUDOKITE NEPAPRASTU 

ATPIGINIMU
I

Esant šaltesniam orui Harry Seigan atpigintai 
išparduoda visus tropikinius kostiumus, kurie 

tinka dėvėti ir vasarą ir rudenį.

Kamavę $45.00, dabar 
tik ...................... $32.88

ir visi kiti vasariniai kos
tiumai su 20% nuolaida. 
Marškiniai trumpom ranko

vėm, kainavę $2.95, 
dabar tik ............ $L88

Ir kiti vyrų ir jaunuolių 
apsirengimui reikmenys — 
vasariniai yra atpiginti.

ir

«v .1

KREDITAS NEMOKAMAI

Visi mūsų pardavėjai kalba lietuviškai

H. SEIGAN
RCBAI, SKRYBĖLES, BATAI IR KITI REIKMENYS 

VYRAMS IR JAUNUOLIAMS

4630-32 South Ashland Avė. Tel. YArds 7-1272
CHICAGO 9, ILLINOIS

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANt SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

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

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VALAMnn«. PIRM- lr KETV............................... 9 v. r. ikt 8 p. p.VHLHnUUd. ANTRAD. lr PENKT..................... 9 t. r. Iki B p. p.

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

rįž— ■ ■; ........ ~....... =;
Kas tik turi gėrę skonį, 

Viską perka pas Lieponį!

imvm PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOIE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE 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 Western Avė. krautuvė

Chieagos 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 Chicągoje. 
Aukšti dividendai, apdraustas sau
gumas, skubus ir malonus patar
navimas
Taupykite ir skolinkite pinigus 
Amerikos Lietuvių Sostinėje — 
Marąuette Parko apylinkės centre. 

Current Dividend up to 4(4%

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



dULi'ilI1
INŽ. V. BUDRIUI SU IRENA 

ŠULCAITE SUSITUOKUS
povestuvinę kelionę, j šiaurinį 
Michiganą lydekų žvejoti, lai- 

Juozo ir Sofijos Budrių sū- vais Plaukioti, o vėliau dar
nūs iš Chicagos ir be piršlių kaž kur ^mobiliu pasivaži

nėti. Galutinė jų apsigyvenimo 
vieta — Milwaukee, Wis., kur

susirado sau gyvenimo draugę 
— žmoną, puikią lietuvaitę, Dėt 
roite. Tai dukra pavyzdingų lie
tuvių katalikų. L. ir V. Šulcai 
priklauso įvairiom lietuviškom 
draugijom, visur jie prisideda 
savo darbu. Ir Šulcų dukra vei
kė plačiai ir šakotai. Ji priklau
sė Dramos Mėgėjų sambūriui, 
ateitininkams, Šv. Antano pa
rap. chorui, Balfui, Amerikos 
Lietuvių Radijo klubui, su tė
vais įsirašė į LRKSA 265 kuo
pą. Visose rinkliavose L. ir V 
Šulcų vardas dažniausia mato
mas mecenatų— šimtininkų ei
lėse. Jie stambiai aukojo Jau
nimo stovyklai Dainavai, Šv.

Vitolis Budrys gavo hidraulikos 
inžinieriaus tarnybą. (Mg.)

NERAŠYK NETIESIOS

Š. m. birželio mėn. 22 d. “Nau 
jienose”, ir tos pačios dienos 
“Dirvoje“ tas pats autorius ra
šo, kad per trumpą laiką Da
riaus ir Girėno klubas sutelkęs 
20,000 dol. kapitalą vien iš savo 
narių. Tikrovėje nė pusės mini
mos sumos D. ir G. klubo nariai 
nėra į namų fondą įnešę.

Š. m. liepos mėn. 19 d. “Drau bažnyčios" 
ge” Jonas Kriščiūnas rašo, kad

Irena Šulcaitė ir Vitolis Budrys, sumainę žiedus išeina iš šv. Antano

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. rugp. mėn. 2 d.

. A ....... , s. m. liepos men. 1 d. įvykęsAntano parapijos klebonijos sta _ 4 L.. x . __ - .£ . V, 4 .4. r 4 | Detroito Lietuvių Namų dr-jostybos fondui, Detroito lietuviš
kų namų pirkimui, paaukojo akcininkų susirinkimas. Tikrovė 

je jokių akcijų ir jokių akcinin-
MOŠŲ KOLONIJOSE
l||||llllllllllllllllllllllllllll>"l||||llll|l|lll|lllllllllllllll!lllllllll|llll!lllllllfll

šimtinę kun. A. Miluko mono. ,. . • • • • 1 . . < - -... . ... . .. .. I kų nėra. Yra renkami pinigai A f Kol TVIaccgrafijai išleisti, jie prenumeruo- I „v, 1 įviass.
jasi “Draugą“ jau 12 metų. namų fondui kaip aukos ar pas-

; kolos (lengviau prašyti pasko- S. m. liepos 21 d., šeštadienį, ;a . J.' x
..„1 __ __ne&u duoti), išduodant

paprasčiausius kvitukus.
Toliau Kriščiūnas savo ko

respondencijoje rašo: “Siekda-

10 vai. Šv. Antano parapijos 
bažnyčioj buvo atnašaujamos 
iškilmingos šv. mišios, kurių 
metu įvyko santuoka. Bažny
čios choras, kuriam vadovauja

Šv. Pranciškaus parapijos 
naujienos

—. šv. Pranciškaus parapija 
buvo įsteigta 1913 metais. To
dėl nenuostabu, kad kai kurie 
parapiečiai šiomis dienomis mi
ni savo 50 metų vedybinio gy-

ma savo tikslų, DLN D-jos val-
dyba pateikė akcininkų susirin- Alb. Mateika, yra tikrai aukšto I , . . , . ., . _ ... , „ , ; kimui namų pirkimo sąlygas, bulygio. Sv. misiąs atnašavo kun. ... . • , , venimo sukaktį.,, T -v- -v • timausio remonto sąmatus, pa- ‘kleb. W. Stanevičius, prieš mi-; . ....... , „ fT. 1, . ._r „ jamų ir išlaidų apmatus ... Vi- Birželio 3 d. minėjo savo auksias sutuokęs jaunuosius. Ypač; . . .... „T-n •. .. .... . , , . i sa tai atliko ne DLND-jos, oiškilmingai ir didingai skambe-., . . . ., , ,,, ,, ... I Dariaus ir Girėno klubo valdy-jo “Venį creator”, “Ave Ma- J

sinį jubiliejų Jonas ir Elena O- 
sedavičiai. Prieš mišias abudu

mišiose ir pagerbė savo tėvus 
per puotą, kuri įvyko vienoje 
apylinkės valgykloje.

— Rugpiūčio 5 dieną auksi
nis jubiliejus Mykolo ir Onos 
Šalkausku. Mišios 8:30 vai. Pri
ėmimas tėvų namuose nuo 2 vai. 
iki 5-tos. Mykolas Šalkauskas1 
yra sergąs. Jau 18 metų kaip 
iš namų negali išeiti, bet su di
deliu troškimu laukė sukakties.

. — Bažnyčios pastatas iš lau
ko yra atnaujinamas. Darbas 
buvo pradėtas pradžioje gegu-

ITALIJOS PREZIDENTAS 
PAS POPIEŽIŲ

Visos pasaulio tautos, visi 
i garbingi žmonės, kuriems rūpi į 
žmonijos ateitis, yra kviečia
mi bendradarbiauti didžiajame I 
pasaulio atnaujinimo darbe. Pa 
šaulį reikia atnaujinti ne visa 
naikinančių ginklų blizgėjimu, 
o amžinųjų krikščioniškųjų dės 
nių šviesa,f tuos dėsnius pritai
kant tautų ir šeimų gyvenime,

1— pareiškė popiežius Jonas 
XXIII iškilmingoje audiencijo
je priimdamas Italijos preziden

I tą prof. Antonio Segni. — Kris 
taus Bažnyčia jau yra parengu
si ir organizuoja Romoje Visuo 
tinį Susirinkimą, kuriam kaip 

i tik teks uždavinys nurodyti ke- '
I liūs krikščioniškosios santar- 
kos atstatymui žmonių bend
ruomenėje. — Šv. Tėvas išreiš- 

' kė savo ir visos geros valios 
žmonių pasididžiavimą Roma ir Į 

'Italija, kurios vyriausybė laiko 
'sau didele garbe priimti Visuo
tinio Susirinkimo dalyvius ir 
jiems parodyti visą svetingumą.

Į Kaip žinoma, Italijos vyriau- ' 
sybė jau yra sudariusi specialią j 
Komisiją, kuri rūpinsis į Visuo
tinį Susirinkimą suvažiavusių 
viso pasaulio vyskupų atitinka
mu priėmimu.

rin” ir kilnu -femmU Tr bažn v- ' b°S pirm> Atkočaitis ir ižd- Va- , atnaujino savo moterystės įža- žės mėn. ir dar tęsis mėnuo lai- 
čioje buvo laikomasi’ lietuviškų 'riakojis- Kodėl atimta ta šarbė dus- Buvo iteikta lazda’ §ra' ko iki bus pilnai užbaigtas. Baž-

VOKIETIJOJ TRŪKSTA 
DARBININKŲ

Federatyvinei Vakarų Vokie
tijai trūksta per pusę milijono 
darbininkų. Darbo ministerijos 
žiniomis, šiuo metu visoje Va
karų Vokietijos teritorijoje ir 
Vakarų Berlyne yra 625 tūks- ! 
tančiai laisvų darbo vietų, ku- 1 
rioms ieškomi darbininkai. Be
darbių skaičius yra sumažėjęs ' 
iki 97 tūkstančių. Tai. dažniau
siai tokie žmonės, kurie arba
fiziškai nėra pajėgūs dirbti arba

Iai^yiucxi51 1 iš Dariaus ir Girėno klubo vai-į žiai jų dukterų papuošta. Per nyčios pataisymo fondas kas- gyvena užkampiuose, kur nėra
papročių. Pradžioje, iškilminga dybQg? I mišias kun. Jonas C. Jutt pa- --------------------------darbo e-alimvbiu. Visi iie naudo
eisena prie altoriaus priartėjo Neteisinga informacija yra ir sakė pritaikintą pamokslą ir
pa ro įai ir pameiges, vėjau, | j-aro nuomos. K. rašo kad laimino “senavedžius”. Pietūs
jiems prasis yrus, yg pro spa-. p q klubas mokės 300 dol. įvyko Lietuvių klubo salėje. Be 
lerus, prie altoriaus priartėjo 
ir jauniejį.

Vakare vaišėse net 330 sve
čių sutalpino' viena erdviųjų 
Dearborno salių. Jaunuosius pa
sitiko su duona ir druska abe-

mišias kun. Jonas C. Jutt pa- dien auga ir klebonas tikisi, kad darbo galimybių. Visi jie naudo 
visi reikalingi pinigai bus su- 3asi valdžios skiriama bedarbio j 

pašalpa, kuri yra pakankama ’ 
Trūkstamos dar— Skaniais pietumis pavaiši- 

nuomos, o tikrovėje žada mo-, svečių, kurių buvo apie 100,1 no klebonas tuos, kurie praėju- i 
keti tik 200 dol. Tokia suma dalyvavo klebonas kun. Jutt ir, siais metais daug darbo įdėjo 
yra priimta ir K. pavadintame buvęs klebonas kun. Pijus Ju-1 mokydami jaunus tikybos. Tuo- 
“akcininkų” susirinkime. j raitis. 1 mi jis išreiškė jiems savo ir

K. Jurgutis — Liepos 8 d. savo auksinį parapijos padėką už jų neįkai-

pragyvemmui. 
bo jėgos Vakarų Vokietijos vy
riausybė ieško Afrikoj, Azijoj 
ir Pietų Amerikoj. Šiuo metu 
Vakarų Vokietijoje dirba 272 
tūkstančiai italų, 90 tūkstančių 
ispanų, 70 tūkstančių graikų ir

,1%
12

current dividend on Investment bonus
DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 

Už 4 metų investmento bonus mokame 4>/į% dividendų kas pusmetį ir 
dar išmokėsime po ’,<% už kiekvienus metus, 4 mctaiiis praėjus. 

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS 

Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. — 4:30 p. p. 
Trečiad..-uždaryta: ketvirtad. 9 v. L. — 8 p. p.

CĮ? | S E L F
□ l\lr W SERVICE

Liquo r Store
5515 S0. D AMEN AVE. ALL PHONES VVA 5-8202

AUGUST — RUGP. 2, 3, 4 D. D.

CUSENIER THREE STAR COGNAC Fifth $3.98

DA SILVA 10 YR. 
BRANDY

OLD PORTUGAL
Fitth $3.39

HOUSE OE STUART IMPORTED 
SCOTCH VVHISKEY 86 Proof

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF 
U. S. P.

Fifth

Fifth

$3-69

$4.89
MONASTERY KRUPNIK (Honey Punch)

70 Proof Fifth $2-98

RON MERITO RUM Lite or Gold Fifth $2-98

ROYAL GUARD 8 Yr. old Imported WHISKY
Fi«h $3.59

NIKOLOFF VODKA 80 Proof Quart $2-98

METAXA F1VE STAR GREEK 
BRANDY

SOUTHERN COMFORT LIUUEUR

5E

Fifth $5-59
Fifth $3-98

S

ji tėvai, giminės ir visi buvę 
svečiai. Skambėjo dainos. Vi
sas Šv. Antano bažnytinis cho
ras su vadovu Alb. Mateika 
ir solistais “in corpore” dalyva
vo vaišėse. Tikrai geras orkest
ras laike šokių, ir be jų, gra
žiai grojo. Stalai lūžo nuo ska
nių valgių ir tauriųjų gėrimų. 
Iš Chicagos svečių buvo apie 
80. Iš Detroito apie 190, o kiti: 
iš Clevelando, St. Louis, Kana
dos — Toronto, Hamiltono, 
Windsoro. Puotos vadovu buvo 
sol. Pr. Zaranka. Dainoms va
dovavo Alb. Mateika. Puikios 
melodijos kėlė nuotaiką. Tvar
kos vadovas V. Ruseckas pasi
rūpino, kad tvarka būtų pavyz
dinga.

Jaunieji kitą dieną išvyko į,

iiiumiumiiiHiiimiimimiiiiiimmimii!

DETROIT, MICH. 
SKELBIMAI

IIIIIIIIIIIIIIIIIHIilIlIlSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan
Tel. WE 4-0165 

G EN E KAL CON TIt ACTOK

Atlieka įvairius statybos patalsy 
mo ir pertaisymo darbus — stalinln- 
kystes, cemento, mūrijimo, elektros, 
plumbingo, dažymo ir dekoravimo. 
Atskiri) kambariu bei butu įrengimą 
pastogėse ir skiepuose.

LITHUANIAN MELODIES
RADIO VALANDA GIRDIMA 

kiekvieną šeštadienį 5:00-5:30 
p. p. iš Detroito stoties WJLB — 
1400 kilo.

Direktorius Ralph J. Valatka 
15756 Lesure Avenue 

Detroit 27, Mich.
Tel. BRoadway 3-2224

KRONIKA

Dr. Justinas Pikūnas, Detroi
to u-to profesorius, federalinės 
valdžios pavedimu ir kvietimu 
birželio mėn. 8 d. išskrido lėk
tuvu į Tallahassee, Floridoje. 
Tikslas — svarbių psichologijos 
tyrimų programos vykdymas. 
Dr. J. Pikūnas Floridos vals
tybės u-to rūmuose atliks dvie- į 
jų mėnesių mokslinių darbų pro 
gramą. Į Detroitą sugrįš rug
piūčio mėn. vidury.

Tėv. dr. T. Žiūraitis išvyko 
į Chicagą ir kitur vasaros ato
stogų. Sugrįš į Detroitą rugsėjo 
pradžioje.

Detroito Lietuvių Kultūros 
klubo dešimtmetis nutarta kuk
liai paminėti 1963 m. pradžioj. 
Minėjimui ruošti išrinkta ko
misija: VI. Mingėla — pirminin 
kas; nariai: Šostokicnė, Bendo- 
rienė, Vilkauskienė ir Pečkys.

Dail. VL Stančikaitės meno 
paroda Detroito L.K.K. globoje 
įvyks rugsėjo 23 - 30 d. Visuo
menė prašoma kuo gausiau ap
silankyti.

JAV LB-nės Detroito apylin
ke ruošia gegužinę — Lietuvių 
dieną. Laukiama suvažiuojant 
tautiečių iš Detroito ir apylin-; 
kės miestelių. ^Gegužinė įvyks, 
š. m. rugpiūčio 26 d. prie Che- 
mung ežero, netoli Brighton 
miestelio. Kelrodis bus paskelb
tas vėliau. (Mg.) '

Sportininkų metinė gegužinė. 
Rugpiūčio mėn. 18 d., šeštadie
nį, įvyks Detroito sportininkų

jubiliejų minėjo Jonas ir Ona nojamą darbą. Tie nusipelniusie 
Zapnstai. Po mišių svečiai lan- ji buvo daktaras Henrikas Gai- 
kėsi jų namuose palinkėti kuo liūnas, Ida Vasiliauskaitė ir Joa- 
geriausios ateities gyvenime, na Chatney.
Parapijos kunigai irgi atsilankė — Vyčiai su parapijos jauni-
pasveikinti jubiliatus.

— Liepos 29 dieną Juozas ir
Elena Bagdonai atšventė savo 
50 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį su mišiomis, kurias at
našavo klebonas kun. Jutt ir 
per kurias pasveikino jubilia
tus. Visi vaikai dalyvavo šv.

mo organizacijos nariais buvo 
išvykę sekmadienį, liepos 29 
dieną, linksmai praleisti laiką 
Ocean Beach, New London, 
Conn. Vyčiai iš kitų Naujos An
glijos kuopų irgi buvo suvažia
vę ir taip visi vyčiai su jauna- 
mečiais pasidžiaugė gražiu oru 
ir vandeniu.

gegužinė Liberty Parke (prie į 

p. Binkienės ūkio) MiddleBelt J 
Rd. ir Bredow Rd.

Detroito sportininkai paruo
šia įdomią ir gražią programą, ( 
kuria būna patenkinti ir jaunie
ji ir vyresnieji. Gi Liberty par
kas yra toks erdvus ir medžiais 
apaugęs, kad užtenka ten vie
tos visiems — ir saulės ieškan
tiems, ir pavėsyje besiilsintiems.

Jau dabar pradėta platinti 
tos gegužinės laimėjimų bilie
tus. Visi kviečiami. Pr. M.

GI5A»l\SliAS
J. G. TELEVISION CO.

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

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bes. religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 69fh St. RE 7-1941

15 tūkstančių turkų.

Ankstyvas tiesos pertiekimas 
apsaugos nuo klaidos. Kažkas yra 
teisingai pasakęs: “Pripildykite 
saiką kviečiais ir atimsite velniui 
galimybę jį pripildyti smala.”

T. Eduards

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MUSU SPECIAIjYBĖ.

PRECIN PHOTO STUDIO
1068 Archer Ave. Tel. VI 7-2481 

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav.

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

..

IVI O VI NG
R. ŠERĖNAS perkrausto bldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PL WA 5-8063

Balzekas Motor Sales, Ine.
DIRECT FA C T, ORY DEALER FOR:

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

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

ATOSTOGAUKITE IR PAILSĖKITE RAMIOJE IR 
JAUKIOJE VASARVIETĖJE 

“V E N T A”, Union Pier, Michigan
Čia rasite gaivinančias Michigan ežero bangas, puikų 

smėlį, jaukią namų nuotaiką ir visus patogumus. Lengvai 
pasiekiama ne tik automobiliu, bet ir South ShoVe linijos 
traukiniais, sujungtais su autobusų linija. Traukiniai išeina 
beveik kiekvieną valandą.

Užsisakykite vietas iš anksto telefonu arba atsilanky
dami asmeniškai: Pranas Odinas, 6632 So. Mozart Street, 
Chicago 29, III. Tel. REpublie 7-9723 po 3 vai. po pietų ir 
Union Pier long distance tel. LAKESIDE. 8510 galite šaukti 
bet kuriuo laiku.

i ii-“— X . .. - ■ -
1

- - cjl------------------rn1 i d ii

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

Dėl informacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZAN AUSKAS, prezidentas

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

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

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

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

1960 CHEVROLET 
OORVAIR .............. . $1,095.00

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

Vacys Scerba, Vacys Motor 
Sales vedėjas

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

VACYS MOTOR SALES
6516 S. Western fl»e., Chicago 36, Tel. WA 5-5121



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. rugp; mėn. 2 d.

James L. Haddon, 70 m., ir Mary Johnson, eina iš balsavimo 
būdelių Lake Providence, La., pabalsavę rinkimuose j kongresą. 
Jie ir dar vienas negras buvo pirmieji negrai Rytų Carrol vals
čiuje, 40 metų laikotarpyje dalyvavę balsavimuose.

6

ATEITINIfOI
(Atkelta iš 2 pusi.)

Uždaros rekolekcijos

(At-kės sendraugės nuo lapkri
čio 9 d. 5 vai. ligi lapkričio 11 
d. 5 v. Chicagoj, So. 116 Str.— 
Longwood Avė. amerikiečių 
moterų vienuolyne, organizuo
ja uždaras rekolekcijas. Vedė
jas kun. A. Spurgis, MIC. Mo
kestis — $20. Dalyvių skaičius 
— 30 asmenų. Yra dar 16 lais
vų vietų. Kviečiamos visų lietu 
vių organizacijų ir sąjungų bei 
pavienės moterys. Pranešti ligi 
rugp. 15 d. Skambinkite dieno
mis Šimaitis Realty CL 4-2380, 
po 6 v. v. PR 8-8534.

Automobilistai, atsiliepkite!

Šio mėn. 13 d. Dainavoje yra 
stovykla. Dalis norinčių vykti 
į tą stovyklą neturi susisiekimo 
priemonių. Jei kuris vykstan
čių iš Chicagos automobiliu tu
rėtų vietos ir galėtų priimti, ma 
lonėkite skambinti Chicagos 
skyriaus sekretorei J. Smilgie- 
nei 925-9062.

Neturintieji automobilių sto
vyklą gali pasiekti ir kitu bū- 
du: vykti iki Jackson, Mich., 
reguliariu Greyhound autobu
su, o iš ten skambinti į Daina
vos stovyklą, kad atsiųstų au
tomobilį ir nuvežtų j stovyklą. 
Stovyklos telefonas: 313-428- 
8511.

Literatūros vakaras 
Detroite

B. Pūkelevičiūtė ir P. Jurkus 
dalyvauja studentų vasaros sto 
vykios proga ruošiamame lite
ratūros vakare Detroite. Vaka
ro programoje Birutės Pūkele
vičiūtės vaidinimo “Auksinė Žą
sis” ištrauka “Naktis prie Ža
liojo Pingvino”, kurią kartu su 
autore atliks aktoriai Leonas 
Barauskas, Jonas Kelečius ir 
Kazys Veselka, ir Pauliaus Jur 
kaus paskaita tema “Pasaka li
teratūroje”. Vakaras įvyks rug 
sėjo 8 d.

HELP* VVANTED * — *MOT*ERYS * * *'

FOUNTAIN
WAITRESSES
SALESGIRLS

Many company benefits. Discount on all purchases. 

Paid vaeation. Excellent starting wages Christmas 

bonus. Free life insurance. Retirement plan. 

Apply at once

s. s. KRESGE COMPANY
RANDHURST SHOPPING CENTER 

939 Elmhurst Rd. Mount Prosįsecf, III.

šešių mėnesių Kimberly Beeston i 
žaidžia laikydamas žaislelį savo 
padžiūvusioje rankoje. To defor
mavimo priežastis — motinos lau
kiant kūdikio imtos . thalidomido 
piliules. Tėvai šį kūdikį su meile 
augina, gyvendami Toronte, Ka
nadoje.. Jos daktaras paneigė, kad 
ji buvo ėmusi tų piliulių.

Naujas sąjūdis

Pamažu auga naujas sąjūdis 
— vardinių, gimtadienio ar ves 
tuvių dovaną duoti lietuvišką 
spausdinį — knygą ar periodi
nio leidinio prenumeratą. Kultu 
ringas ir sektinas sąjūdis. Tik 
ateitininkams reiktų prisiminti, 
kad įvairiomis progomis geriau
sia dovana yra metinė “Atei
ties” prenumerata.

Parengimų kalendorius 

Rugpiūčio mėn.:

— 4 d. baigsis vyresniųjų 
! moksleivių ateitininkų stovyk- 
la Dainavoje.

— 4 d. 6:30 v. v. Grant Park 
koncertų aikštėje diskusijos 
apie knygas. Ruošia studentai 
ateitininkai.

— 12 d. prasidės sendraugių 
stovykla Dainavoje.

— 19 d. prasidės vyresniųjų, 
moksleivių ateitininkų stovykla 
Kennebunkport, Me., Rytų apy
gardos kuopoms. Registruotis 
adresu: A. Vainius, 506 Cleve
land St., Brooklyn 8, N. Y.

— 21-27 Vokietijos ateitinin
kų stovykla Koenigsteine. Pla
tesnių informacijų reikia ieš- 

,koti šiame skyriuje liepos 26 d.
j — 25 d. prasidės studentų 
ateitininkų stovykla Dainavoje.

I — Rugp. 4—5 d. Mc Kinley 
parke, 37 gatvė ir Damen, įvyks 
37 gatvės ir Damen, įvyks 

i korp! Kęstutis lauko teniso tur 
neras. Dalyvauti kviečiami visi 
ateitininkai, draugai ir pažįs
tami. Registruotis telefonu 326- 
2930 arba HE 4-1872.

| • Kanadoje Fordo fabrikas
1 pagamino 4 mil. mašinų nuo 
įsikūrimo šiame krašte 1904 
m. Per pirmuosius 50 metų pa- 

: gaminta 3 mil. mašinų, tuo tar
pu ketvirtas milijonas paga- 

; mintas per 8 metus. Paskutinė 
■ iš 4 mil. mašina bus pagaminta 
Oakvillėje ir bus išleista iš fab
riko su tam tikromis iškilmė
mis.

NUMAŽINTOS KAINOS
Automobilių apdraudoms

IA—10/20/5 Kaina fra*
0 mėn.period.

Išrašome ir patarnaujame visokių 
rūšių apdraudas lengvais mėnesi

niais išmokėjimais.

BACEVIČIUS
APDRAUDŲ AGENTŪRA 

<1455 S. Kedzie Avė. PR 8-2233

z:

K. BUTKUS
Aluminijaus išdirbiniai 

namų pagerinimui 
PRospect 8-2781

------------------------------------- z?

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgy metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, UI.

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybės, etc.
3237 W. 6Srd St., Chicago 20, III. 

Tel. 434-4600

Geriausia vieta pirkti namų 
rakandus, elektrinius daik
tus, rankinius laikrodėlius, 
deimantus ir lietuviškas

plokšteles.

Lengvais išsimokėjimais

BUDRIK
FURNITURE

3241 So. Halsted St.
Tel. CAluniet 5-7237

Budriko radio programos sekmad. 
š stoties WHFC. 1450 kil nuo 

2 iki 2:30 valandos po pietų.

Visi Pittsburgh’o lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių
Katalikų Radijo Programą

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
IŠ STIPRIOS HI GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

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

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad 
resu: Lithuanian Catholic Hour

Radio Station WLOA, Braddock. 
Pennsylvania

Pirkite JAV Apsaugos 

Bonus!

MARQUETTE PARKO CENTRE
(i m. (> Itnmh. mūrin., alum. lang., 

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

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

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

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

:šild.. gazu, $31,500.
1% aukšt., 10 m. mūr. 5 ir 3 

Ikamb., gazu šild., garaž., sausas rū
sys. prie parko, $28,000.

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

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

7 m. 4 kamb. niūras, prie parko, 
nauja gatv., apsauga nno vand., ga
zu šild., garaž. $1 9,600.

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

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

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

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

4259 So. Maplewood Avė,
Telef. CL 4-7459 arba YA 7-2046

CICERO. Mūrinis 3-jų butų na
mas. Bargenas. 6— 6—3ĮĄ kamb. 
Apylinkėje 50th ir 24th St. Karš
tu vand.-alyva. apšild. 220-elektra. 
Pajamų $370. $28,500; įmokėti 
$7,000. SVOBODA, 6013 Cermak 
Rd., Cicero. OLympic 2-6710 ar
ba BIshop .2-2162.

CICERO, 2 aukštų medinis su 
rūsiu, centrinis apšild. gazu. Apy
linkėj 14 St. ir 48 Ct. Galima tuo- 

'jau užimti. FA 3-5390.

NEPRALEISKITE ŠĮ MODER
NIŠKĄ 2-JŲ BUTŲ NAMĄ. 4 ir 

'4 kamb. 3-jų maš. garažas. Pla- 
Į tus sklypas; Gazo pečiais apšild.
, Spintelės virtuvėje. Modern. ply- 
; telių vonios. Good Shepherd pa
rap. Labai švari nuosavybė. Len
kų-lietuvių rajonas. SVOBODA, 
3739 W. 26th St. LA 1-7038.

** hei5*wanted — vyrai**

gera proga išmokti amatą
Reikalingas1- vidutinio amžiaus 

vyras dirbti > prie šildymo ir air- 
eondition įrengimų. Gabiam gera 
ateitis. Turi turėti teisę vairuoti 
mašiną.

Susitarimui skambinti — VI 
7-3447, po 6 v. v. arba iš ryto 
iki. 8 vai.

DOMAŠ ŽUKAUSKAS 
Heating and Sheet Metai 

4444 S. Western Avė.

CONTRACTORS

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

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

NAMŲ TAISYMO
KONTRAKTORIUS

' Alumin. langai, durys ir langu stoge- 
I liai įdedami papigintomis kainomis. |

JUOZAS VENČKAUSKAS
I 5532 So. Hermitage Avenue 
Tel. HE 4-0626, po 6 vai. vakaro

DfiMESIO !

KUN. DR. ,T. GUTAUSKAS

VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA
Religinis vaiko auklėjimas ryšium 

su jr dvasine raida
I dalis: Vaiko kelias į pasaulį

H dalis: Vaiko kelias į Dievą 
ir religiją

į UI dalis: Vaiko religinis auklėjimas 
VI dalis:ypatingieji religinio

auklėjimo uždaviniai

328 psl. Kaina $3.00 
Užsakymus su pinigais siųskite:

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

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymas. 

; Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai- 
- ' * i syta laida. Kaina $3.50. Užsaky-

zz-s-y, -mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W.Remkit dien. Drauge i 63rd st., chicago 29, ki.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

SAVAITES geriausi pirkiniai
I % aukšt, mūr. 6 ir 3 kamb. alyv. 

šild., mūr. garaž. $24,500.
4 mieg. mūras, prie park., čerpių 

stog. plat. lotas, gazu šild. Nuderė
ta kaina.

Nauj. 2 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. 
verta siūlyti $26,000.

Rright. pk. 3 būt. mūr., atskir. 
šild., geros nuomos. $22,900.

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

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

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

VISAS ŠVIESIU PLYTŲ
5 metų mūr., 2x5 ir 3 kamb. bu

tai. 2 šildymo sistemos gazu. 43 pėdų 
sklypas. Didelis 2 auto mūr. garažas. 
Gražiausia Marąuette Br. vieta. Tei
raukitės!

PRIE JAUNIMO CENTRO
3x6 mūr. Gazo šiluma, 75 pėdu 

sklypas. 2 auto garažas. $26,500.
5 BUTAI — $37,000

2x5, 3x4 prie North Avė. ir Homan 
Avė. Alyvos giluma,

PRIE BAŽNYČIOS
Mokyklos ir parko 7 metų gražus 

2. bintų, (po 3 miegamus) mūr. na
mas. Spinduliuojantis šildymas alyva. 
Dvigubas garažas. Apsaugai nuo pot
vynio. Kaina, labai sumažinta — sa
vininkas turi išvykti iš čia!

PRIE NABISCO
lt metų 5 kamb. (3 miėg.j mur. 

bungaloiv ant 37% pėdos sklypo. Ga
zo šiluma, $1 8,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel, VVAlbrook 5-6015

Aug. lOth possession. Price redu- 
ced to $29,500; Riče Ijtkc, 4 bdrm. 
Rambler Home, 2 yr. old. Drapes, 
carpeting, fibeirglas boat 30-horse 
Johnson motor included. Autom, 
dishivasher, disposal, built-in oven 
& eleet. stove. Lots of cupboards & 
elosets. Oil heat. 2 flrcplaces. Recre- 
ation rm. & full ivalk-out basement 
to landseaped yard and lake. Double 
gar. 150 ft. frontage. Easy terms, 
$10,000 iv,iii handle.

Dr. Palmer Myhers, 
Lakevieiv Dr.,

Rice Lako, Mišo., CEdar 4-4034

HELP WANTED — MOTERYS

Reikalinga moteris namų ruo
šos darbui, 6 dienas savaitėj. Atei
nanti arba. gyventi vietoje.

BR 8-0808

Reikalinga moteris prižiūrėti 
ligonę (sužeista koja) ir lengvas 
namų ruošos darbas. Gyventi vie
toje, išlaikymas ir atlyginimas.

LU 2-9047

Registered Nurses
ALSO

LICENSED
PRACTICAL NURSES

Mušt. be eligible for Iicėnse in In
diana. Openings in surgery and also 
gen erai d,uty. Good salarieš plūs 
differential for shifts. Liberal per
sonnel policiės. Conveniently located 
rooms and apartments. Live and 
ivorlc in a friendly community. 500- 
bcd-hospital. Located near Pui-due 
Ūniversity. — Wire, ivrite, apply, or 
call Director of Nursing Service.

ST. ELIZABETH HOSPITAL
1021 N. llth Street

LAFAYETTE, INDIANA
Phone SH 2-0221 before 9 P. M. for 

an appointment.

Reikalinga moteris namų ruošos 
darbui ir virimui, ateinanti. Mo
derniam apartmentiniam (su kel
tuvais) nsrne šiaurinėj miesto da
ly. 4 ar 5 d. savaitėj, 11 v. r. iki 
8 v. v. Susisiekimas Addison, Bei-,
mont ir Broadvvay autobusu. 
BU 1-0623.

DfiMESIO i

Dr. Daugirdaitė-Sruogienė,

Lietuvos istorija
vadovėlis lituanistinėms mokyk 
toms ir tėvams, vaikus su Lietuvos 
praeitimi norintiems supažindint; 
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 ištaigos — i1/. ir 3%, garažas, 
gera vieta. $31,500.

Murins 5 kamb., modernizuota vir
tuve ir vonia. Gazo šild., garažas, 
71 ir RockivelI. $18,200.

Naujas mūrinis 2x5% prie 69 ir 
RockivelI, 4 vonios, piumbingas rū
sy, ekstra namas!

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

KAIRYS REALTY, 2501 B9fh ST, NE 6-5151
2 but. pajam, medin., 5 ir 3 

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

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

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

6918 S. Bell. 2-jų aukštų medinis, 
5 ir 4 kamb. Nauja alyva karštu 
vand. šiluma. Garažas. $15,900.

Draudimo Ageutūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIS

i.ndos kasdien 9 v. r. iki 9 v. v., šeštad. ir sekmad. 9 v. r. iki 5
@455 So. Kedzie Avenue. Tel. PRospect 3-2233

CICERO—BERWYNMūr. ljž aukšto: 5 r 3 kamb. 14 
metų, 44 pėdų lotas. 62 ir Pulaski 
Puikus pirkinys. 2-jų butų namas — 4 ir 4 švle-

, sus kamb., 45 p. sklypas. Pilna kai-
Mur. 4 po 4. gazo pečiais šildy- " *"

mas, Brighton Parko centre.
Mūr. 6 ir 5, centr. šildymas, ar-

na tik $9.500.
Parkliolme mūrinis 2 butų: 2 

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

ti Archer susisiekimo, žemi mokės- 3 butai po 5 kamb. (3 miegamieji), 
čiai. i Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 "VVest 43rd Street 

Tel. ČLiffside 4-2390

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

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

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

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

Marų. Park Mūr. 2x4, garaž. $20,900. 
Mūrin. 2 po 5 ir 4 k., garaž., $26,900. 
Medin. 2 po 0 k., garažas, $13,900. 
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

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

MARŲUETTE PARKE
66th ir TALMAN

7 kamb. Alumin. “siding” apkaltas 
namas. Salionas ir valgomasis. Spin
telės plytelių virtuvėje. 4 miegamie
ji, 1 % 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. kiemas šone.

SEMIHARY REALTY
GR 6-5400

SKELBKITES “DRAUGE”

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

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

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

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PKospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chieago 86, Illinois

ŠILDYMAS
A, Stančiauskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rockwell Sfreet
Tel. GRovehilI 6-7875

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning i nau
jus ir senus namus. Stogų rinas 
(gutters), vandens šildymui boi
lerius. Turiu leidimus dirbti 
mieste ir užmiesčiuose. Darbas 
atliekamas greit ir sąžiningai. 
Apskaičiavimai nemokamai.

1 DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. TVcstern, Chicago 9, III.
Telefonas VI 7-3447

| Mūrinis 5 kamb., 3 blokai nuo
. mūšų įstaigos, labai, įkibai skubiai, 
tik už $1 4,400.

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

Medinis 4 kamb., rūšys, 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 kamb., 2 blokai nuo Ma
ria High, 30 p. lotas, nauja vonia, 
3 mieg., gazo šild., $16,900.

3 but. mūrin. 4—5—3, nauj. at
peni., atskira gazu šiluma, garaž., 
arti 57 ir Campbell. Nužom. kaina. 
$24.900.

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

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

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”, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie

tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.

j ♦♦♦♦•»♦♦♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦■

Perskaitę "Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti.

V. SIMKUS
Statybos ir Remonto Darijai 
2618 \VFST lįst STREET 

Tel.: PR 8-4268 ir TE 9-5531
S?

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Downspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi, IšsniUlinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 5 
m. garantija. Dedame naujas “eop- 
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 CONTRACTORS!
Statome šiltu oru pučiamus pe. 
čius, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus.

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

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

V'cONSTRnCTION C0.
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR
ATLIEKAME VTSUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
STS-070S CL 7-2094 Chicago, HI.



Operos sol. E. Kardelienės piano ir dainavimo studijos mokniai Montrealyje. Sėdi vidury’ E. Kar
delienė. Jai iš dešinės sol. Jonė Pauliūtė, o iš kairės sol. A. Paškevičienė ir pianistas R. Klišius.

POILSIO IR STUDIJŲ SAVAITES 

PROGRAMA
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E. Kardelienes muzikos studija

Šeštosios JAV ir Kanados Lie Stovyklos kapelionu maloniai 
tuvių Fronto Bičiulių — Poil- ' sutiko būti kun. J. Ažubalis.

| šio ir Studijų savaitės, įvykstan i yisi Uetuviai> ypa- atostogau 
įčios 1882 m.-rugpiūčio 5-12 d. I maloniaį kviečiami aktyviai 

Wasagoje - Springhurste, pro dalyv&uti paskaitosej vakarinė.
; se programose, literatūros va
kare ir koncerte.

Stovyklą ruošia LFB JAV ir 
Kanados CV; stovyklos vado-

Sekmadienis, rugp. 5 4.
: vai. p.p. stovyklos atidarymas, Majauskas, o jam talkininkauja 
Maironio minėjimas, koncertas J. Andriulis, V. Aušrotas, A. 
- montažas, susipažinimo vaka- Bumbulis ir V. Birieta. Stovyk-

| grama tokia.:
i .
; bendroji tema — “Maironis ir 

mes savuose laikuose”

I ras. Paskaitą skaito prof. J.
| Brazaitis. Koncerto-montažo 
programą išpildo stovyklaujan
čio jaunimo grupė, vadovaujant j 
muzikui kun. Pacevičiui.

los adresas: Camp of the Good 
Shepherd (LFB); R.R.3 Stay- 
ner, Ont., Canada.

Estes byla
TYLER, Tex. — Apylinkės

jjovę, kad, mokiniai po kįėkvie-į PirmadieiliSf rugpiūčio 6 d.— 
no skambinimo dar turėjo pa-> “Filosofinis ir Socialinis klima- .... „

.dainuoti, patys sau akompo- ,as lietuviui lntelektualui Mai ‘e,sėjas Otis T. Dunagan uzva-
Jau 14-ti motai Montrealy vai meilė . muzikai ir dainai pir- nuod"m’ lletuvnį. liaudies dai- ronlnįj praejty". pranešėjai: ku ! =ol Estes va^vs*

kia privati Elzbietos Kardelie- mauja prieš materialinius rei- ną kurias j. pati harmomzuo- n dr A Balt(nia Rim. svarstyt Bill,e ool Estes vagys- 
kalus. Ji neužsiprašo aukštu > -"nSama is Juškų darnų nn- kfina8. Vakare _ tradicinis ja„ suke.avimo ir išeikvojimo
, ... kinio ir pritaikydama kiekvie- ,honorarų nuo savo mokinių., . cio kepimas,
m j v - a „t- no mokinio individualiam pasi-E. Kardelienes studija yra pa- 1

nės muzikos studija. Lietuvos 
operos solistė, žymiausias kola-' 
ratūrinis sopranas, E. Kardelie-
nė yra baigusi Kauno konser-1 remta daugiau meile dainai, bei ruosimui ei su»e e3imui.

muzikai ir dideliu noru populia-1 E Kardelienė, kaikieno nuo
rint! muziką ir dainą lietuvių stabai, ligšiol turi kristališkai 
priaugančioje kartoje. Tai la- švarų balsą ir koncertuoja. Pa- 
bai pagirtinas tikslas. 'skutinį jos pasirodymą LaSalle

E. Kardelienės piano ir dai- miesto 50 m. sukaktuvėse apra- 
navimo studija pradeda veikti, gg anglų ir prancūzų spauda.

goginį skyrių ir etc. Baigusi' kaip tik prasideda mokslas ir “The Guardian” pažymėjo, kad 
Kauno konservatoriją, mūsų ' viešose mokyklose, t. y. rugsė- kelių tūkstančių publika jai plo

vatoriją. Studijavo ne tik dai
navimą, bet yra perėjusi ir ki
tus būtinus konservatorijos sky 
rius: kompozicijos, kontrapunk 
to, dirigavimo ir kaip tiktai, 
kas dabar jai svarbu — peda-

publikos mylima solistė savo 
studijas gilino Europoje — Ita
lijoje ir kit. Reikia pripažinti, 
kad sol. E. Kardelienė yra ge
rai pasiruošusi ir puikiai užsi
rekomendavusi kaipo puiki pe-

bylą rugsėjo 24 dieną.
Billie Sol Estes buvo Texas

žemės ūkio finansininkas.Antradienis, rugpiūčio 7 d. —
Numatoma ekskursija į Mid- i
land, gal būt, ir j Stradford, ; , Kilniausias žemės dalykas yra 
Ont. Vakare rodomi praeitų sto 
vykių filmai.

Trečiadienis, rugpiūčio 8 d. — 
“Bendruomenė ir kova dėl lais
vės”. Pranešėjai: dr. J. Sungai-

i tobula moteris. J. R. Lovvell

jo mėn ir tęsiasi iki birželio vi- jo atsistojusi. Kadangi “Nepri- la, St. Barzdukas, V. Vaitiekū- 
durio arba net pabaigos. Stu- klausomos Lietuvos” red. J. j nas, J. Kojelis, 
diją pastoviai lanko nuo 20 iki Kardelis, kaip žinoma, apie sa-1
25 mokinių. Per šio pavasario vo žmoną nieko nerašo, tai ir i Ketvirtadienis, rugpiūčio 9 d. 
koncertą iš užsirašiusių 23 mo- E. Kardelienės koncertai praei-1 — “Kūrėjas lietuvis anuo ir da- ■
kinių viešai pasirodė 17. Iš jų na dažnai net nesuminėti. i bartiniu metu”. Pranešėjai: J.

dagogė. Per jos dainavimo “še- atliktų dalykų — skambinimo v. . . Kralikauskas, dr. J. Grinius, A.
rengą” yra perėjusios jau ke- bei dainavimo ne visi vienodai E- Kardelienei, dirbančiai di- garonas> t. Valius. Temstant
lios žinomos dainininkės — so- užsirekomendavo. Aiškus talen- deli kultūrinį tautinį darbą jįterataros vakaras. Dalyvau-
listės: V. Žemelytė, Stefa Ma-tas buvo matyti pas Nijolę 
šalaitė, Kavaliūnaitė-Sriubiškie > Jauniutę, Dalią Barteškaitę. 
nė, Jonė Pauliūtė, Agnė Paške- j čia verta nažvmėti kaino nau- 
vičienė ir kit. Sol. E. Kardelie
nės muzikinis įnašas į Montrea- 
lio lietuvių koloniją yra labai 
žymus.

Jonė Pauliūtė baigė dainavi
mo studiją kaip gerai paruošta 
solistė. Ji jau daugelį kartų yra 
viešai pasirodžiusi ir su dideliu 
pasisekimu koncertavusi. Teko 
patirti, kad ji yra pakviesta į j 
Hamiltoną, kur šio rudens pra-' 
džioje ruošia didelį koncertą 
ateitininkai. Sol. J. Pauliūtė i 
studijas baigė 1961 m. pavasa
rį. Ji ir toliau tobulinasi daina
vime.

Antroji Montrealio solistė, 
lyriko - kolaratūrinis sopranas 
Agnė Paškevičienė viešai pasi
rodė birželio 23 d. per metinį 
koncertą. Jos maloniai skam
bantis balsas, graži dikcija, sim 
patinga išvaizda, tikrai skonin
gas apsirėdymas, visa tai suda
rė stilingą harmoniją. Jos solo 
atliktieji dalykai G. Rossini 
Ave Maria, liaudies daina “Pas,1 
motinėlę”, o ypač visus jaudino
su puikia kolaratūrine technika Los Angeles lietuvių visuome i niai kviečiami sveikinti garbin 
atlikta G. Rossini Rozinos arija nė, kur gyvena prof. Mykolas gąjį sukaktuvininką 
iš “Sivilijos Kirpėjo” “Kas nak- Biržiška, iškilmingai minės aš-

ir jos vedamai muzikos studijai1 
reikia palinkėti gražios sėkmės,

KI. G.

uui. i u.^ncviLi^iic, aiciiiCL
Sol. Jonė Pauliūtė, baigė dai-1 baigusi sol. E. Kardelienės dai

navimo studijas 1961 m. laidoje, navimo studiją Montreatyje.

Prof. M. Biržiškai 80 m.

ja: J. Kralikauskas, A. Baro
nas, B. Pūkelevičiūtė.

Penktadienis, rugpiūčio 10 d.
— Tėvynės prisiminimo ir par-j 
tizanų diena “Padėtis Lietuvo-! 
je”. Pranešėjai: dr. J. Grinius, 
V. Vaitiekūnas, A. Baronas. Su-1 
temus — Partizanų vakaras.

šeštadienis, rugpiūčio 11 d.
— “Filosofinis ir socialinis kli- i 
matas lietuvių akademiniam jau i 
nimui ir intelektualams dabar; 
Amerikoje”. Pranešėjai: dr. A. I 
Musteikis, dr. A. Damušis, K. 
Skrupskelis, Ž. Brinkienė, G. 
Balčiūnas.

šeštadienio vakare — koncer
tas. Išpildo solistai Vacį. Veri- 
kaitis ir V. Žiemelytė, akompo- 
nuojant muzikui St. Gailevičiui.

Savaitės metu šv. Jono pa
rapijos salėje — Springhurste 
vyksta dailininkų Pautieniaus, 
Petravičiaus, Valiaus ir Smalins 
kienės darbų paroda.

Viemerių metu mirties 
sukaktis

A. j- A.

JONAS STANKUS
Jau suėjo vieneri metai, 

kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimą 
vyrą, kurio netekau 1961 m. 
rugp. 5 d.

Nors laikas tęsiasi, bet jo 
niekados negalėsiu užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas su
teikia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą užprašytos šv. 
Mišios su egzekvijomis rug
piūčio. mėn. 4 d. 7 vai. ryto 
Švenč. P. M. Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiu visus gi
mines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir 
kartu su manim pasimelsti 
už a. a. Jono Stankaus sielą.

Nuliūdę: Žmona Ona ir 
kiti giminės

Į lietuvių visuomenę

tužės tylumoj”... A. P. šitą ari
ją sudainavo tikrai meistriškai.

tuoniasdešimtąjį profesoriaus 
gimtadienį. Los Angeles Lietu-

Publika sekė ją su pasigėrėji- vių Bendruomenės apylinkės ini 
mu ir karštai plojo. A. Paške-1 cįatyva, visų Los Angeles lie- 
vičienės ateitis priklausys nuo tuviškų organizacijų atstovų su 
jos darbštumo ir energijos.

fesorius Mykolas Biržiška buvo 
sunkiai susirgęs, gulėjo ligoni
nėje, dabar yra nuolatinėje gy 

sirinkime išrinktas specialus dytojQ įr artimųjų prįežįūroje. 
Aptarus solistes, reikia kele- tam minėjimui suorganizuoti ir Materialine jo būklė sunki. Ko

tą žodžių tarti apie studiją ap- pravesti komitetas. Nutarta,! mitetas maionįaį kviečia šia pro 
skritai. Kaip jau minėta, ope-1 kad iškilmingasis minėjimas bus j ga kartu gu sveikinimaiSj siųs. 
ros sol. E. Kardelienė tik ką ( rugsėjo 30 d. Los Angeles mies- tį ir auką garbingojo sukaktu- 
atvykusi Kanadon, tuojau ėmė-1 te. Losangeliečiai netrukus bus vįninko sunkiai būklei paleng-

n -' _ T J] vA.r. 1 llzi o i n n nvPn rr/m nf i rIAl mi „si darbo. Jos dainavimo ir pia-, smulkiai painformuoti dėl mi
no studija pradėjo veikti 1949 nėjimo tvarkos.
m. Per šią daugiau kaip 10 me
tų veikiančią studiją yra pe
rėję daug mokinių. Intensyvus 
darbas vyksta tarp 4—10 vai. 
po pietų. Kartais užsitęsia ir il
giau. Iš ryto retai kas gali at-

(čekius, money orders) siųsti 
komiteto nario, inž. V. Varno

„ . adresu (V. Varnas, 800 N. Van
Kebų pastarųjų metų bėgyje Ness Los A

profesoriaus seimą turėjo skau Qad£
džių nelaimių. Šiais metais pro

vinti. Tokiu būdu pats minėji
mas bus įprasmintas, suteikta

Prof. Mykolas Biržiška pri-! labai reikalinga parama profeso 
klauso visai lietuvių tautai, riui.

Minėjimo diena artėja, todėl 
prašoma nedelsiant siųsti svei-.

brangus kiekvienam lietuviui, 
todėl visi laisvojo pasaulio lie
tuviai, kartu su Los Angeles i kinimus ir aukas-dovanas. Pa^ i 

sidėti^ studijoms‘ neš didžioji | miesto lietuviais, kviečiami mi-į darykime tą dieną mūsų dvasi-' 
dauguma lanko privalomas mo- nėti garbingojo sukaktuvininko i niu pokyliu, prisimindami ir pa- 
kyklas Tik norinčios tapti so-1 gimtadienį. Komitetas maloniai remdami tą, kuris pasirašė Lie-
listėmis valandų atžvilgiu su
daro išimtį. Jos kartais valan
dą kitą gali pašvęsti dainavi-

kviečia visus laisvojo pasaulio tuvos Nepriklausomybės dekla- 
lietuvius jungtis į minėjimą sa- raciją ir visą savo gyvenimą 
vo sveikinimais sukaktuvinin- skyrė Lietuvai ir lietuvių tau-

mui ir rytais. Tai pareina nuo hui. Lietuvių politiniai bendruo- tai. 
darboi valandų. E. Kardelienės meniniai ir visi lietuviai mąlo-| Sveikinimus ir aukas-dovanas

1962 m. rugpiūčio mėn. 4 d. sueina 2-ji metai nuo 
A -f- fi

ELENOS JASAITIENĖS mirties 
Penkerios Šv. Mišios su egzekvijomis bus aukoja
mos už mirusios sielą Gim. Švenč. P. Marijos baž
nyčioje (Marąuette Park) rugpiūčio 4 d. 7:30 vai. 
ryte. Kviečia pasimelsti už mirusios sielą

Duktė ir sūnus su šeimomis ir giminės

GUŽAUSKU BEVERLY HILLS GĖLINYelA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 ĮVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-6834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visanje Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

.į. F. EUDE1K1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

O 4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. YA 7 1741-2 

4330-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 VVest 7lst St. Telef. GRovehill 6-234545 
1410 S. 50th Avė., Cicero. TOvvnhal! 3-2108-03

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėle:, 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. 11 Ith St., PR 9-1355 Ir 9-I35S

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. VVESTERN AVĖ,

Komitetas

J. Gliaudą — pirmininkas;

nariai:

arch, Ed. Arbas,
V. Irlikienė, 
inž. J. Jodelė, 
m jr. K. Liąudanskas, 
inž. Br. Stančikas, 
inž. V. Varnas.

ONA KUKLERIENĖ
ŽIČKTJTfi

Pagal pirmą Visockiene
Mirė liepos 30 d., 1962,

11:45 vai. vak.
Gimė Lietuvoje. Skaudvįlės 

vaisė, ii’ parapijos, Įvangėnij 
kaimo.

Amerikoje išgyveno 54 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me duktė Frances Gagle. žen
tas VVilliam, 5 sūnūs: Povias, 
marti Barbara, Bruno, marti 
rauline, Jurgis, marti .Tulia, 
Michael, marti Estelle ir Char
les, marti Helen Visockiai, 15 
anūku, 4 proanūkai. brolis Jo
nas Zičkus, brolienė Berniee, 
broliene Ona Žičkienė su šei
ma, švogerka Mary Bružulis 
su šeima, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje. 3307 S. 
Lituanica Ave.

Laidotuvės įvyks penktad., 
rugp. 3 d., iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta i šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioje 
Įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Duktė, sūnūs, žen
tas, marčios, anūkai iit pro- 
anūkai. 'lc"

Laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tol. Yards 
7-3401.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. VIrginia 7-6672

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ.

3354 S. HALSTED STREET

Tel. YArdi 7-8401

Tel. YArds 7-1911

Mylimam tėvui
fi T JI

ANTANUI ’ BALČIUI mirus, 
dr. Aldonai Gravrogkienei ir jos vyrui Jur
giui giliį užuojautą reiškia

Liefuviy Krikščioniškosios Demokratijos 
Studijy Klubai

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ.

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE., CICERO. ILL. TeL OLympie 2-1003
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X Švč. Paneles Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje Mar- 
quette Parke, Chicagoje, vyksta 
Parcijunkulio atlaidai. 7:00 vai. 
vak. mišparai ir pamokslas. 
Atlaidai baigiasi šiandien vaka
re.

X Kun. Juozas Vaišnys, SJ, 
“Laiškų Lietuviams” redakto
rius, Marijampolės Rygiškių 
Jono valstybinės gimnazijos 
auklėtinis, mielai sutiko įeiti į 
tos gimnazijos šimtmečiui mi
nėti komitetą monografijos 
redaktorium.

X Dalia Sulaitytė, atstovau
janti Lietuvių Tarpt. Prek. pa
rodoje, iki liepos 28 d. dalyva
vo šiuose viešuose pasirody
muose ir labai gražiai užsireko
mendavo: liepos 7 d. Jack Ei- 
gen televizijos programoje, lie
pos 19 d. WLS radio programo
je, liepos 22 d. Ron Terry TV 
Polka Party programoje, lie
pos 25 d. Paul Saliner (Šalti- 
miero) radijo progr., liepos 26 
d. Women on the Go TV progr., 
liepos 28 d. — Skokie 75 m. ju
biliejaus parade.

Atliekamą nuo pareigų laiką 
mūsų “Miss Lithuania” pralei
džia lietuvių paviljone, tuo pa
traukdama publikos akį. “Miss 
Lithuania” yra labai populiari 
ne tik lietuvių, bet ir svetim
taučių tarpe.

X Antanas Laurinaitis iš To
ronto, Ont. porai dienų buvo 
atvykęs į Chieagą ir, pažįsta
mų padedamas, susirado savo 
giminaitę, J. Vaitkienę, gyve
nančią Lyons, III., atvykusią 
prieš pirmąjį karą. Laurinaitis 
Chicagoje lankėsi pirmą kartą. 
Aplankęs “Draugą” įsigijo lie
tuviškų knygų.

X Š. m. rugpjūčio 3 d. su
kanka 1 metai, kai Regina Mi- 
kolajūnienė pasitraukė iš mūsų 
tarpo amžinybėn. Metinių pro
ga, Tėvų Marijonų koplyčioje 
rugp. 3 d. 7:30 v. bus atnašauja 
mos už jos sielą šv. mišios. Gi
minės ir pažįstami prašomi pri
siminti ją savo maldose.

X Madų parodoje rugsėjo 30 
d. Jaunimo Namuose, dalyvaus 
Stasė Olšauskienė prieš kurį 
laiką atvykusi iš Melbourne, 
Australijos. Baigusi D. Nasvy
tytės išraiškos šokio studiją ji 
turi meniškų sugebėjimų ir siu
vimo srityje. Parodydama savo 
darbus ji prisideda prie katali
kiškos labdaros, nes parodos 
pelnas yra skiriamas Ark. Ma
tulaičio Senelių namų statybai 
paremti. (Pr.)

X GERA PROGA rugpjūčio 
mėn. įsigyti rašomąją mašinėlę 
lietuvišku ar anglišku raidynu 
labai nupiginta kaina. Katalo
gus ir informacijas apie rašo
mas ir įvairias skaičiavimo ma-. 
šinas gausite veltui, tik prane
šę savo .adresą: J. L. Giedrai
tis; 10 Barry Dr., E. North- 
port, L. I., N. Y., kuris “Drau
gui” žinomas, kaip sąžiningas 
asmuo. (Sk.)

X Prof. J. Žilevičius, gyven
damas pas tėvus jėzuitus, tvar 
ko muzikologijos archyvą ir bai 
gia ruošti Liet. Vargonininkų 
s-gos monografiją, ryšium su 
sąjungos 50 m. sukaktimi. No
rima šiemet atiduoti spaudai. 
Bus iliustruota.

X Muzikologijos archyvo ar
chivaras Jonas Narukynas be
veik kasdien nuo 11 vai. iki 2 
vai. p. p. budi archyve. Turin
tieji reikalų archyve, gali iš- 
anksto su juo susitarti tel. 
PR 8-3849. Archyvo globėjai 
yra gen. kons. dr. P. Daužvar- 
dis ir provinciolas tėv. B. Mar- 
kaitis, S. J., mecenatas — prof. 
J. Žilevičius, kuratorius prof. 
V. Jakubėnas, vicekuratorius 
muz. J. Bertulis, ižd. V. Šim
kus, sekr. Ant. Skridulis, ant
ras archyvaras J. Kreivėnas.

X Adv. Algimantas Kėželis 
su šeima atostogauja Kanado
je. Grįš apie rugp. 13 d.

X Paskutinis paraginimas į- 
sigyti savo bilietus važiuoti į 
Holy Hills, Wisc., sekmadienį, 
rugpiūčio 5. Kas neturės bilie
to, negalės važiuoti. Išvykstam 
7 vai. ryte, o grįžtama 4 v. va
kare.

X Muz. J. Bertulis lankėsi 
Los Angeles mieste. Išvykęs 
buvo savaitę laiko. Grįžęs tal
kina prie Muzikologijos archy
vo.

X žum. Jonas Antanaitis,
neseniai persikėlęs į Chieagą, į- 
stojo į JAV Lietuvių Bendruo
menės CV Informacijos komisi
ją-

X Viktoras Liutkevičius 
(Lyons) ir šeima praleido atos 
togas toli nuo Melrose Parko, 
net šiaurėje Wisc. Namus pri
žiūrėjo O. Žvirblienė. Viktoras 
turi vietą Melrose Parko savi
valdybėje ir nepamiršta lietu
vių reikalus.

X Jonas Utaras iš Melrose 
Parko, kartu su šeimos nariais, 
buvo išvykę pas brolį į Kansas 
valstybę. Važiavo savo auto
mobiliu. Jau grįžo ir vėl dar
buojasi prie savo darbo.

x G. Kisielienė, iki šiol gy
venusi Cieeroje, Iii., sveikatos 
sumetimais persikėlė gyventi 
pas savo giminaičius Gasparai- 
čius į Clevelandą, Ohio. Rašo, 
jog esanti viskuo aprūpinta, tik 
esą nuobodu atsiskyrus nuo sa
vo bičiulių Chicagoje.

i
X Marytė ir Petras Conra- 

dai, daugelį dešimtmečių buvę 
žymiausi Chicagoje lietuviai fo
tografai, turėję čia savo meni
nę foįo studiją, prieš 6 metus 
išsikėlę į Long Beach, Cali'f., 
praėjusią savaitę atsilankė Chi- 
cagoje jau kaip svečiai. Petras 
čia lankė savo sergantį brolį, o 
Marytė savo gimines Jakavi- 
čienę, Babrauskus Cieeroje ir 
kt. Iš Chicagos išvyko trauki
niu į New Yorką atlankyti sa
vo ištekėjusios dukters Narci- 
zos. Kalifornijos oru ir gyve
nimu Conradai patenkinti, fo
tografo verslu jau nebesiverčią, 
bet pardavinėja muziejinius ir 
antikvarinius dalykus, kurių 
mėgėjų visada pasitaiko.

X Benys Bahrauskas, Zig
mas Dailidka, Jeronimas Igna- 
tonis, Ferdinandas V. Kaunas, 
Algimantas Kėželis ir Jonas 
Švedas sudaro LFondo Pelno 
Skirstymo komisiją, kurios pa
reiga bu,s 1962 metų pabaigoje: 
paskirstyti per šiuos metus su-, 
sidariusį kapitalo pelną. Pavie
niai asmenys ir organizacijos 
pastaruoju metu gyvai remia 
Lietuvių fondą, kurio adresas 
yra 7243 So. Albany Avė., Chi
cago 29, III.

X Alina ir Kazys Žilvičiai su 
sūnumi Algiu iš Hamiltono sa
vaitei laiko atvyko pas gimines. 
Atgal grįžta šeštadienį. Aplan
kę pažįstamus bei eilę kultūri
nių lietuvių įstaigų. Alina yra 
brolio duktė kun. Kazimiero 
Rickaus, mirusio Kanadoje 
prieš metus laiko (1961. VIII. 
18). Yra “Draugo” skaitytojai 
nuo pat atvykimo į Kanadą.

X Kun. dr. A. Juška, buvęs 
LB Informacijos komisijos pir
mininku garsinti antriesiems 
LB Tarybos rinkimams, įsijun-1 
gė į JAV LB centro valdybos 
Informacijos komisiją.

X Poetė ir visuomenininkė 
J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, 
nuo 1920-jų iki 1938-jų metų 
dirbus mokytojos darbą Mari
jampolės Rygiškių Jono valsty
binėj gimnazijoj', sutiko talki
ninkauti gimnazijos Šimtmečiui 
Minėti komitetui, monografijai 
ruošti redakcinei komisijai. Mi
nėjimo komiteto adresas: Jonas 
Vaičiūnas, 6221 S. Claremont 
Avė., Chicago 36, Illinois.

X LB Town of Lake apylin
kės valdyba savo 
posėdyje aptarė eilę svarbių 
vietos veiklą apimančių reikalų. 
Lietuvos paviljono Tarptautinė
je parodoje Chicagoje įrengimo 
išlaidoms paskyrė $25. Kiek an
kščiau Šv. Kryžiaus parapijos 

į mokyklos remonto išlaidoms 
mažinti paskyrė $10. Parapijos 

| mokykloje veikia ir lituanisti- 
1 kos mokykla, vad. mok. M. Pė- 
• teraitienės. Apylinkės valdyba 
. ir ateityje lieka lituanistikos 
j mokyklos veiklos pirmaeilė rė
mėja. Be to tikimasi, kad šia
me darbe ją aktyviau parems 
mūsų tautiečiai, esantieji vieto
je ir platesnėje apylinkėje.

Alina, Kazys ir sūnūs Algis Žilvičiai iš Hamiltono lanko “Draugo” 
įstaigą.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Kęstutis Gaidžiūnas, mū
sų bendradarbis, devynius mė- 

praėjusiame j nesjus išbuvęs kariuomenėje 
drauge su pašauktaisiais rezer
vistais, atlikęs tarnybą vėl pe
rėjo į civilinį gyvenimą.

—. Pabaltijo valstybių dipl- 
atstovai Washingtone, p. p. J. 
Rajeckas, J. Kaiv ir Dr. A. 
Spekke, JAV 40 metų Pabalti
jo valstybių pripažinimo de jure 
sukakties proga, buvo priimti 
p. U. Alexis Johnson, Valsty
bės pasekretoriaus pavaduotojo 
politiniems reikalams.

Įteikta Valstybės sekretoriui 
bendra Pabaltijo dipl. atstovų 
nota (ji buvo išspausdinta 
“Drauge”). Taip pat davė ben
drą amerikiečių spaudai komu- 

X Pranas Sideravičius, miš-' nikatą. žinią apie tą sukaktį ir
kininkas, šakių Apskrities klu
bo sekretorius pradėjo savo tri-

dalyvaus Gabono ambasado- 
i riaus priėmime nepriklausomy
bės šventės proga.

ITALIJOJE
— Berniukų stovykla Italijo

je. Antey, Ct. Andrė, veikia Co- 
lonia Lituana, kur kiekvieni 
metai organizuojama lietuvių 
berniukų stovykla. Šitų namų 
savininkai ir stovyklos organi
zatoriai yra lietuviai tėvai sale
ziečiai. Šiemet stovyklauja tik 
lietuvių saleziečių įstaigos jau
nimas, vadovaujamas poros tė
vų saleziečių. Kiti tėvai išvyko 
į Vokietiją lankyti savo auklėti
nių tėvų ir ieškoti naujų kandi
datų naujiems mokslo metams. 
Stovyklaująs jaunimas uoliai 
ruošiasi Maironio minėjimui, 
kuris įvyks rugpiūčio mėnesio 
pirmomis dienomis Romoje pa
bėgėlių suvažiavimo proga. Ber
niukai turi paruošę gana plačią 
programą: eilėraščių, dainų, šo
kių.

Atrodo, kad jie bus dideli 
varžovai Vasario 16-os gimna-

Pabaltijo dipl. Atstovų JAV 
demaršą Amerikos Balsas perda 

jų savaičių atostogas, kurių j vė į Lietuvą.
metu aktyviai rūpinasi šakių Į — Lietuvos atstovas dalyva- 
Apskrities — zanavykų klubo! vo išvykstančio Ghanos amba- 
metinės gegužinės pasisekimu.! sadoriaus išleistuvėse Statler .. . , .
Gegužinė įvyks rugp. 19 d., A. viešbutyje. Tas išleistuves, tarp SU sPecla 13
Bruzgulienės aikštėje, 8274 kitų, sponsoravo Washingtono 
Kean Avė. Visi zanavykai ir jų katedros dekanas Francis

programa į Romą.

bičiuliai laukiami 
nėję.

šioje geguzi- SAYRE.
Liepos 26 d. Lietuvos atsto

vas J. Kajeckas, dalyvavo Li
berijos ambasadoriaus priėmi
me, to krašto nepriklausomybės 
šventės proga.

Jis šiomis dienomis taip pat

X Chicagos Lietuvių Meške
riotojų — Medžiotojų klubo
meškeriotojai šią vasarą labiau 
šia žuvavo Wisconsin valstijos 
didžiuliame Puekaway ežere.
Paskiausiai tenai buvo B. S.
Klimavičiai, J. Janulaitis, M. I.
Viliūnai ir K. Bložys su žmona, 
atvykę iš Sioux City, Iowa. Žu
vies pagauta netaip jau daug, 
kaip buvo tikėtasi. Priežastis 
—pasitaikiusieji nepalankūs 
orai. Ateityje bus vykstama žu 
vauti į artimesnius prie Chica- 
gos vandenis.

X Dalilė (Valančiūtė) ir inž.
Antanas Polikaičiai su šeima 
iš Los Angeles buvo atvykę sa- priiminėti nuo rugpiūčio 6 die 
vaitei į Chieagą ir dalyvavo 
Irenos ir Juozo Polikaičių ves
tuvėse. Paviešėjo ir Detroite 
pas Ant. Polikaieio tėvus. Lydi- 

jmi Liudos Germanienės, aplan- 
1 kė “Draugą” domėdamiesi nau-

X Town of Lake lietuviai 
namų savininkai galvoja steigti 
namų savininkų draugiją, ku-! 
rion susibūrus būtų galima ge
riau apginti savo reikalus, išsi
aiškinti kai kuriuos klausimus 
su pasikviestais miesto valdy
bos atstovais. Rudeniui atėjus 
planuojama pradėti veikti.

X Dr. V. P. Tumasonis grįžo

Tėvai saleziečiai gražiai auk-
! lėja mūsų jaunimą lietuviškai 
| katalikiškoje dvasioje. Jie atlie- 
i ka gal dar didesnį darbą negu 
I mūsų Vasario 16-os gimnazija, 
— rašo “Draugo” koresponden
tas iš Vokietijos.

VOKIETIJOJ?
Kun. Kazimieras Patalavi-

I čius lankėsi Hamburge pas sa
vo prietelius ir pažįstamus ir 
pats klausė Madrido Radio gir
dimumą Vokietijoje. Jis pats 
jau per 10 metų dirba Madride, 
ruošdamas transliacijas mums 
ir į Lietuvą.

— Į naują PLB Vokietijos
Bendruomenės tarybą išrinkta: 
1. Izidorius Rugienius, Muen- 
chen 22, St. Anna-Platz, 934

iš atostogų ir ligonius pradės balsais; 2. kun. Vaclovas šar-

nos.
x Ateities atžalynas sekma

dienį sėkmingai pasirodė Tarp
tautinėje Prekybos parodoje 
su dainomis irtautiniais šokiais. 
Publikos buvo šiltai sutikti.

ka, Hamburg-Altona, Kalten- 
kirehener 4 880; 3. kun. Bro
nius Liubinas Uhlerborn, Post 
Heidesheim 855; 4. kun. Alfon
sas Bernatonis Dieburg, Minne- 
feld 34 814; 5. Adolfas Keleris, 
Bremen 20, Ferdinand Lassalle

Chicagos žinios
KAIP PIRKTI MAISTĄ?

Norį žinoti kaip geriau pirk- 
iti maistą gali gauti ta tema 
tris brošiūrėles nemokamai. 
Reik rašyti: Nicholas Melas, 
City S'ealer, Dept. of Weights 
& Measures, 320 N. Clark st., 
Chicago 10, III.

MIRĖ SENIAUSIAS KUNIGAS
I

Kun. Thomas McCormick, • 
CSV, seniausias Amerikoje ku
nigas, mirė savo gimtadienyje 
sulaukęs 102 m. Mirė Holy Fa- Į 
mily ligoninėje, Dės Plaines,! 
III., netoli Chicagos. Jis laido
jamas šiandien iš Šv. Viatoro 
bažnyčios, 4170 Addison st.

SUKNELĖS BE “ZIPERIŲ”
Vagiliai įsibrovė į Jean Allen 

madų saloną, 2842 Sheridan! 
rd., ir pavogė $10,000 vertės 
suknelių. Suknelės madingos ir 
puošnios, bet turi vieną trūku
mą, dar nebuvo spėta į jas į- 
siūti “ziperius.”

PRIRAKINO MERGAITĘ 
PRIE VAMZDŽIO

Sam Puleo, 6321 N. Keeler, 
užpykęs dėl savo 13-kos metų

Dr. Samuel Andelman, Chica
gos Sveikatingumo komisionierius, 
rodo dalį surinktų thalidomido 
tablečių, kurių vartojimas buvo 
priežastimi, kad gimė eile defor
muotų kūdikių.

dukters Darlene nepaklusnu
mo, retežiais prirakino ją prie 
vamzdžio namo rūsyje. Kaimy
nai pašaukė policiją. Mergaitė 
nuvežta į ligoninę, o tėvas į 
policijos nuovadą.,

20 MOTERŲ ĖMĖ
PAVOJINGUS VAISTUS

Chicagoje 20 moterų pareiškė 
miesto sveikatos tarybai, būk 
jos tikisi ėmusios pavojingų 
Thalidomide vaistų, nuo kurių 
gimsta kūdikiai su nenormaliai 
išsivysčiusiomis rankomis ir ko 
jomis. Sveikatos tarybos 30 ty
rinėtojai yra suradę ir konfis
kavę 2,952 tablečių. Chicagoje 
50 gydytojų gavo tokių piliulių 
pavyzdžių. Tyrinėtojai dar ban
do susisiekti su 17 iš jų.

PRAPLĖS AERODROMĄ

Federalinė aviacijos agentū
ra (FAA) iš Washingtono pa
skyrė $3,972, 693 O’Hare aero
dromo patobulinimui ir praplė
timui. Rugp. 11 d. prie O’Hare 
bus atidaryta nauja automobi
lių pastatymo vietovė talpinan
ti 5,800 auto mašinų. Iki šiol 
žmonės skundėsi, kad nebuvo 
vietos kur pasistatydinti auto
mobilius.

AR PAKILS CHICAGOS 
TAKSOS?

Nežinia kas sako tiesą. Chi
cagos meras Richard Daley sa
ko, kad 1963 metams nebus pa
keliamos taksos, bet Chicago 
Civic federacija pranašauja, 
kad už nekilnojamą ir asmeni
nę nuosavybę taksos sekančiais 
metais bus pakeltos 18 centų 
už $100, tai yra 3.64%. Šiais 
metais nuosavybių savininkams 
reikėjo mokėti $5.16 už $100; 
sekančiais metais ši organiza-' 
cija pranašauja, kad reikės mo
kėti $5.34 už $100.

X Leonardas Dargis, Vacys 
Dzenkauskas ir Justas Lieponis i 
sudaro Lietuvių fondo investa
vimo komisiją, kurios uždavi
nys surasti ir apsvarstyti bū
dus, kaip tikslingiau, saugiau 
ir naudingiau investuoti Lietu
vių fondo kapitalą, šiuo metu 
siekiantį apie $40,000.

jais leidiniais. Taipgi įsirašė į‘Ateities atžalynui priklauso 73 20 791; 6. kun. Jonas Aviža 
Lietuviškos Knygos klubą. į vaikai, trečios ir ketvirtos kar- Muenchen 2, Unterer Anger 17 

Inž. Ant. Polikaitis dirba ra-Į tos. Juos moko šokių: Pranciš- ‘788; 7. Jonas Valiūnas Bens- 
ketas gaminančioje Lockheed ka Gramontienė, Pranciškus heim, Wilhelmstr. 129 661; 8. 
bendrovėje, Los Angeles. Dalilė Zapolis ir Genovaitė Giedraity- jjonas Stankaitis, Huettenfeld, 
talkina “Lietuvių Dienų” an- tė; dainų moko Eleonora Zapo- JSchloss Rennhof 644; 9. Frieas 
gliško skyriaus redagavime. lienė. -Jonas Skėrys, Mannheim,

Muehlhauserstr. 9 595; 10. Jo
nas Grinius, Muenchen 54, Kris- 
tallstr. 8, 593; 11. Juozas Venc
kus, Kaiserslautern, Mannhei- 
merstr. 209, 589; 12. "Aleksan
dras Mariūnas, Kelsterbach, 
Walldorferstr. 9, 572; 13. Ona 
Boehm-Krutulytė, Duesseldorf, 
Linienstr. 79, 568; 14. Vilius 
Lenertas, Heidelberg, Blumen- 
str. 27, 526; 15. Jonas Norkai- 
tis, Duesseldorf, Zu den Eichen 
13, 522.

ŠVEICARIJOJE
— Vokietijos lietuviškasis 

jaunimas vasarą. Šveicarijoje, 
Arosa Gr., Touristenhaus “Al- 

Dalilė Polikaitienė (kairėje), Liuda Germanienė ir Antanas Poli- penrose” susirinko apie 50 vai
kaitis su savo vaikučiais, besilanką Drauge. Polikaičių dukra Vi- t v
ta (karėje) ir sūnus Rimas (dešinėje). Viduryje L. Germanienės kūčių (beriliu <ų 16, o mergai- 
berniukai: Juris. ir Saulius. ' čių 33) iš Duesseldorfo, Hage-

z L ištirpom 
/ kargu rn.„.. v

no, Bocholto, Hamburgo ir kitų 
lietuviškų kolonijų.

Šią vietą surado ir visas lėšas 
išrūpino Ona Krutulytė-Boehm- 
ienė, kuri su vyru praktiškai 
vadovauja šiai stovyklai. Jai 
talkininkauja Alina Griniuvienė 
ir Ona Vilčinskienė. Jaunimui 
pamaldas laiko kun. V. šarka. 
Stovykla prasidėjo liepos m. 17 
d. ir tęsėsi iki rugpiūčio mėn. 
6 dienos. Ši vieta yra žymi 
Šveicarijos kurortinė vieta, į 
kurią traukia turistai iš visos 
Europos, ypatingai žiemą slidi
nėti.

Atvykus mūsų jaunimui, oras 
pasitaisė ir dar taip tebesilaiko. 
Grynas kalnų oras, saulėtos 
dienos, dideli kalnai, graži gam 
ta, žavūs vaizdai, geras ir pa
kankamas maistas visiems mū
sų vaikams regimai eina į svei
katą. Be to, mūsų vaikučiai 
uoliai mokosi lietuvių kalbos, 
dainų, giesmių, pasakų ir žaidi
mų. Atrodo, kad jie čia stiprė
ja fiziniai ir dvasiniai.

— Seselė vienuolė Marija Sa- 
muelė šileikaitė pradėjo dirbti 
Arosa, Florentinum sanatorijo
je. Ji kilusi iš Andriejavo, gy
venusi ilgesnį laiką Kaune ir 
Panevėžyje ir per 20 metų dir
busi įvairiose šveicarų sanato
rijose.

Seselė Samuelė šileikaitė la
bai apsidžiaugė Šveicarijoje su
tikusi mūsų jaunimą ir galėju
si su juo grynai lietuviškai pa
sikalbėti. Jinai greit pranešė 
savo prieteliams šveicarams, 
kad jie paremtų mūsų jaunimą 
ir po savaitės pasirodė pirmi 
mūsų kolonijai siuntiniai. Tai 
gražus ir didelis dalykas mūsų 
vargšų tėvų vaikams.

Atvyko ir svečių; iš Baselio 
—- prof. Eretas ir iš Davos — 
p. Milvydienė. Šveicarijoje yra 
negausi lietuviška bendruome
nė, kuriai vadovauja p. Paulai- 
tis.

— Maskvos melodija, tačiau 
perdaug disonansų — šitaip 
Vakarų spauda įvertino liepos 
14 d. Maskvoje pasibaigusį vad. 
kongresą už taiką ir nusigink
lavimą. Tiesa, Maskva buvo. 
nustačiusi kryptį, tačiau ne 
viskas vyko pagal jos norą ir 
režisūrą. Maskva buvusi šeimi
ninke, tačiau ne absoliutine šei
mininke. Sovietai nesitikėjo, 
kad JAV ir britų delegatai bū
tų išdrįsę aiškiai pasisakyti ir 
prieš sovietų įvykdytus ir ža
damus dar vykdyti branduoli
nius sprogdinimus; Kitoks, kaip 
manyta, paskelbtas ir “Kreipi
masis į visas pasaulio tautas”. 
Čia pabrėžtas visų kongreso da
lyvių neutralumas ir pasisaky
ta prieš “bet kokius atominius 
ginklų bandymus”.

iiguiniiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiimiiii

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje $8.00, 
už dirbtuvės darbą.—$10.00 ir da
lys. Pigios paveikslinės lempos.

J. MIGLINAS
2540 W. OOth St. n a. PR 6-1063

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliillliuiiiiilllliiiiiin

iUNIIIIIIIl!!!!!iiSiillilllllllH!llllllllllllllll

KRISTAUS
GYVENIMAS

knyga 965 psl., parašyta

PROF. GIUSEPPE RICCOTTI
Iš italų kalbos išvertė 

I KUN. P. DAUKNYS, MIC. 
i Spausdino Nidos spaustuvė Lon

done- Įrišta kietais puikiais 
‘ viršeliais
Tai yra pirmas toks platus moks
linis veikalas apie Kristaus gyve
nimą lietuvių kalboje. Ši knyga

yra išversta j 23 kalbas. 
Knygos kaina $7.00Į

į Amerikoje ir Kanadoje pagrindi 
nis platintojas yra

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois 
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