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Artėjama prie naujos Berlyno krizės
BULGARIJOS DELEGACIJA 

Į MASKVĄ
Ulbrichtas nuvyko pas Chruščiovą

BERLYNAS. — Komunistai delegacija, vadovaujama gyny- 
sustiprino spaudimą, norėdami' bos ministerio gen. Džurovo, iš-

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

sukelti naują krizę Berlyne, ar 
tėjant vienerių metų raudonų
jų sienos aplink Berlyną pasta
tymo sukakčiai (rugpiūčio 13 
diena).

Maskvos radijas vokiečių kai 
ba užvakar vakare perspėjo, 
jog Rytų Vokietija planuoja pa 
imti kontrolę kelių, susisiekian 
čių su Vakarų Berlynu, atski
roje taikos sutartyje. Bet ra
dijas nepranešė, kada bus pasi
rašyta sutartis.

Vakariečiai diplomatai šį Mas 
kvos pranešimą sieja su Rytų 
Vokietijos vado Ulbrichto išvy
kimu į Sovietų Sąjungą.

Pasak Maskvos radijo prane-" 
Šimo, visa Rytų Vokietijos te
ritorija “visiškai bus išlaisvin
ta”, duodant Rytų Vokietijai 
kontroliuoti visus kelius į “lais
vąjį, demilitarizuotą” Vakarų 
Berlyną.

Ulbrichtas nuvykęs pas dik
tatorių Chruščiovą apsvarstyti 
Vokietijos taikos sutarties.

¥
Sofijos radijas vakar prane

šė, kad Bulgarijos vyriausybės

Nkrumali išvengė
bombos, 56 sužeisti

ACCRA, Ghana. — Preziden
tas Kwame Nkrumah užvakar 
išvengė sužeidimo, sprogus bom 
bai netoli jo, bet 2 žmonės bu-

vyko į Sovietų Sąjungą. Nepas 
kelbta smulkmenų apie delegaci 
jos kelionę.

— Alžiriečių dviejų partijų 
vadai vakar sutarė, kad vice
premjeras Ben Bella būtų Al
žirijos vadas. Septynių vyrų 
grupė valdys Alžiriją, kol bus 
išrinktas parlamentas rugpiū
čio 27 d.

Komunistų ūkinė sistema 

ir spekuliacija
Iš komunistinio režimo teismo sales

KAUNAS, okup. Lietuva. — 
Liepos 28 dieną Aukščiausiojo 
teismo baudžiamųjų bylų teis
minė kolegija išvažiuojamajame 
posėdyje (kaip praneša “Tiesa”

Lenkijos ateistai
pradėjo mokytojų
verbavimo akcijų

VARŠUVA. — Pradėta dides
nė veikla už mokytojų laimėji
mą ateizmui.

Paskutinėje ateistų organo 
“Argumenty” laidoje šaukte šau 
kiami mokytojai jungtis į ateis
tų sąjungas, nes “kai visi mo
kytojai bus įsitikinę ateistai, 
tada Lenkijos mokyklos bus tik 
rai bereliginės ir busimosios len
kų generacijos augs pilnutinėje 
laisvėje nuo religijos smaugi
mo”, — rašo “Argumenty”.

liepos 29 d.) baigė svarstyti gru 
- Britanijos parlamentas at-i Pės Kaun0 spekuliantų valiuti- 

metė Sovietų Sąjungos šnipo nėmis vertybėmis bylą. 1953 - 
dr. Roberto Sobleno prašymą 1961 • metl^ ^kotarpyje speku- 
suteikti jam Britanijoje politinį liant,i SruPės apyvarta virsiju-
prieglobstį arba išleisti į kitus 
kraštus. Šnipas Soblen, nuteistas 
kalėti iki gyvos galvos, gražina 
mas į Jungtines Amerikos Val
stybes, iš kur jis pabėgo; jis 
šiandien, gal būt, bus grąžintas 
į šį kraštą.

— Meksikoje pradėta statyti 
penkiolika jėgainių.

— Buvęs JAV prezidentas 
Eisenhoweris, jo žmona ir jų

si 3 milijonus rublių sena verte.

“Tiesa” praneša, jog plačiu 
mastu sudarinėjo sandėrius tei
siamieji Moisiejus Cukermanas 
ir Antanas Šakalys, jau anks
čiau bausti už valiutinį operaci
jų pažeidimą, o taipgi Jonas 
Jaškauskas, irgi teistas už sun
kų valstybinį nusikaltimą. Į nu
sikalstamą veiklą buvo įtraukta 
grupė Kauno gyventojų.

Aukščiausiojo teismo baudžia

gila, Naftolijus Slepakas ir Va
silijus Agejevas irgi gavo griež 
tas bausmes.

Aukščiausiojo teismo baudžia 
mųjų bylų teisminės kolegijos 
nuosprendis galutinis ir kasaci
ne tvarka neapskundžiamas.

Okupuotoje Lietuvoje netiku
si komunistinė ūkinė sistema 
vis labiau vargina darbo žmogų. 
Besiplečiąs vargas bei skurdas 
paskatina žmones į spekuliaci
ją-

Jei komunistai nori užkirsti 
kelią skurdui — jie turėtų pa
naikinti dabartinę ūkinę siste
mą (kolchozinę ir sovchozinę) 
ir grąžinti žmonėms asmens ir 
iniciatyvos laisves.

Nepriklausomybė rugpiūčio 6 d. — Jamaica, užsieniečių valdoma 
beveik per 450 metų, tampa nepriklausoma valstybe rugpiūčio 6 
dieną. Kolumbas atrado Jamaicą 1494 metais ir Britanija ją pa
ėmė 1665 m., valdė iki dabar. (UPI)

anūkai iš Švedijos atvyko į Koel ■ mųjų bylų teisinė kolegija nu-

Nauja tarptautine 
organizacija

Ginti karo nusikaltėlius 
BERLYNAS. — Neseniai pas 

kelbta žinia, jog veikianti tarp
tautinė organizacija, kurios tik 
sias slėpti' nuo bausmės hitleri
nius karo nusikaltėlius. Vakarų 
Vokietijoje ši organizacija va
dinasi Hiag (Hitler Agentur), 
toje agentūroje dirba buvę geš 
tapininkai; jie gamina netikrus 
pasus ir įvairius dokumentus; 
“pabėgėliai” siunčiami į specia
lius centrus Salzburge, Stutt- 

. v . garte, Bolzano, Merano ir k.,
. . J o įs ten jie nukreipiami į Romą
Z61SL1.

ną, Vokietijoje, kur jie buvo 
iškilmingai sutikti.

— Komunistai sustiprino savo 
veiklą prieš Argentinos vyriau 
sybę, norėdami ją nuversti.

— Dr. Fred H. Harrington,
50 metų, pedagogas, administ
ratorius ir istorikas, nominuo
tas Wisconsin universiteto pre
zidentu. Jis pakeičia dr. Con- 
rad A. Elvehjem, 61 metų, ku
ris mirė praėjusį penktadienį, 
ištikus jį širdies smūgiui.

baudė Moisiejų Cukermaną ir 
Antaną Šakalį aukščiausia baus 
me — sušaudyti, konfiskuojant 
valiutines vertybes ir visą tur
tą.

Jonas Jaškauskas nuteistas 
15 metų laisvės atėmimu su vi
sų vertybių ir turto konfiskavi
mu. Tamara Juškevičienė nu
bausta 7 metams laisvės atėmi
mu, konfiskuojant turtą, Pešė 
Kacienė — 6 metams, konfis
kuojant valiutines vertybes. Ki
ti jų bendrininkai — Vladas Mo

Trumpai iš visur
ir į Barį, iš kur vyksta į Ispa- 

Pasikesinihias prieš preziden- niją, Pietų Ameriką ir į Arti- 
to gyvybę buvo vykdomas, kai muosius Rytus. Tokia ekspedi-
jis sustojo miestelyje, 500 my
lių šiaurėje nuo Accros, grįž
tant namo iš vizito Upper Vol- 
tos, Ghanos šiaurinio kaimyno.

Bomba sprogo tik ką išlipus 
prezidentui Nkrumah iš savo 
automobilio. Tarp sužeistųjų y- 
ra jo palydovų.

Policija sulaikė 25 asmenis 
apklausinėjimui. Policija apsupo 
visą apylinkę ir ieškojo pasikė
sintojo.

Nkrumah buvo apžiūrėtas li
goninėje netoli Bawku, bet jis 
nebuvo sužeistas.

Sovietai uždarė 
74 bažnyčias

BERLYNAS. — Berlyno NC 
agentūra pranešė, jog per pas
taruosius dvejus metus Ukrai
noje Žitomiro apygardoje So
vietų valdžia uždarė 74 bažny
čias. Žitomiro apygardoje gy
vena 1,800,000 asmenų.

— 8-tasis tarptautinis jauni
mo festivalis Helsinkyje, Suo
mijoje, turi daug sunkenybių, 
nes savarankesni atstovai 
daug tiesos pasako komunis- 

500 iki 1,500 dolerių^ transpor- tam įr jog bendradar
biai suruošė šį jaunimo festiva
lį.

— Okupuotos Lietuvos mi
nisterių taryba (praneša “Tie
sa” liepos 29) priėmė nutarimą 
nuo 1963 metų Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevė
žyje, taip pat rajonų centruose 
bendro lavinimo mokyklas sta
tyti ne mažesnes kaip 960 vie
tų, mokyklas-internatus — ne 
mažesnius kaip 330 vietų ir vai
kų mokyklines įstaigas — ne 
mažesnes kaip 140 vietų.

— Olandijos vyriausybė pa
teikė svarstyti parlamentui įsta

cija “pabėgėliui” kainuoja nuo

tacijos bilietų neskaitant.

Arkansas gubernatorius Orval 
Faubus laimėjo pirminiuose rinki
muose. Kartu su gubernatorium 
yra jo žmona. (UPI)

KALENDORIUS
3 d.: šv. Nikode-Rugpiūčio 

mas
Rugpiūčio 4 d.: šv. Dominin

kas, Smilgė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 80 laipsnių, galimas 
lietus; rytoj — vėsiau.

Saulė teka 5:46, leidžias 8:08.

Mangirdas.

nuomos mokesčio padidinimo 
nuo šių metų rugsėjo 1 d. 10-12 
procentų.

— JAV ambasadorius Jungti
nėse Tautose Adlai Stevenson 
rytoj atvyks į Ispaniją trim die 
nom atostogų.

Kiek vabzdžių rūšių?
Britų Zoologijos draugija pa

skelbė, jog praėjusiais metais 
identifikuota 6000 naujų vabz-

KĄ REIŠKIA GAVINO PASITRAUKIMAS?
JAV ambasadorius laikėsi nuomonės, jog reikia Prancūzijai 

padėti greičiau apsiginkluoti atominiais ginklais
BRIUSELIS, Belgija. — Bal- nedy pažymėjo, kad Gavin buvo;tarp Roosevelto ir Stalino Jal- 

tieji Rūmai Washingtone pas- ! geriausias ambasadorius Pary- j toje, tarp Trumano ir Stalino 
Potsdame. Bohlen gerai kalba 
rusiškai ir yra praktiškas, šal
tas diplomatas, šioje srityje

kelbė J. Gavin, JAV ambasado- žiuje, kokio nėra buvę nuo Fran

-A . metu

klino laikų.

■Washiiig.oiic plačiai kr V „<•
jog nauju JAV ambasadorium 
Prancūzijoje būsiąs C. Bohlen, 
prityręs diplomatas, 58 metų 
amžiaus, dabar turįs specialaus

Gavin laikėsi nuomonės, į Valstybės sekretoriaus Rusko 
patarėjo vietą, ypač kas liečia 
santykius su Sovietų Sąjunga. 
Jis buvo JAV ambasadorius Ru 
sijoje prie prezidento Eisenho- 
werio, dalyvavo pasitarimuose

riaus Prancūzijoje, atsistatydi
nimą ir pastebėjo, jog jo pasi
traukimas nėra. politinio-L1- 
džio. Jungtinių Amerikos Vals
tybių ir Prancūzijos santykių 
stebėtojai yra kitokios nuomo
nės.

J.
jog reikia Prancūzijai padėti 
greičiau apsiginkluoti atomi
niais ginklais, norint pagerinti 
santykius tarp šių dviejų vals
tybių ir sustiprinti antikomu
nistinį frontą. Jungtinių Ameri
kos Valstybių vyriausybė šioms 
Prancūzijos pastangoms nepri
taria, nes tame mato karo pa
vojų.

JAV gynybos sekretorius Mc 
Namara pramato, kad Prancū
zijai tada grėstų savižudybė: 
atominiais ginklais ginkluota 
Prancūzija pasijustų dar drą
sesnė ir nesukalbesnė ir galėtų 
išprovokuoti Sovietų

Viliojami poilsiautojai 
iš “broliškų 
respublikų”

Anglikonų arkivysk.
Ramsey numato

krikščionių vienybę
LONDONAS. — Anglikonų 

Bažnyčios Anglijoje arkivysku 
pas Arthur Mičhael Ramsey 
pareiškė, jog mūsų laikais “kar 
tėlis tarp protestantų ir kata
likų mažėja ir tai bemaž panašu 
į stebuklą”. Arkivyskupas Ram 
sey pridūrė:

— Visų krikščionių susiyie- 
nijimas į vieną Bažnyčią ateis; 
dėl to aš neturiu nė mažiausio 
abejojimo, nes tai yra Dievo

VILNIUS, okup. Lietuva. —- valia, bet tai įvyks ne prie -ma- 
Vilniaus radijas pasakojo apie no gyvos galvos. Mes turime

džių rūšių bei atmainų, bet nie 
kas net apytikriai nežino, kiek Šie nesutarimai tarp Amerikos 
vabzdžių atmainų yra visoje vyriausybės ir ambasadoriaus 
mūsų planetoje. Dabar žinoma į Gavin privedę prie jo atsista- 
apie 725.000 atmainų, bet mo- tydinimo. Tokios nuomonės yra

Lietuvoje veikiančius kurortus, 
vasarvietes. Seniausiam Lietu- 

Sąjungą.^vos kurortui — Druskininkams 
— dabar sukanka 125 metai. 
Jauniausias kurortas, dabar su 
daromas iš senų ir labai senų

veikti ta kryptimi galimai grei
čiau, bet jei įklimpsime, neturi
me pykti.”

Arkivyskupas Ramsey vado
vauja 40 milijonų anglikonų baž 
nytinei bendruomenei, o apie

kyti zoologai mano, kad iš viso 
galį būti apie 10 milijonų atmai 
nų.

Kaip šalia šviesos yra tamsa,
, . , , , i taip ir mirtis yra ties gyvybe,tymo projektą dėl naujo butų I Vydūnas

KOMUNISTINIS ŪKIS PUOLA Į SKURDĄ
Kaltę verčia blogam orui ir blogai ūkio administracijai, 

o ne savo ūkio režimui

Vargingiems ir tamsiems A- Net ir Chruščiovas su Mao Tai paaiškėjo praėjusią sa- 
zijos, Afrikos ir Lotynų Ame- Tse-tung turėjo pripažinti savo' vaitę, kai raudonosios Kinijos
rikos žmonėms komunistai ir jų 
agentai nuolat kala į galvą, kad 
komunizmas, nors kartais ir tu
ri nepasisekimų, tačiau nuolat 
einąs pirmyn ir sudarąs raktą 
į visuotinę gėrovę ir pažangą. 
Bet kas seka informacijas, spau 
doje, tas pastebėjo, jog šiuo 
metu nuo Vladivostoko ir Šang- 
hajaus iki Belgrado ir Rytų 
Berlyno komunistų lageris smun 
ka į skurdą, išgyvena sunkią 
maisto krizę.

ūkio krizę, nors jie kaltę verčia 
blogam orui ir blogai ūkio ad
ministracijai, o ne savo ūkinio 
režimo sistemai. Tai yra liūd
nas faktas, nes bemaž vienas 
bilijonas žmonių turi skursti ir 
kentėti dėl nežmoniškos siste
mos padarinių, dėl sistemos, gi 
musios iš materialistinio gyve
nimo supratimo, bet ekonominė 
katastrofa, deja, neįtikins ver
gų valdytojų, kad reikia keisti 
ūkininkavimo būdus.

ir “New York Times” korespon 
dentas Sulzberger, rašąs iš Briu 
sėlio.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
vyriausybės liniją palaiką poli
tikai Gavino atsistatydinimą ko
mentuoja skirtingai — šio įvy
kio nereikia jungti su politika. 
Ambasadorius J. Gavin, vykda
mas į Paryžių 1961 metais, ne
galvojo pasilikti ilgiau dvejų 
metų. Be to, jis nėra turtuolis, 
o jo tarnybai reikia daug pini
gų. Valstybės skiriamo atlygi
nimo nepakanka. Jis iš Pary- 
žiaūs sugrįšiąs su nuostoliais.

Kuršių kopų vasarviečių, pava- ; popiežiaus Jono XXIII kviečia- 
dintas “Neringa”. Pasigirta, Į mą visuotinį Bažnyčios susirin-
kad šiuo metu Lietuvos kuror
tuose galima išgirsti pačias į- 
vairiausias tautų kalbas. Poil
sis, efektyvus aprūpinimas, da
bar į Lietuvos kurortus atvilio- 
ja daug poilsiautojų iš įvairių 
“broliškų respublikų”.

Norėdamas palyginti dabarti
nių kurortų poilsiautojus su lais 
vosios Lietuvos laikais tose va
sarvietėse viešėjusiais, kurortų 

S valdybos viršininkas tesugebėjo 
pasklaidyti 1924 m. išleistą kny 
gutę apie Birštono kurortą. Jo
je jis radęs, kad Lietuvos ku-

kimą pasakė, kad 
kalbama apie tai, 
krikščionis jungia”.

jame “bus 
kas visus

užsienio reikalų ministeris Chen 
Ji Genevoje pareiškė, kad jo 
vyriausybė neatsižvelgs į rim
tas ekonomijos sąlygas ir ne
ims pagalbos iš Vakarų. Vadi
nasi, raudonieji gengsteriai ver
čiau abejingai žiūrės, kaip mili
jonai žmonių mirs badu, negu 
atsisakys nuo komunizmo, ku
ris pats savo negyveniškumą y- 
ra parodęs. J. Gs.

Kai J. Gavin buvo paskirtas rortuose anuomet, girdi, dau-
šiai atsakingai tarnybai, prezi
dentas Kennedy susilaukė daug 
kritikos. Diplomatinėje tarnybo
je Gavin buvo naujokas, be pa
tirties, nemokėjo prancūzų kal
bos.

Prancūzai jį sutiko rezervuo
tai ir akylai jį stebėjo. Dabar 
jam rengiantis išvykti namo, 
prancūzų simpatijos yra aiškiai 
jo pusėje. Gi prezidentas Ken-

giausia ilsėjosi namų šeiminin
kės (arba “poniutės”), fabri
kantai, prekybininkai, dvarinin
kai... O dabar, esą, gydomi tik 
darbo žmonės. Pernai Lietuvos 
kurortuose, pagal paskelbtus 
per radiją duomenis, iš viso po
ilsiavo 55,550 žmonių (žinoma, 
didelė dalis atvykusių iš “pla-

Tcisčjas Alexander vėl kandi
datuoja j teismą, nepaisant, kad 
jis jau yra 102 m., o kai baigsis 
jo naujas terminas, jis bus jau 
107 m. Svarbiausia, kad neatsi-

čiosios tėvynės” respublikų. E.) randa jaunesnių jam konkurentų.
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DARIAUS IR GIRĖNO PAMINĖJIMO 
VARŽYBOS

Liepos 28 d. Clevelande įvy
ko LSK Žaibo ruoštos vienuo
liktos metinės lengvosios atle
tikos pirmenybės. Jose pasiro
dė kuklus dalyvių skaičius iš 
Clevelando, Toronto, Chicagos 
ir Bowling Green. Varžybos vy

Cup sistemos pavyzdžiu, bū
tent : 4 vieneto žaidimai ir 1 
dvejeto. Komandą sudaro ma
žiausia 2 vieneto žaidėjai, kurie 
gali žaisti ir dvejetą. Yra lei
džiama tose pačiose rungtynė
se dvejetui panaudoti kitus žai
dėjus.

Dalyvių registracija iki š. m. 
rugpiūčio 6 d., šiuo adresu: Mr. 
K. Mačiulis, 168 Alphonse St., 
Rochester 21, N. Y.

Komandų skaičius neriboja
mas. Pradmės mokestis $5 už 
komandą ir privalo būti prisiųs
tas kartu su dalyvių registraci
ja, K. Mačiulio vardu.

Nugalėtojas gauna 'Ohio Lie
tuvių Gydytojų draugijos per
einamąją taurę, įsteigtą 1960 
metais.

Visi žaidėjai privalo būti at
likę 1962 m. sportininkų regist
racijos prievolę ŠALFASS-je.

FASK-tas

Šv. Jono Krikštytojo Pašalpine 
dr-ja, būdamas vienas iš jos 
steigėjų, daugelio v-bų pirmi
ninkas arba narys ir t.t.

Gi Bronė Čirūnienė — nepa
ilstanti Liet. Katalikių Moterų 
draugijos veikėja ir valdybos 
narė.

Abu p. p. Čirūnai, būdami 
j karšti patriotai ir giliai religin
gi katalikai, išaugino ir vienin- 

i telį sūnų Joną lygai tokių nuo- 
, taikų, kaip jie patys. Ligi šiol 
I J. Čirūnas težinojo tik mokslą, 
o sekmadieniais — bažnyčią ir 
kultūringas pramogas. '•

Pr. Alš-nas

D. Čiurlionytė ir A. Karaliūtė 
(visos žaibo) smarkiai kovojo 
tarpusavy.

TARPTAUTINĖ FUTBOLO 
LYGA

Toronto Aušros A. Žaliauskas 
laimėjo trišuolį ir šuolį į tolį. 
J. Kolovičius — Clevelando Žai
bas — laimėjo 800 ir 3,000 met
rų bėgimus. E. šilingas laimėjo 
šuolį į aukštį.

Moterų klasėje dominavo Cle
ko vyrų, moterų, mergaičių A, i velando Žaibas. R. Besperaity- 
B, C ir D ir jaunių A, B, C ir D tė, V. Karosaitė, V. Mockutė, 
klasėse.

Trumpas aktas ir dovanų įtei 
kimas varžybų laimėtojams bu
vo atliktas Tėvynės Garsų ra
dijo koncerto-vakaro metu, La
ke Shore, Coutry Club patalpo
se.
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i Rugpiūčio 8 d., trečiadienį, 
Iškiliųjų sportininkų dovanų ' Soldiers Field bus paskutinės 

laimėtojai
Lenkaitis (16 metų), dalvva- 

tarptautinės futbolo lygos rung vęs Dariaus ir Girėno minėjimo i 
.. j tynės. Susitiks Čekoslovakijos j varžybose Clevelande; laimėjo vy-

’maS_ v^rų aseje ‘ j Dūkia ir šiemetinis lygos nuga- rų ir Jaunių A kl. disko metime:

bėgimas - 21.7 sek - 926 taš- iletOJaS; Ly?°S J* pU"
° mą vietą uzeme Brazilijos Ame-

ir rutulio stūmime pirmąsias vie
tas. (Nuotrauka P. žumbakio)

kai; II-ras vyrų klasėje — Ed. 
Šilingas (Žaibas) — į augštį — 
6’-2” (1.88 m) — 872 taškai. 
Abi dovanas skiria FASK pirm. 
J. Nasvytis.

I-ma moterų klasėje — R.

rica. Praėjusį sekmadienį Por
tugalijos Benelenses 2:1 įveikė 
Wiener S. C. ir tokiu būdu sa
vo grupėje iškilo į pirmąją vie
tą. šių dviejų komandų rung
tynės išspręs lygos nugalėtoją,Besperaitytė (Žaibas) —į augš . . ....

tj _ 4'-10” (1.475 m) - 8021 kur,s suslt,ks “ 1861 ”• ’re°s 
t.; Il-ra moterų klasėje — A. F
Karaliūtė (Žaibas) — 60 m.1 1 
bėgimas — 8.1 sek. — 740 t. B 
Abi dovanas skiria FASK vice- H 
pirm. dų A. Nasvytis. į B

Jaunių A klasėje — B. Len- || 
kaitis (Žaibas) — disko meti-: H 
mas — 138’ - 9”. Dovaną skiria g 
dr. A. Martus.

Jaunių B klasėje — K. Ta- g 
mošauskas (Aušra) — ‘ į tolį 
18’ -9” ir 100 jardų per 11.2 
sek. Dovaną skiria V. Balas.

Mergaičių B klasėje — Vilija 
Mockutė (Žaibas) — į augštį 
— 4’ - 8”. Dovaną skiria FASK 
vicepirm. V. Jokūbaitis.

Jaunių C klasėje — J. Stan
kus (Žaibas).' Dovaną skiria 
Vyt. Giedraitis.

Mergaičių C klasėje — R. Jo
kubaitytė (Žaibas). Dovaną ski 
ria inž. J. Premeneckas.

Jaunių D klasėje — Saulius 
Premeneckas (Žaibas). Dovaną 
skiria Aig. Bielskus.

Mergaičių D klasėje — Eglu
tė Giedraitytė (žaibas). Dova
ną skiria Aig. Bielskus.

:: b::.

Mh <

gia vokiečių Focte Rams. Var
žybose pasirodys aštuonios fut 
holo komandos. Bus žaidžiama 
vieno minuso sistema. Pirmo
sios rungtynės prasidės 1 vai. 
po pietų.

Lituanicos futbolininkai išvyk i 
sta apie 10 vai. ryto nuo klubo 
būstinės. Futbolo bičiuliai kvie
čiami dalyvauti bendroje iškylo-l 
je.

f
ORGANIZUOJAMA

EKSKURSIJA

Darbo dienos savaitgalį Wind 
sore, Kanadoje, rengiama Ka- . 

, nados Lietuvių diena. Ta pro
ga Windsore įvyks Š. Amerikos 

I lietuvių futbolo ir lauko teniso 
■ pirmenybės. LFK Lituanica nu- 
: mato vykti specialiu autobusu, 
i Norintieji dalyvauti ekskursijo- 
: je, prašomi kreiptis į klubo būs

Sonny Nunez, 19 m., Phoenix , tjnę> 2622 W. 69 Street. Telef. 
Ariz., mieste be sąmonės sukrinta : „„ „ nooo
j savo trenerio rankas pirmose sa- i " 
vo, kaip profesionalo bokso rung
tynėse. Jis mirė tą patį vakarą 
ligoninėje. Tai jau aštuntas JAV, 
boksininkas, šiemet miręs ringe.

Kanadoje
Toronto, Ont.
Jonas Čirūnas baigė Toronto 

universitetą
Bronės ir Antano Čirūnų, se

nesnės kartos ateivių ir ilga
mečių Toronto gyventojų bei 
visuomenės veikėjų, sūnus Jo
nas Čirūnas, šiemet baigė To
ronto universitetą, gaudamas 
bakalaureąto laipsnį.

Rudenį toliau tęs mokslą To
ronto universitete, siekdamas 
magistro, o paskiau — gal ir 
daktaro laipsnio.

J. Čirūnas, vos baigęs uni
versitetą, jau pakviestas tam 
pačiam universitete skaityti ei
lę paskaitų. Graduantas, baigęs 
generalinį kursą mokslo srity, 
studijavo su žymiu perviršiumi 
chemijos paskaitų. Tęsdamas ir 
toliau mokslą, jis laikysis tos 
pačios normos chemijoj.

Jo laimingi tėveliai, daugiau 
30 metų gyvendami Kanadoj, 
buvo ir tebėra itin karšti pat
riotai ir lietuviškųjų organizaci
jų nepailstantieji veikėjai. A. 
Čirūnas ypatingai suaugęs su

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

Aparatai-Protezai. Med. ban- l dažai. Spec. pagalba kojoms
(Arch Supports) ir t.t. 

Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS IAB. 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenne
Priima ligonius pagal susitarimą. 

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Ofiso telefonas: PR 8-3229.
Rez. telef. VVAIbrook 5-507(1

Rez. HE fi-1670.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

16449 So. Pulaski Rd. (Cravvford 
i Medical Building), tel. LU 5-6446
' Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti MI 3-0001.

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

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

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

Jaunių C klasėje 
50 jardų bėgimas — J. Stan

KOMANDINĖS lauko 
TENISO PIRMENYBĖS

kus (Žaibas) 7.1 sek. Į tolį — servuoti bilietai gaunami Litu- 
J. Stankus (ž) 14’ - 5”. Į augštį an^cos būstinėje.
— L. Stempužis (Ž) 4’ -1”. Bei
sbolo sviedinukas — R. Čapas 
(Ž) 172’-4”.

Pranešame, kad komandinės 
nugalėtoju Dūkia, čekoslovakų g Amerikos lietuvių lauko teni. 
komandoje žaidžia devyni vals- s0 pirmenybės yra atgaivina- 
tybinės rinktinės dalyviai, pasi- mQg ir jog bug vykdomos g. m. 
rodę pasaulio futbolo pirme-- nigpiūčio n . u d Kcchestery.
nybese Čileje. Į je> n. Y. FASK pavedimu, pir-

Rugpiūčio 8 d. rungtynės pra menykes vykdo Rochesterio LS
sidės 8 vai. vak. Papiginti re- į R gakalas_

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

• Redakcija dirba kasdien =
8:30 — 5:30, šeštadieniais = 
8:30 — 12:00. v E
• Administracija dirba kas- g 

dien 8:30 — 5:00, šeštadie- = 
niais — 8:30 — 12:00. /” s
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GENDA-CITY VARŽYBOS
Šį sekmadienį LFK Lituanica 

dalyvaus metinėse Genoa-City 
futbolo varžybose, kurias ren-

Komandinės lauko teniso pir
menybės yra laikomos XII-jų 

; žaidynių dalimi ir už jas duoda- 
1 mi taškai (I vieta — 20; II — 
12; III — 8; IV — 4).

Varžybos vykdomos Davis
Mergaičių C klasėje

50 jardų bėgimas — J. Pet
raitytė (Ž) 7.8 sek. Į tolį — J. 
Petraitytė (Ž) 10’ - 9”. Į augš
tį — R. Jokubaitytė ir E. Gied 
raitytė (abi Žaibas) — 3’- 5”. 
Beisbolo sviedinukas — R. Jo
kubaitytė (ž) 73’ - 0”.

'rJaunių D klasėje
50 jardų bėgimas — S. Preme 

neckas (Ž) — 7.5 sek. Į tolį —
S. Prępieneckas (Ž) 11’ - 7”. Į Į | 
augštį — G. Kraemer (St. 
Clair) 3’»5”. Beisbolo sviedi
nukas — K. Giedraitis (Ž) — 
149’ -į/2”.

Iš Chicagos dalyvavo trys 
LSK Aro lengvaatletai: E. Alek 
sejūnas, A. Vasys ir P. Bubnys.
Iš 10 vyrų klasės varžybų, či- 
kagiečiai laimėjo 5. P. Bubnys 
laimėjo šuolį su kartim ir kliū
timi bėgimą, o E. Aleksejunas 
laimėjo 100, 200 ir 400 metrų 
bėgimus. A. Vasys dalyvavo net 
7 varžybose ir iškovojo tris ant 
ras ir keturias trečias vietas.

Geriausių profesionalų beisbolininkų žaidynės Chicagoje, Wrigley 
stadione. American lygos žaidikas Rocky Colavito paslysta. Šalia, 
jo matome lietuvį Joną Podres, pasiekusį pirmus laimėjimus Na
tional lygos rinktinei. Galutinai pergalės pasiekė American rink
tinė, santykiu 9:4.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. OSrd 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. VVAIbrook 5-3048

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

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

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4-5849, 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 VVest 5 Ist 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 l p. p. Ligonius
priima pagal susitarimą.

ALIUMINI J AUS IR STAINLESS 
STEEL IŠDIRBINIŲ DIDELIS 

PASIRINKIMAS UŽ NEBRANGIAS 
kainas:

Langai (23 rūšys): aliuminijaus
nuo ........................ $10.50

Idealūs langai vasarvietėms 
” Stainless Steel nuo $15.50

Tinkliniai nameliai nuo
vabzdžių, 10x10 .... $139.00

Durys (14 rūšių) nuo . . $24.50
Skiepo langai su stiklu ir

sieteliais ....................... $5.50
Thermopane stiklai visų išmierų. 
Tvoros, stulpai, turčkliai, pagražini
mai prie tvorų ii' kiti išdirbiniai.

K. BUTKUS
PRospect 8-2781

GR 6-1760

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

DR. E. DECKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Taipgi įvairios nervines ligos 
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

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

Ofiso HE 4-1414. Rez. RĖ 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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Telefonas: GRovehilI 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marąuette Koad

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

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 į Dr. Kisielių.
Tel. RElianee 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietinis 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.

Tei. ofiso ir buto OLympic 2-4159

I. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzle 3-2868

. 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 KŪRaF
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCDIKIŲ IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South AVestem 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 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Tel. — PRospect 8-7773 
Vai.: pirmad. Ir ketvirtad. 1-4 p, p. 
antrad. ir penktad. 6-8 v. v.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybe — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS

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

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

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

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

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

Tel. ofisų RE 7-8818

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

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

Trečiadieniais uždaryta.

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 Sc. Kedzie Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPĖDINĖS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Priešais Šv. Kryžiaus Jįgoninę. 

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

Telef. REpublic 7-2290.

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

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

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. 'ČM. 9-6730

Dr. W. Ross Dr. L. Seibufis
Inkstų, pūsles Ir šlapumo takų 

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
6149 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, IB.

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

DR. 1. I. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas 4255 VV. 63rd Street 

Ofiso tel. RElianee 5-4410 
Rez. tel. GRovehilI 6-ėei7

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenne 
Bendra praktika ir specialiai

. chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 lr 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais . ir sek
madieniais uždarj-ta, priimama pa
gal susitarimą. Šeštadieniais nuo 2 
v. iki 5 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS V

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St.
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo- 6 iki 8 
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

CHI EU KG | S 
2454 VVest 71st Street 

ATOSTOGOSE IKI RŪG-
_____ PIUČIO MĖN. 5 D.

Telefonas — GRovehiB 6-2823
DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybe: AKUŠERIJA ir MOTERŲ

LIGOS
ATOSTOGOSE

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

1-4 p. p..
trečiad. ir ketvirtad. 7-9 v. v.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS^
GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

624$ South Kedzie Avenue 
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8.

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

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. ir šeštad. pagal sutartį.

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
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Massachusetts garsiųjų Šeimų

KANDIDATAI SENATAM
Nuo dabar iki rinkimų, ku

rie bus š. m. lapkričio 6 d , 
visų politikų ir nepolitikų akys 
bus atkreiptos į Massachusetts 
politinį gyvenimą. Politinių 
veiksmų katilas ten tikrai 
smarkiai virs. Kodėl — klaus
ti nereikia.

Toje valstybėje yra visa ei
lė senų, garbingų (ir turtin
gų!) šeimų. Kai kurios jų iš 
seno yra žinomos, kaip stipriai 
besireiškiančios ir tos valsty
bės ir viso krašto politikos 
gyvenime. Tokioje šeimoje ten 
išaugo John Kennedy, dabar
tinis mūsų prezidentas. Jo tė
vas aktyviai reiškėsi politiko
je. Dar stipriau toje srityje 
veikė jo motinos tėvas. Jis, 
kaip ir jo broliai — Robertas 
ir Edvardas — taip pat neat
silieka. Dabartinis krašto tei- 
jsinįumo; sekretorius Robert 
Kennedy ir partijos, ir vals
tybės politikoje yra parodęs 
labai daug sugebėjimų, o jos 
veikloje apsukrumo. Reikia pa 
sakyti, kad savo vyresniojo 
brolio Jono rinkiminėje kam
panijoje, tiek ruošiantis prie 
partijos nacionalės konvenci
jos, tiek pačioje konvencijoje 
ir pačioje kampanijoje, Rober 
tas buyo, galima sakyti, ir 
smegenys ir vyriausias vadas. 
Jis toje veikloje parodė dide
lių gabumų, kokius rodo ir pa
tekęs į savo brolio prezdento 
vyriausybes kabinetą.

Pirmąjį žingsnį, žengiant į 
politikos laukus, padarė ir jau 
niausiąs prezidento brolis (30 
metų amžiaus) Edvardas Ken 
nedy. Massachusetts valsty
bės demokratų partijos kon
vencijoj praėjusį pavasarį, ji
sai laimėjo preliminarinę no
minaciją kandidatų į JAV se
natorius, nugalėdamas kitos 
garsios “politinės” šeimos narį 
Edvardą McCormick. Kadan
gi pastarasis nepasitenkino 
konvencijos nuosprendžiu, jis 
nutarė isstatyti savo kandida
tūrą visuotiniuose vaGstyčės 
pirminiuose rinkimuose. Priduo 
damas atitinkamiems valsty
bės autoritetams prašymą į- 
traukti jo vardą į kandidatų 
skaičiuj jis turėjo 100,000 jį 
remiančių piliečių parašus.

Edvardas McCormick šiuo 
metu yra Mass. valstybės ge
neralinis prokuroras. Jis yra 
teisininkas ir jau stipriai pa
sireiškęs^ kaip gabus administ
ratorius ir valstybininkas. Jis 
yra visų mėgiamas ir populia
rus. Jo žmona yra sąmoninga 
lietuvaitė, gerai mokanti ir sa
vo tėvų kalbą. Savo kilnia as
menybe, geru išsimokslinimu 
ir gražiu išauklėjimu jinai sa
vo vyrui politikui labai daug 
pagelbsti; Šio kandidato dė
dė John McCormack yra Jung

Spaudoje ir gyvenime

Kad lietuviškoji studentija auk
lėjama komunistinėje dvasioje1 — 
ne naujiena. Tačiau ir šioje srity
je komunistai randa nemaža kliu
vinių, neaiškumų, nesusipratimų, 
ir juos iškelia Vilniuje leidžiamas 
“Komunistas” (Nr. 5). Vilniaus 
universiteto vyr. dėstytojas I. 
Lempertas pripažino, kad studen
tų veidas esąs pasikeitęs. Pvz. 
pasikeitusios jų pažiūros į fizinį 
darbą (pernai vasaros stovyklose 
dirbo 1,700 studentų), išaugę dva
siniai jaunimo poreikiai ir Vil
niaus universiteto studentų tarpe 
esama net 3,000 komjaunuolių.

Atrodytų, kad nesama kliuvi
nių auklėti “naująjį žmogų”. 'Ta
čiau tai tik teorijoje, nes Lem
pertas tuoj nusiskundžia vad. stu- 
dentais-vidutiniokais, taigi tokiais, 
kurie mokosi vidutiniškai, neda
lyvauja moksliniuose būreliuose, 
sėdi tylėdami susirinkimuose, žur
nalas dabar prisibijo, kad jie ma
ža. naudos atnešią komunizmui.. .

Komunistai ypatingą dėmesį 
skiria vadinamam darbiniam auk
lėjimui. ; šioje srityje pastaruoju 
metu plinta vakarinis mokymasis, 
derinamais su darbu gamykloje. 
Dalis pirmojo kurso studentų, ne
turinčių darbą stažo, universitete 
mokosi vakarais, o dienomis dir

LIETUVOS STUDENTIJA IR 
KOMUNISTŲ KĖSLAI

tinių Valstybių atstovų rūmų 
pirmininkas (Speaker), daug 
metų buvęs demokratų parti
jos atstovų rūmuose vadas. 
Jisai per daug metų atstovau
ja South Bostono, Mass., “lie
tuviškąjį” kongresinį distrik- 
tą. Šis vyras ne tik Massachu
setts, bet ir viso krašto vidaus 
politikoje turi didelį svorį. Ji
sai pažymėtinai yra geras lie
tuvių draugas ir Lietuvos ne
priklausomybės bylos rėmėjas. 

*
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valstybėj išstatė kandidatu į 
senatorius taip pat senos “po
litinės” šeimos narį Henry Ca
bot Lodge, buvusio tos vals
tybės senatoriaus ir Jungtinių 
Valstybių ambasadoriaus Hen 
ry Cabot Lodge sūnų. Apie; 
šį jauną politiką ne daug ži
nių teturime. Žinome, kad jis 
politikoje jau yra rimtai pasi
reiškęs, tačiau dab neturėjęs 
progos parodyti savo sugebė
jimų, nes nėra buvęs išrinktas 
į bet kokį valdžios postą. Ta
čiau pats jo vardas daug reiš
kia, Tai senatorių šeimos ai
nis. Jo prosenelis Henry C. 
Lodge yra buvęs senatorium 
labai daug metų ir senato veik 
loję vadovavęs respublikonams 
senatoriams. Jis turėjo labai 
didelę įtaką ir į vyriausybę. 
Kaįp prieš keletą dienų jau 
esame rašę, jo įtaka labai daug 
padėjo išgauti (1922 m. liepos 
27 d.) naujai atkurtai Lietuvos 
valstybei de facto ir de jure 
pripažinimą.

Ryšium su Pabaltijo valsty
bių de jure pripažinimu esame 
paminėję ir Charles Hughes 
vardą. Mat, tuo metu jisai bu
vo Jungtinių Valstybių sek
retorius, kuris pasirašė pri
pažinimo aktą. Taigi mums ji
sai yra istorine asmenybe. Į- 
domu, kad ir jo vaikaitis, Char 
lės Hughes, yra užsimojęs kan
didatuoti Massachusetts vals
tybėj į senatorius. Jisai būsiąs 
nepartinis, nepriklausomas kan 
didatas. Tuo būdu jam laimė
ti tūr būt bus mažiausia šan
sų.

*

Massachusetts valstybėj yra 
gana daug lietuvių. Mūsų dien 
rastis ten yra gana gausiai 
prenumeruojamas ir skaito
mas. Todėl bent retkarčiais 
mes matome reikalą pakalbėti 
apie tuos, kad ir politinius, 
reikalus, kurie jiems yra aktu
alus, nedarydami jokių užuomi 
nų ,už kuriuos kandidatus lie
tuviai turėtų balsuoti būsimuo
se kongresiniuose rinkimuose. 
Vietoje gyvendami jie geriau 
negu mes žinos, kuris kandida
tas parodys daugiau palanku
mo lietuviams ir Lietuvos ne
priklausomybės reikalui.

Ispanų filosofo publicisto de 
Madariagos žodžiai visuomet įsi
dėmėtini. Jie skelbiami, jais žmo 
nės domisi ne tik Šveicarijoj, 
bet ir JAV bei kituose konti
nentuose. Salvador de Madaria
ga kaip tik išskirtinų ir susi- 
mąstytinų minčių iškelia rytų - 
vakarų konflikto klausimais. ; 
Čia vėl susipažinkime su jo min ; 
timis, paskelbtomis šveicarų 
spaudoje ir liečiančiomis lais
vės problemą ryšium su Berly
no krize.

Ne teritorijos, o laisvės reikalas
Pirmoje eilėje ispanų filoso

fas pasisako dėl spaudos kai 
kuriuose kraštuose nuolat kelia- 
mo “realybės įvertinimo” klau
simo. Esą, atsiranda galvojan
čių, kurie norėtų Chruščiovui 
serviruoti patiekalą, visiškai a- 
titinkantį jo pageidavimus — 
tai R. Vokietijos pripažinimą 
suverenine valstybe. Madariaga 
vėl primena, kad visas Berly
no konfliktas sietinas ne su 
miestu kaip tokiu, bet su laisvės 
problema aplamai. O jei einama 
prie nuolaidų, jis klausia, tai ar 
galima jas daryti laisvės sąs
kaiton? Jo nuomone, esą kvaila į 
ir negarbinga svarstyti, kad, 
siekiant išgelbėti dviejų milijo
nų Vak. Berlyno gyventojų lais 
vę, norima galutinai nurašyti 
17 mil. rytinių vokiečių.

Esama nuomonių, kad niekas 
prie tokių sprendimų neina su 
pasitenkinimu, bet... kad, norint

kykloms ir dejuojama, kad mo-[ 
kytojų paruošimas jau virtęs rim
ta problema.

Lempertas įsitikinęs, kad Vil
niaus universitete veikianti par
tinė organizacija turinti atlikti 
didžiulius uždavinius: siekti, kad 
euklėjimo ir mokslinis darbas pa
dėtų formuoti mokslinę pasaulė
žiūrą ir komunistinę moralę, įveik
ti buržuazinės ideologijos ir mo
ralės atgyvenas. Siekiama studen- j 
tus auklėti tvirtais; internaciona-1 
listais ir kovingais ateistais. .. 
Sakoma: Mes rūpinamės, bet,
nors, girdi, gyvenimas universite- į 
te kunkuliuoja, vyksta susirinki-! 
mai ar antireliginiai disputai, ta
čiau, teigia “Komunistas”, visų 
priemonių poveikis — permsnkas. j 
Kodėl ? Lempertui atrodo, kad1 
neatsižvelgiama į konkrečius stu
dentų gyvenimo reiškinius, į jų 
nuotaikas. Tai būtų teisinga, dai' 
pridūrus, kad studentija iš prin
cipo juk nusistačiusi prieš ko- į 
munistinį auklėjimą ir ji visiškai ■ 
neboja, ar tai partijai patinka, ar 
ne. (E). į

ba gamyklose. Dabar, “Komunis
to” akimis žiūrint, studento ver
timas atidirbti septynias valandas 
gamykloje reiškia perdidelį ap
sunkinimą. Kas gi pasidaro? Tuo 
būdu — teigia komunistai savo 
žurnale — ugdomas paviršutiniš
kumas. Kritikuojama dar ir tai, 
kad pvz. busimieji istorikai, litu
anistai, verčiami dirbti gamyklo
se, įgyja tokią specialybę, su ku
ria po pusmečio išsiskiria visam 
gyvenimui. Taigi, jau pradedama 
suprasti, kad partijos reikalavi
mai auklėjimo srityje — neapgal
voti.

Dabar “Komunistas” teigia: 
Pernelyg dažnai mes nukrypsta- 
me vien į fizinio darbo propaga
vimą . .. Tuo tarpu pagrindinis 
darbinio auklėjimo turinys turė
tų būti — meilė savo specialybei, 
mokslui, na ir ugdyti kūrybines, 
komunistines pažiūras į savo pa
reigas.

Dabar jau pripažįstama, kad 
dalis jaunuolių stoja į aukštąsias 
mokyklas neapsisprendę, be pa
šaukimo. Daugelis studentų lais
vas valandas panaudoja 'ne sava
rankiškam darbui su knyga — 
jie dažnai jas panaudoja nepro
duktyviai. čia jau pareiškiamos 
rimtos pretenzijos vidurinėms mo-

Konfliktas ne dėl Berlyno, bet dėl laisvės
De Madariaga nuogąstauja dėl R. Vokietijos režimo pripažinimo. 
Karas ir visuotinis sukilimas sovietuose. Svarbiausia, kad 
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išvengti karo, tenka ir tokią 
karčią piliulę nuryti. Tuo tarpu, 
de Madariagos teigimu, pasku- į 
tinis iš varžovų siekiąs karo' 
kaip tik yra ne kas kitas, kaip 
pats Chruščiovas.

Pirmasis karo šūvis ir sovietų 
imperija

Tas pats Kremliaus šeiminin-; 
kas gerai žino, kad, nuaidėjus j 
pirmajam naujojo karo šūviui,, 
suliepsnotų jo imperija tokiu! 
mastu, kad liepsnų nepajėgtų 
nugalėti nei jo šimtai divizijų. 
Juo labiau, kad visa tų divizijų 
eilė prisijungtų prie visuotinio 
sukilimo. Ar jau nieko nepasa
ko faktas, kad nuolat patiria
me apie naujus liaudies polici
ninkų pasitraukimus į vakarus, 
į jų nuolatinį veržimąsi pro j 
Ulbriehto užtvaras? Šiaip’ ar 
taip, tai nėra geras ženklas so
vietinės imperijos valdovams.

Tiesa, tenka pripažinti, kad 
ligšiol nebuvo kalbama apie rei
kalavimą vakarams pasitraukti, 
eiti į nuolaidas visu frontu, kad 
išvengus naujo karo. Tuo tar
pu, kaip pabrėžia ispanų filoso
fas ir publicistas, pirmiausia 
reikėtų nustatyti vietą, kur ne
gali būti jokio traukimosi, o to
ji vieta randama kaip tik ten, 
kur būtų grėsmė laisvės reika
lui. Iš viso, raudonojo caro stra 
tegija esanti tiek aiški, kad net 
tenka stebėtis, kaip ji galėtų 
būti išaiškinta kitaip.
Tikslas — neviltis rytų Europoj

Jei kas klausia, kodėl Chruš
čiovui taip rūpi sovietinės Vo- | 
kietijos pripažinimas, tai čia 
atsakymas aiškus — toks pri
pažinimas visoje rytinėje Eu
ropoje sukeltų baimės ir nevil
ties nuotaikas. Tos R. Europos 
tautos turėtų neišvengiamai su 
sidaryti įspūdį, kad vakarai jau 
yra netekę atsparumo, kad jų 
daugiau nebesieja moralinis įsi
pareigojimas dėl laisvės rytinė
je Europoje. Tos tautos pagal-j 
votų, kad vakarai atsižada sa-, 
vo šūkio — laisvė visiems! Ir 
tai jie vykdytų tik dėl reikalo 
išsaugoti sau laisvę porai me
tų, o gal tik porai mėnesių. Kas j 
yra svarbiausia, tai rytinės Eu
ropos pasitikėjimas vakarų gar ■ 
bės pajutimu. Čia kaip tik ir 
glūdi pats veiksmingiausias pa 
sipriešinimas prieš visus sovie

tų bandymus sukomunistinti 
laisvąją Europą.

Todėl de Madariaga ir pabrė
žė, kad Ulbriehto marionetinio 
krašto pripažinimas de facto ar 
de jure iš viso neturėtų būti jo
kiu pasitarimų su sovietais ob
jektu. Ar tatai reikštų, kad pa
dėtis jau be išeities? Ne, a- 
naiptol! Vakarai turėtų sovie
tams pateikti savo kontrapasiū- 
lymus, jie turėtų sudaryti gerai 
apgalvotą programą, ir jei so
vietai jos nepriimtų, šitai tu
rėtų juos pasaulio akyse su
kompromituoti. Toji programa 
turėtų išeiti iš laisvės taško ir 
turėtų paliesti sovietų jautrią
sias vietas. Tuo pačiu metu va
karai galėtų atsikratyti ir jiems 
daromų priekaištų dėl jų sku
bėjimo į derybas su Maskva.

Siūlo laikiną susitarimą dėl 
Vokietijos

De Madariaga siūlo vaka
rams, ryšium su sovietų baime 
dėl suvienytos Vokietijos, su
tikti pripažinti tam tikram lai
kui abi Vokietijos dalis, tačiau 
su sąlyga, kad jos abi vienodai 
būtų laisvos. Rytų Vokietijoje 
turėtų būti įvykdyti neutralių
jų priežiūroje laisvi rinkimai. 
Toks pasiūlymas, esą, įgalintų 
išspręsti ir visą eilę kitų klausi
mų (demilitarizuotos zonos ir 
pan.). Bet nebūtų prieita prie 
visų sprendimų pagrindo — prie 
laisvo apsisprendimo R. Vokie
tijoje teisės pripažinimo.

Taigi, de Madariaga, kaip ir 
kai kurie vakarų sluoksniai, su
sirūpinę kaip nors patenkinti 
sovietų nuolat keliamus jų ta-
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susikrovę. Net duonos negalėjai rasti, nes kas stovės 
krautuvėse, kai aplink vyko tokie dalykai?

— Kas bus? — klausinėjo Jasaičiai vienas kitą, 
tarėsi su kaimynais ir pažįstamais, tačiau išmintis ir 
nuojauta šiais laikais buvo bereikšmiai dalykai. Tik 
vaikai krykštavo be rūpesčio, nors ir jie retkarčiais 
sustingdavo iš nuostabos, pasižiūrėję į tėvų veidus, 
lyg negalėdami jų atpažinti.

O aplinka keitėsi. Jau vokiečių tankai bildėjo 
mieste, suplėšytą grindinį palikdami, jau dienos metu 
atskrisdavo rusų lėktuvai virš miesto ir pasėdavo 
keletą kulkosvaidžio salvių.

— Kas bus? — rūpinosi Tomas su Julija, o vai
kai krykštavo ir žaidė.

Vaikai! šitie maži ir mieli vaikai! Ar neatplėš 
jų, kai nauji šeimininkai sodins į raudonomis žvaigž
dėmis nužymėtus sunkvežimius? Dieve, Dieve, nors 
Sibiras, nors svetima šalis, bet kad kartu su vaikais, 
kad bent juos galėtum savimi uždengti!

Ne. šitos mįslės neatspėsi. Į vakarus traukia vie
nas okupantas, gi iš rytų antrasis artėja. Ten eina 
arijų naciškoji tauta, vienintelė turinti teisę gyventi, 
nusprendusi kitus išžudyti, o atslenka Sibiro tuštu
mos, klaikios ir tamsios, kaip pragaro gelmės.

— Važiuojam į Gervėnus. Bent fronto dienomis 
bus saugiau, — nusprendė Tomas..

— Nieko kita nelieka. Čia net duonos vaikams 
nėra, — pritarė Julija, ir abu šoko krautis būtiniau
sias smulkmenas. Tik iš miesto greičiau, tik iš čia!

— Ką sugalvojote? Mirties jieškot? — sulaikė 
Matukonis, kuris taip pat blaškėsi po kiemą, neišgal
vodamas, ko griebtis. — Bolševikai visus kelius ton 
pusėn užkirtę.

— Nejau?
— Tikros žinios. Mūsų dirbtuvės žmonės, kely 

suirutės užtikti, iš ten namo grįžo. Savo akimis rusų 
tankus matė.

— Bet iš miesto reikia nešdintis. Ir nedelsiant, 
į — Pabandykime traukiniu nuo fronto tolyn pa- 
i važiuoti. Gal vokietis dar atsispirs.

Teisingai pasakyta: traukiniu galima provincijon 
! pavažiuoti ir iš ten įvykius stebėti. O dabar kad tik 
i iš miesto!

Abi šeimos griebėsi už ryšulių ir pasileido stotin.
' Lyg skruzdėlės tempė naštas, vaikus pirma savęs 
varydami, skubėjo, kaip botagais pliekdami, o rahkos 
nuo svorių ištįso iki žemės, akyse mirgėjo įvairiaiisių 
spalvų kamuoliai. Ton pusėn žmonės plaukė visomis 
gatvėmis. Sumirkę prakaite, siūbavo linkstančiais ke
liais, yrėsi pirmyn ir pirmyn, kartais sustodami kva- 

! pui atgauti, kartais sukniubdami, bet neisižvalgyda- 
! mi, akmenines akis žemėn įbedę. .

Jau iš tolo aikštėje prie stoties juodavo minia. 
Ryšuliais ir vaikais apsikrovę, žmonės bėgiojo. įvai
riausiomis kryptimis, kuždėjosi ir tiesė aukštyn kak- 

! lūs, gaudydami žinias, gi iš visur garmėjo ir garmėjo 
į čia nauji būriai, baimės išplėstomis akimis traukė 
artyn ir spaudė anksčiau aikštėn suplaukusius, ą

— Traukinio šiandien nebus! — suūžė minia.
— Šiandien nebus? — išgąstingai pasikartojo vi

suose kampuose. — Tai kada ? -Ar rytoj ? ;•
— Neaišku! Gal niekad nebus! Geležinkeliai ka

riuomenės rankose.
Minia sudejavo, suaimanavo, ėmė banguoti ir 

maišytis, bet niekas netraukė atgal, niekas neišdrįso 
palikti šios aikštės, gal sunkių naštų bijodami, gal 
minioje saugiau jausdamiesi. O pakraščiais verkda
vo kūdikiai, motinų sijonų įsikabinę, kniurksojo se
niai, ilgą amžių apgailestaudami.

— Meluoja, tur būt, kad tie, kurie arčiau sfo- 
ties, patys patogiau traukinin susikraustytų, —r spė
liojo vieni. — Kaip dabar nebus traukinio? Žmonių 
bomboms nepaliks.

(Bus daugiau)

3.

Taip, taip, Jasaičiai dabar žinojo, kas dundėjo 
sekmadienį rytuose, nei mažiausiam debesėliui dan
guje nepasirodžius, nes vokiečių įstaigų kiemuose jau 
liepsnojo krūvos popierių, stoviniavo dokumentais ir 
baldais kraunami sunkvežimiai, bėgiojo žmonės su 
lagaminais, o iš rytų vis ėjo kareiviai, vis plaukė pa
bėgėlių voros.

Taip, buvo aišku. Tik negalėjai atspėti, kas lau
kia už kelių dienų, kas ateina už šitų išvargusių ko
lonų. O įspėti reikėjo.

— Ar vėl teks vaikštinėti kadrų skyriun ir tei
sintis, kodėl neišmokau galvoti, kaip įsakyta? — 
nuogąstavo Tomas. — Ar vėl, nuo mažų dienų paskui 
galvijus bėgiojęs, pusplikis ir pusbadis mokęsis, bū
siu apšauktas liaudies parazitu?

Mintyse grįžo prieš tris metus dingę Juškeliai, 
broliai Skriduliai, Jonuškienė, Vilkai iš Gervėnų. Re
gis, stovėjo jis ant kalnelio ties Seirijais ir žiūrėjo 
į plentu skubančius sunkvežimius, prikimštus žmo
nių...

Miestas keitėsi diena iš dienos. Vis daugiau ir 
! daugiau matėsi tuščių namų su pakabintomis spyno
mis, vis dažniau ir dažniau žmonės vilko kažkur sun
kius ryšulius, tai ant pečių užsivertę, tai rateliuose

| Pasaulinės politikos areną 
■ praturtino vienas naujas veiks- 
į nys: Indija ir Rusija sudarė są- 
i jungą. Šito veiksnio svoris be 
abejo yra pasaulinis. Politikos 

i svorio centras dabar vėl kelia- 
' si į Aziją. %

Rusijos ir Indijos draugystės 
pradžia turi seną datą. Prieš 
daugelį metų Indijos ministerį 
pirmininką Nehru “Pravda” 
vavindavo “imperialistų lekaju- 
mi”. Bet vėlyvesnis Indijos 
neutralizmas kėlė Rusijos sim
patijas, ir ne be»pagrindo. Ru
siškas imperializmas Indijai vi
sada atrodė simpatiškas ir ver
tas užtarimo. Indijos “neutra
lumą” parodė Vengrijos sukili
mas ir Sueso krizė. -Prieš eilę 
metų Chruščiovas ir Bulgani- 
nas aplankė Indiją. Priėmime 
pasirodė nepaprastas Indijos 
nuoširdumas. “Antikolonializ- 
mo” sąvoką vienodai supranta 
Indija ir Rusija. Indija niekada 
nesmerkė rusiško kolonializmo, 

i prieš kurį vakarietiškas kolonia
lizmas visai nublanksta.

Indijos ir Rusijos draugystė 
susikoncentravo į entantę maž- 

j daug 1960 metais. Tarp Indijos 
ir komunistinės Kinijos tada 
vyko sienų karas. Indija dairėsi 
pagalbos. Komunistinė Rusija 
palaikė Indiją. Tas be abejo ve

riamus saugumo reikalavimus. 
Bet, įspėja ispanų filosofas, jei 
ir būtų daromos nuolaidos ir jei 
nebūtų reikalaujama laisvės ry
tinei Vokietijos daliai, tai kiek
vienu atveju tos nuolaidos labai 
lengvai galės paslysti tuo keliu, 
kuriam pastaruoju metu tiek 
daug dėmesio skiria europiečiai. 
Bet to kelio vardas — išdavi
mas.

Skaito Nikitos Chruščiovo kalbą, 13,000 žodžių, kuri kaip apmo
kamas skelbimas Sovietų organizuojamo Pasaulinio Taikos kon
greso Maskvoje reikalu, išspausdintas “San Francisco Call — 
Bulletin”, “Kansas City Star” ir “New York Herald-Tribune”.

pylė šalto vandens ant Rusijos 
ir Kinijos politinių santykių.

Rusijos ir Indijos sąjunga gi- 
I mė ne iš meilės. Didelį vaidme
nį suvaidino Rusijos ir Kinijos 

, santykių nuolatinis blogėjimas. 
Indija komunistinės Rusijos 

, draugystę priėmė kaip mauną 
iš dangaus. Rusija suteikė In
dijai moralinės paramos prieš 
Kinijos imperializmą. Tuo tar
pu Amerika ir Anglija Indijos 
ir Kinijos konflikte parodė neu
tralumą. Kinija rodėsi agresy
vus Indijos kaimynas.

Kokia sąjungos naudai
■ ■!

Politinis Indijos ir Rusijos 
bendradarbiavimas yra abiem 
pusėm naudingas. Po metų lai
ko Rusija užgyrė Indijos smur
tą prieš portugalų Goa. Tuo 
tarpu Vakarai Portugalijos ne
parėmė. Rusija Goa krizėje pa- 

; tvirtino Indijos draugystę. Kitą 
Rusijos ir Indijos draugystės 
bandymą Rusija parodė pasku
tinėm dienom: šimtasis Rusijos 

j veto Saugumo Taryboje yra pa?
, keltas už Indiją. Veto tiesiogi
nių Rusijos reikalų nelietė. 
Saugumo Taryba po veto priė- 

• mė labai švelnią rezoliuciją: In
dija ir Pakistanas Kašmyro 
klausimu turi vesti tiesiogines 
derybas.

Bet Nehru po šito veto tuoj 
: padarė Rusijai gestą: jis parei
kalavo atitraukti Amerikos ka
riuomenę iš Thailando. Šito rei
kalavimo pildymas reikštų Va.- 
karų pozicijos griuvimą. Tąda 
visa pietryčių Azija patektų į 
komunizmo glėbį. Diplomatinį 
demonstravimą Indija papildė 
kitomis priemonėmis: Nehru iš 

j Rusijos užsakė daug lėktuvų ir 
kitų karinių medžiagų. Tuo bū
du angliškas Indijos ginklavi
mas išmetamas iš apyvartos, 
Indija pereina prie rusiško 
ginklavimo. Praktika štato ką 
toliau rodo: po ginklų pirkimo 
eina įvairių reikmenų pirkimas, 
ir valstybės šitaip pasidaro są
jungininkais.

Kuo Indija atsilygins?

Politinis Indijos kelias VS- 
karams nedaro malonumo, In
dija gali tuoj pripažinti Vokie
tijos rytinę zoną nepriklausoma 
valstybe. Indija gali daryti. įta
kos į Anglijos užsienių politi
ką. Tuo tarpu Europai yra rei
kalingas Anglijos įstojimas į 
Ūkinę Bendruomenę.

Indija dėl savp draugystės 
su Rusija neužsitarnavo kokių

(Nukelta į 4 psl.)



LIETUVIŠKAISIAIS KLAUSIMAIS

Iš pasikalbėjimo su kun. dr. J. Vaišnora, MIC

Paskutiniu metu okupuotos 
Lietuvos radijas, be kitų, ir Jus 
asmeniškai puolė. Ką apie tai 
galėtumėte pasakyti ?

— Kad puola — tai geras žen 
klas. Pakelėje apsamanojusio ak 
mens niekas nejudina, nieks juo 
nesidomi. Jei komunistams už 
ką nors nepatinku, reiškia dar 
nesu miręs ir šį tą veikiu. Paste
bėjau, kad tame puolime jie ne
siskaito su jokia etika (net ko
munistine) : pvz yra paskelbę ir 
antireliginiuose muziejuose iška
binę neva mano laiškų, kurių aš 
bent tokio turinio, niekad nesu 
rašęs, ir kurie yra vien gudriai 
sufabrikuoti propagandos reika
lui.

— Kaip ilgai -viešėsite Ameri
koje ir kaip galima apibūdinti 
Jūsų kelionės tikslą?

— Amerikoje ketinu išbūti 
iki spalių mėn. pradžios, nes 
norisi būti Romoje, kai prasi
dės Visuotinis Bažnvčios Susi
rinkimas ir iš arti sekti šio isto 
rinio įvykio eigą. Pagrindinis 
mano kelionės tikslas — panau 
jinti leidimą gyventi už Ameri
kos ribų. Mat. savo laiku esu 
atemigravęs į Jungt. Amerikos 
Valstybes, tačiau pareigų ver
čiamas turiu gyventi Romoje. 
Toks leidimas duodamas dve
jiems metams ir panaujinamas 
tik čia vietoje. Atvykdamas į 
Ameriką, arčiau sus'pažįstu su 
Amerikos marijonų veikla, iš 
vienuolijos vadovybės kartais 
gaunu atlikti koki speciali] už
davinį. Be to, čia būdamas, na- 
sirankioju medžiagos Liet. En
ciklopedijos mano redaguoja
mam skyriui, kokios negalima 
rasti Europoje.

— Šalia dano vienuolijos 
centre, Jūs surandate laiko taip 
gi šį tą parašyti Petuviškai 
spaudai, gausiai bendradarbiau
ti L. Enciklopedijoje. Kaip j- 
stengiate tai padaryti ir ką nau
jo dabar spaudai ruošiate?

—Prisipažinsiu, kad šalia tie
sioginių pareigų vienuolijos cent 
re, daugiausia laiko atima L. 
Enciklopedija, kuriai reikia re
guliariai pateikti mano skyraus 
medžiaga. Tam tenka pašvęsti 
ne tik bet kokias atostogas, bet 
dažnai ir nakties poilsio valan
das. O čia' dar prisiprašo kas 
nors, kad paskaityčiau paskai
tą, parašyčiau į laikraštį ar 
žurnalą didesnį straipsnį. Tam 
irgi reikia pasirengimo ir laiko. 
Romoje tenka užbėgti į kurią 
nors biblioteką medžiagos pasi
rankioti, nors turime ir pas sa
ve nemažą biblioteką, nuolat di
dinamą ir lituanistine spauda. 
Šios bibliotekos tvarkymas taip 
gi man pavestas. Apie ruošia
mus darbus? Geriau apie juos 
pakalbėti tada, kai jie pasiro
do viešumoje, nors planų ir te
mų netrūksta. Jau seniai ran
kioju medžiagą marijonų vie
nuolijos išsamesnei istorijai pa
rašyti, tačiau vis tenka atidėti,

kada bus daugiau laisvo laiko, 
kurio iki šiol mano gyvenime 
vis pritrūkdavo. Paskutiniu me
tu parengiau didesnį darbą ak
tualia tema, kuris gal kada pa
sirodys ir anglų kalba. Taigi 
planų daugiau, negu darbų, o 
baigiama šešta dešimtis metų 
amžiaus vis dažaiau primena, 
kad planus reikia riboti.

—Žinome, kad Jūs ir Italijo
je būdamas sekate “Draugą”. 
Kokia būtų Jūsų nuomonė mū
sų dienraščio atžvilgiu ir kokios 
sugestijos?

— Italijoje “Draugą” gauna-, 
me tik po 1-2 mėnesių, taigi jo 
žinios yra gerokai pasenę, infor
macija pavėluota. Tačiau mes 
lietuviai, esantieji vienuolijos 
centre, beveik iš pareigos atsi- Į 
dėję sekame “Draugą”, kaip ir; 
kitą marijonų leidžiamą spau 
dą, budėdami, kad mūsų leidžia 
moji spauda eitų nustatyta lini
ja, kuri visiems mūsų laikraš
čiams yra vienoda ir bendra: lai
kytis katalikiškos linijos ir tar 
nauti visiems lietuviams. Jei 
tenka pastebėti, kad kartais 
kas nors nesiderina su šia lini
ja, tenka redaktoriams pramin
ti, pataisyti. Todėl marijonų lei 
džiamų laikraščių liniją nusta
to ne atskiri redaktoriai, nes 
ne jie yra laikraščių leidėjai ir 
savininkai, o pati vįenuoVja, ku 
rios vadovybei redaktoriai at- 
sakinji. Tenka tiesiog stebėtis 
kai kurių save besivadinančių 
ir katalikais, ir demokratais 
nuolatiniais priekaištais “Drau
gui”, kad jis patekęs į vienos 
ar kitos politinės srovės asme
nų rankas, kad jis yra tik “ne
va katalikiškas”, kad jis diri
guojamas “iš Brooklyno”, kad 
jo liniją nustatinėją kažkoki 
slapti partijų vadai, kad nesi
laikąs krikščioniškos etikos ir 
pan. Tai yra ba'sai tų, kurie no 
retų, kad “Draugas” tarnautų 
jų siauriems politiniams ir po
leminiams interesams.

Laikraštis privalo stovėti 
aukščiau politimų partijų (jos 
turi savo atskirus organus), ne
sileisti į jų ginčus ir nesutari
mus, bet iš kitos pusės — ne
vengti politikos, ją sekti ir ob
jektyviai informuoti visuomenę 
apie pozityvią partijų veiklą. 
Laikraščio uždavinys taip pat 
auklėti visuomenę, pateikti jai 
sveiko “maisto”, todėl, verti
nant įvairius įvykius ir faktus, 
reikia tai daryti katalikiškos 
doktrinos ir moralės šviesoje, 
kaip ir dera katalikiškam laik
raščiui. Laikantis teisingai su
prastos tolerancijos, laikraštyje 
gali rasti vietos ir kitokių pa
žiūrų lietuvių nuomonės, jei jos 
yra pozityvios, teisingos ir nesi
priešina krikščioniškai moralei 
bei lietuviškiems interesams. 
“Draugas”, būdamas vieninte
liu pasaulyje katalikišku dien
raščiu. turi šiandien labai svar
bų uždavinį palaikyti lietuvių

Dr. Fr. Kelsey, kuri buvo už
draudusi pardavinėti Amerikoje 
thalidomido miego tabletes, daro 
pranešimą senato komisijai. Kaip 
žinoma, nėščios motinos ėmę tuos 
vaistus susilaukė nesveikų •kūdi
kių.

INDIJOS IR SOVIETŲ SĄJUNGA
(Atkelta Iš 3 psl.)

nors priekaištų. Kiekviena ne
priklausoma valstybė turi sava
rankišką užsienio politiką. Vals
tybė pirmiausia žiūri savo in
teresų. Savas interesas yra 
tarptautinių santykių pagrin
das. Šitaip susidaro tarptautinė 
politika. Tarptautinė politika! 
nepripažįsta sentimentų.

Rusijos ir Indijos entantė, 
štai ką rodo: Indija nėra kraš
tas skirtingas nuo kitų. Nehru 
yra politikas kaip ir kiti: jis j 
nėra šventasis, nėra teisėjas,] 
nėra politinis vegetaras ir nėra 
laisvas nuo klaidų. Indija gina 
savo interesus. Nehru yra poli
tikas realistas. Tarptautinę po
litiką jis supranta net geriau 
kaip kiti.

Rusijos ir Indijos entantė 
rodo dar štai ką: ūkinės pagal
bos tiekimu negalima pirkti po- 

i litinės draugystės. Indija yra
I

moralę, dvasią, saugoti jų dva
sines vertybes, jas skatinti, pa
laikyti lietuviškus interesus, o 
ypačiai Lietuvos laisvės troški
mo bei atgavimo interesą.
Palyginus su praeitimi, “Drau 

gas” yra padaręs žymios pažan 
gos. Linkėtina ir toliau tobulė
ti, plačiau lietuviškoje visuome 
nėję papūsti. O administracijai 
linkėti surasti galimybes at
spausti po keliolika egzemplio
rių ant plono popieriaus (kaip 
daro kiti laikraščiai) ir oro 
paštu išsiuntinėti į tolimesnius 
kraštus toms institucijoms, ku
rioms yra intereso “Draugas” 
gauti kiek galima greičiau. Gal 
net ir tokių prenumeratorių to
limuose kraštuose atsirastų, ku 
rie, kad ir brangiau mokėdami, 
gautų dienraštį į kelias dienas.

Senatorė Maurine Neuberger, demokratė iš Oregono, patenkinta 
sega rožę senatoriui Wayne Morse, irgi demokratui iš Oregono. 
Abudu jie, ilgas' valandas kalbėdami senate, filibusterio būdu no
rėjo sukliudyti vyriausybės siekiamo komunikacijos įstatymo pra- 
vedimą. Tuo įstatymu norima sudaryti vyriausybės tvarkomą, 
privačios bendrovės nuosavybėje esančią susižinojimo satelitų 
sistemą. Senatorė Neuberger sumušė rekordą, pasakydama ilgiau
sią bet kada moters senatorės pasakytą kalbą, užsitęsusią net 
4 vai. 39 min. i .

klasiškas pagalbos ėmimo pa
vyzdys. Amerika Indijai sukišo 
bilijonus dolerių. Daug pagal
bos Indijai suteikė ir kitos Va
karų valstybės. Bet Indija savo 
draugu pasirinko ne Ameriką. 
Sovietų Rusija yra Indijos 
draugas. Ir tai natūralu. Tarp
tautinė politikos draugystė iš
sivysto iš realių interesų. Dė
kingumas nėra politikos pa
grindas. Šitą rodo Indijos, Ju
goslavijos ir kitų kraštų politi
ka.

Ideologinė giminystė taip pat 
nėra politikos pagrindas. Indija 
nėra komunistinė. Bet politinė 
ašis susidarė tarp Indijos ir 
Rusijos. Tuo tarpu komunisti
nių kraštų — Rusijos ir Kini
jos — politinė ašis nulūžo. Mė
ginimai tą ašį suklijuoti kol 
kas nevyksta. Kapitalistinė In
dija ir komunistinė Rusija kol 
kas sudaro vieną tvirtą ašį, ku
ri gali tverti ilgesnį laiką.

Lenkų ateistai bijo Bažnyčios suvažiavimo

Lenkijos ateistų sąjungos or
ganas “Argumenty” užaliarma- 
vo savo narius intensyviau veik 
ti, nes Katalikų Bažnyčia Len
kijoje pasidarys stipresnė po 
Antrosios Vatikano San tary
bos. Laikraštis pabrėžia, kad 
lenkų ateistai savo propagan
dos veikloje turi turėti galvoje, 
kad ekumeninis suvažiavimas 

I turės konsoliduojančios įtakos 
I Lenkijos Katalikų Bažnyčiai; 
jau dabar įvairiose pasaulio da- 

| lyse aiškiai reiškiasi konsolida
cija tikinčiųjų tarpe.

Antrame to paties laikraščio 
numeryje atakuojama Lenkijos 
Katalikų Bažnyčios hierarchija, 
kad ji paleidę, šūkį “Geras ka

talikas yra geras lenkas”, kad 
tas šūkis populiarus Lenkijoje 
ir savo populiarumu sudaro rim 
tą pavojų ateizmui.

Pažemintas Castro ėmė girtauti

Nomina’inis sovietinamos Ku 
bos valdytojas Fidel Castro ėmė 
girtauti iki sąmonės ir garbės 
netekimo. Maskva suktai išnau
dojo Castro, per kurį pati fak
tiškai perėmė Kuibos valdymą— 
Kubą dabar valdo Maskvos pa
tikėtiniai, o Castro jaučiasi sa
vo draugo Nikitos Chruščiovo 
įžeistas ir savo širdies skausmą 
ėmė skandinti alkoholyje.

Neseniai F. Castro buvo po
rą savaičių išnykęs iš politinės 
scenos; buvo pasklidę gandai, 
kad Castro žuvęs per atentatą, 
bet pasirodė, kad jokio atenta
to nebuvo, o Castro 13 dienų iš 
eilės girtavo ir politiškai viešai 
nesireiškė. Kad Castro aistrin
gas girtuoklis ir mergininkas, 
tai seniai žinoma, ir kad jo or
ganizmas pakelia daug alkoho
lio, taip pat žinoma. Sovietiniai 
patikėtiniai pasirūpino, kad pla 
ti visuomenė nežinotų, jog ku
biečių tautinis herojus, pasitrau 
kęs nuo savo pareigų, 13 parų I 
girtavo; užtai reikėtų jį paša
linti nuo valdžios vairo, bet kol 
kas Maskva nori, kad jis figū
ruotų, kaip nominalinis Kubos 

i vyriausybės galva ir kad jis 
savo asmeniu dengtų faktiškuo 
sius Kubos valdovus. Maskvos 

i agentai nori ir leidžia jam kal
bėti į tautą, bet jie pirma išcen- 

j zūruoja jo kalbos tekstą arba 
tiesiai suredaguoja jam kalbą, 
iš kurios jam nieko negalima 
išimti ar pridėti. Tuo būdu Fi
del Castro vysta sovietinės sau-i 
lės šviesoje; jis tai jaučia ir! 
norėtų viešai parodyti savo ne-, 
pasitenkinimą, bet cenzoriai jį 
sulaiko.

J.A.V. žvalgybai žinoma, kad 
j prieš kelias dienas Castro stip- 1
riai išgėrė viename Havanos 
restorane, užšoko ant stalo, nuo 
kurio kojomis nuspyrė visus in
dus, stiklines ir butelius ir ėmė 
kriokti: “Nikita neturi su ma-' 
nim taip elgtis”. Jo sargybiniai 
padarė viską, kad Castro nu-

: rimtų, bet jis girtame stovyje 
keikė Maskvą.

Skubiai atvyko slaptosios po- i

licijos būrys ir išvarė iš resto
rano visus pašalinius lankyto
jus, o girtąjį Castro parvežė 
namo ir paguldė į jo lovą. Kiek 
laiko vyko ši komedija, sunku 
atspėti, bet pasigėręs Castro 
gali Maskvai pasidaryti labai 
nepatogus.

Niekam dabar Kuboje nėra 
paslaptis, kad Kuba valdoma 
komunistų partijos, o tai parti
jai diktatoriškai vadovauja Mas 
kva. “Premjeras” Castro laiko
mas tituliariniu naujo kubiečių 
25 komunistų politbiuro pirmi
ninku, tačiau faktiškasis Kubos 
diktatorius yra ne Castro, o 
Nikita Chruščiovas; Šis nusta
to, ką Castro turi daryti ir ko 
vengti. J- Gbs.

Kaikurie žmonės studijuoja vi
są savo gyvenimą ir prieš mirtį 
jie būna visko išmokę, išskyrus 
mąstyti.

F. U. Domergue

Lois Ann Frotten, kuri para
šiutu šoko iš 2,500 pėdų ir kuriam 
neišsiskleidus įkrito į ežerą Mars- 
ton Mills, Mass., vietovėje, apžiū
ri šokinėjimo įrengimus.

Užsakymai vokiečių 
pramonei

BONNA. — Vakarų vokiečių 
pramonė gavo 1.8 procento ma
žiau iš užsienio užsakymų 1962 
metų pirmąjį pusmetį, negu pra 
ėjusių metų tame pačiame pe
riode.

Laimingi tie, kurie miršta sii 
paguodžiančiu įsitikinimu, kad 
yra nusipelnę pasiliekančiųjų aša
ras. — Fridrikas Didysis.

Pasakyk moteriai, kad ji gra
ži, ir velnias jai tą pakartos de
šimtį kartų. — Ispanų priežodis

Gero gyvenimo paslaptis yra 
visuomet būti pasiruošiusiam ge
rai numirti. — Joana Cognets

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tadienlo 10 Iki 11 vai. ryto. Šeštadie 
niais Ir sekmadieniais nuo 8 iki 
i:30 vai ryto Vakaruškos pirmad 
7 vai. vak

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

Tel. HEmlock 4-2413 
71(11* So. Maplewood Avė.. 

Chicago a*. UI.

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFUOS 
MŪSŲ SPECIALYBĖ.

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

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav.

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė.

Tel. FRontier 6-1882

įhiDninn ELECTROniCS
ITV-RAOIUAI -3UOST. REKORDERIAI 
. STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELES 
ANTENOS - BATERIOOS - LEMPUTES
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI 

Viskam samiausios kainos Ir garantija

13321 S. Halsted St.- CLiffsipe4-5665|

į$lO%, 20%, 30% pigiau mokėsite

B
 it. apdraudą nuo ugnies Ir auto-S 
uobilio pas A

FRANK ZAPOLISP

LITHUANIAN
B A K E R Y
2450 W. 59th Street

Chicago 29, III.
Tel. HEmlock 4-7434

KEPA ĮVAIRIŲ RCŠIŲ KEPINIUS 
PRIIMA tortų ir kt. gaminių užsakymus įvairiems parengi
mams. KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, 
dešros, kumpiai ir šviežios lietuviškos dešros.

Atdarė nuo 8—6 v. v.. Uždara sekm. rr pirm.
Sav. ANTANAS KAZILIONIS

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

4 '/2%

GALITE UŽSISAKYTI 
VAISTUS SAU Alt SIUNTIMUI 

Community Vaistinėje

Kaži nuei tu Kareckas, K. Ph,, vais
tines savininkas ir C. Ugianskis, 
R. Ph., tiksliai išpildo daktaro re
ceptus ne tik vietinius, bet ir gau
tus iš Lietuvos.

COMMUNITY PHARMACY
(Lietuvių valatlnfi)

5000 West I6th Street
Cicero 50, Illinois 

Telefonas: OLympic 2-0951

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 Iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad. nuo 9 iki S popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
šeštad. nuo 9 iki 12:30 p. p.

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.
VAIAMnnC. PIRM- lr ketv............................... » V. r. Iki 8 D. D.VMLMnUUa. ANTRAD. ir PENKT...................... # ▼. r. Iki 6 p. p.

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

............ ..........—■ =;
Kas tik turi gerą skonį, 

Viską perka pas Lieponį!

I lirilVII! PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE; 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK„ 6211 S. Western, PRospect 8-5875

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

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

%------------------ #

~--------

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

Current Dividend up to 4į4%

CHICAGO SAVINGS 8č LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehilI 6-7575



DEŠIMTAJAI LIETUVIŲ 
DIENAI

Minime Maironio metus. Pri-

Ohio Lietuvių Gydytojų draugi
jos pirm. dr. Jonas Stankaitis.

Čiurlionio ansamblio vyrų cho 
ras sugiedos Amerikos ir Lietu-

simename jo kūrinius, kuriais vos himnus, veiks spaudos kios 
jis kėlė iš miego lietuvių tau- kas ir bus paroda iš praėjusių 
tą. Dėl to jį papuošėme tautos devynių Lietuvių dienų.

Vyt. Jokūbaitis praves žaidi-atgimimo dainiaus vardu. Bet 
i Maironiui taip pat būdinga ir 

jo “skausmo giesmė”. Ją Mai
ronis skyrė tiems lietuviams,

mus jauniesiems, gi ramovėnai 
— sportinį šaudymą. Geriausias 
šaulys gaus pereinamą dovaną. Clevelando skautų stovykloje šv. mišias atnašauja kun. S. Kulbis, S. J. Stovykla prasidėjo liepos 

29 d. prie Pymatuning ežero, Pa. Skautėms vadovauja tuntininkė ps. Balašaitienė, o skautams — 
s. B. Rėkus. Stovykla tęsis iki rugpiūčio 12 d.

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. rugp. mėn. 3 d.

sit satelito jėgainę ir apskritai 
į visą šį projektą labai palan
kiai žiūri. Jų nuomone, atominę 
jėgą erdvėje laukia labai žavi 
ateitis.

O pagal Atominės Energijos 
komisijos pirmininką Glenn T. 
Seaborg, atominė energija “y- 
ra patogiausias būdas atlikti il
gas erdvės keliones, o taip pąt 
ir įvykdyti visą eilę kitų erdvės 
tyrinėjimo programos ambicin
gų užsimojimų”.

Kęstutis Gaidžiūnas

musių 1327—1346 m. laikotar
pyje, kai karalius su savo gra
žia žmona Filipa turėjo vienuo
lika vaikų. Viduramžiais kara
laičiai ir karalaitės galėjo tuok
tis su paprastais žmonėmis, tad 
iki šiol Anglijoje yra apie 250,- 
000 Edvardo III palikuonių, tad 
galimas daiktas, jog ne viena
me gatvės šlavike teka karališ
kas kraujas”.

kurie tapo “kūnais be dvasios, j šauliui, tris kartus iš eilės lai- 
be žado”. Jis taip pat piktinos mėjusiam, dovana pereis jo nuo 
ir savo “gudriais draugais”, ku savybėm
rie, greit į žmones išėję, “ne-, Veiks bufetas, bus šokiai. Pra

džia 1 vai.
Visi lietuviai laukiami Neurų 

sodyboje.

PUIKUS VASAROS BALIUS

Per tris šimtus clevelandie- 
čių ir svečių iš Chicagos, Det
roito, Akrono, Toronto, Pitts-

begaudo jau vėjo, iš aukštybių 
ir žiūri, ir mato”.

Maironio jau nebeturime gy
vųjų eilėsė, bet jo skausmo gies 
mė tebegyva ir šiandien. Iš tik
rųjų : Ar nebėra mūsų eilėse 
vien “kūnų be dvasios, be ža- j 
do” ? Ar neturime ir mes “gud i
rių draugų”, kurie neberanda', , , . ,, . .... . burgho bei kitų artimųjų vieto-atsakymų į klausimus — kam\ 
būti lietuviu? kam rūpintis Lie
tuva? kam sielotis lietuvių tau
ta, jei iš to nebėra nei malonu
mo, nei naudos? “Iš aukštybių 
žiūrintiems ir matantiems” taip

pasirodė puiki menininkė, kaip 
operų bei klasikų išpildyme.

TRANSIT SATELITO METINES

pat nebereikalinga ir pati orga
nizuotoji Lietuvių Bendruome
nė, nes jie turi “svarbesnių tiks 
lų”.

Bet ne jų ateitis. Maironio 
žodžiais, “ne kritikų, kur šmei
žia, viską peikia.... mums reikia 
tų, kur susikaupę veikia”. 
Mums reikia “daugiau darbų, 
daugiau jaunos vilties”.

Su tokia jauna viltimi į mū
sų gyvenimą atėjo Lietuvių

vių jaukiai praleido kelias va
landas tradiciniame Tėvynės ' 

' Garsų radijo vakare Lake Sho
re Coutry klubo patalpose ant 
Erie ežero kranto.

Svečių tarpe buvo ir ameri
kiečių apskrities bei miesto po
litikų, radijo WXEN stoties pa
reigūnų, teisėjų ir kitų amerikie 
čių, žinomų Clevelando viešame 
gyvenime.

Clevelando lietuviai taip pat 
gausiai atsiliepė į Lietuviško
sios radijo programos vadovo 
kvietimą ir maloniai dalyvavo 
puikiai parepgtame vasaros kon 
certe.

Baliaus metu paaiškėjo ir lai-į Nesustojanti radijo signalų 
mingieji dail. A. Vaikšnoros, banga iš mažo, žmogaus gamin- 
kun. P. Dzegoraičio, Vyt. Rau, to, satelito atšventė pirmąsias 
linaičio ir V. Igno paveikslų sa- atominės jėgos ir Amerikos erd 
vininkai: dr. Degesys, Paulina vės programos vestuvių meti- 
Moruzaitis, D. Kavaliūnaitė ir nes.
Mickutė. Jie galės savo namus 
papuošti vertingais liet. kūri
niais.

Juozas Stempužis, vadovau
jąs lietuviškajam radijui, ir dir
bąs apskrities mokesčių skyriu
je, nuoširdžiai ir sumaniai pa
deda visur ir visiems, kur bend 
ras lietuviškas reikalas šaukia.
Tiktai jo dėka veikia ir lietuviš
kasis radijas Clevelande.

Ir yra tikimasi, kad Transit, 
gal jau tik kaip istorinis švy- 

| turys, erdvėse skraidys dar il- 
A. a. KUN. KLEB. BERNARDO gą metų eilę. Mokslininkų nuo- 

BARČIO METINES

Charta su Lietuvių Bendruome- j Programai vadovavo pats Tė 
ne. Jau dešimt metų, kai ji ir .vynės Garsų vadovas Juozas

Antradienį, liepos 31 d., šv. 
Jurgio parapiečiai, klebonas 
kun. B. Ivanauskas ir jo pagelb. 
kun. P. Dzegoraitis gedulingo
se pamaldose Šv. Jurgio baž
nyčioje prisiminė šviesios atmin

Clevelande pradėjo savo darbą. 
Ar pasiteisino? Išvaryti platūs

ties energingąjį kleboną kun 
Stempužis. Vaišių metu kalbėjo Bartį. Jo trumpas klebonavimas

šv. Jurgio parapijoje yra gra
žus puslapis Clevelando lietu
vių katalikų istorijoje. Jo neiš
semiama energija, platūs užsi-

žinomas nuoširdus liet. veikė- 
darbo barai, bet jie būtų nepa-1 jas J. P. Mull-Muliolis, Superior 
lyginti platesni, jei savo Bend- Savings & Loan Assn. viceprez. 
ruomenei rodytume daugiau su | J. T. DeRighter, adv. ' Julius 
pratimo ir širdies, jei jai atsi- j Smetona, teis. Saxby. Visų kai- mojimai ir sumanus darbų vyk- j
rastų daugiau dirbančių rankų, j bos buvo trumpos ir kėlė radijo dymas, turiningi pamokslai, su- 

Jau dešimt taip pat metų, kai i reikšmę visuomeniniame, kultu pratimas visų tikinčiųjų aspira-1 
Bendruomenė kasmet Clevelan- Į Giliame ir politiniame gyveni- 
de rengia Lietuvių Dieną. Šios me
dienos paskirtis — surinkti mus IClevelando Tėvynės Garsai] 
visus į vieną vietą be mūsų jau tryliktuosius metus nuošir-, senąją ir naująją emigraciją 
tikėjimo, pažiūrų, srovių, vers- j džiai kultūringai ir objektyviai! bendriems lietuvių katalikų dar 
lų, amžiaus ir lyčių skirtumų tarnaują Clevelando lietuviams, Į bams’ Jo yiesi asmenybe ilgai 
ir leisti mums visiems pajusti j tikrai nusipelno pagarbos, pade 1 bus Payzd/S> kaiP Salima su‘ 
bei pergyventi: esame lietuviai! Į kog ir įvertinimo. Ir kalbėtojų ’ Jungtl be^aS JeSas bendram

žodžiuose ryškiai buvo uzakcen, 
tuotas didelis Juozo Stempužio 
nuopelnas lietuviškojo žodžio,: 
dainos ir muzikos populiarini
me svetimųjų tarpe.

Ir meninė vakaro-baliaus pro

cijų, buvo visų lietuvių katali
kų labai įvertinti. Klebonas per 
dvejus metus pajėgė apjungti

MĖLYNOJO KRAUJO 
JŪROJE

Britų sociologas Leslie Prine, 
aristokratijos problemų eksper
tas, viename Londono Jaikraš- 
tyje pareiškė: “Šimtai tūkstan
čių paprastų žmonių yra kilę iš 
Edvardo III sūnų ir dukterų, gi

Sokratas tiems, kurie atėjo pra
nešti, kad atėniečiai jį pasmerkė 
mirti, tarė: “Juk ir juos gamta 
yra pasmerkusi mirti.”

A. Aguayo

uiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii

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

I. MIGLINAS
2549 W. 69tb St. n a. PR 6-1003

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuimiiiiiiiiin
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mone, satelitas yra labai palan
kioje orbitoje, ir po 95 metų 
bus išnaudojęs tik pusę savo 
atominės baterijos jėgos.

i Transito jėga kyla iš apelsino 
| dydžio, mažiau penkių svarų

Satelitas Transit 4-A, naudo-! sveriančio, atominio generato- 
jamas navigacinei pagalbai, iš riaus. Žinoma, tai yra mažas, 
Cape Canaveral buvo iššautas bet savo pareigą puikiai atlie- 
1961 m. birželio 28 dieną, šian- kąs motoras. Įdomu, kad sudary 
dien, jau metams praslinkus, ir ti tokį patį energijos kiekį įpras 
po 142 milijonų mylių kelio, tinę forma, būtų reikalinga pa- 
signalai ateina pirmosios die-, naudoti tūkstančius svarų che- 
nos stiprumu. minių baterijų.

JAV mokslininkai į šį Tran

current dividend on investment bonus
i'ĄVo DIV1OENDV MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
L'ž 4 metu invęstmento bonus mokame 454% dividendų kas pusmetį ir 

dar išmokėsime po 54 % už kiekvienus metus, 4 metams praėjus. 
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, IDIjINOIS 
Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. ir šežtad. 9 v. r. — 4:30 p. p. 

Trečiad. uždaryta; ketvirtad. 9 v. r. — 8 p. p.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

M

Ir pats savo dalį esu prie to 
pridėjęs, todėl dešimtosios lie
tuvių dienos proga viešai džiau
giuos, kad ši mintis prigijo ir 
mūsų visų vykdoma. Ir šiemet 
atsiliepkime į mūsų Apylinkės 
Vadovybės kvietimą — susirin
kime visai visi bendra lietuviš
ka nuotaika pagyventi.

'St. Barzdukas

DEŠIMTOJI LIETUVIŲ 
DIENA

TRUMPAI

V. R.

— Kun. St. Kulbis, S. J., iš 
Montrealio, pavaduoja šv. Jur
gio parapijos kunigus. Iš atosto

riosios muzikos kūrinių ir liet. 
Šį sekmadienį, rugpiūčio 5 d., j dainų programą. Visa programa 

visi lietuviai kviečiami dalyvauti baliaus dalyvių buvo triukšmin-

grama buvo neeilinė — graži gų jau grįžo kleb. kun. B. Iva- 
ir įdomi. Mūsų mieloji solistė, nauskas, kitą savaitę išvyksta 
Aldona Stempužienė su Čiur- j kun. P. Dzegoraitis.
lionio vyrų choru, vadovauja-j _ Vytautas Radžius su ke. 
mu muz. Alf. Mikulskio, atliko liaig Lietuvių operos valdybos 
naują, lengvojo žanro Populia- iaig dalyvavo Tėvynės Gar.

sukaktuvinėje Lietuvių dienoje, 
įvykstančioje Neurų sodyboje. 
Ši dešimtoji Lietuvių diena bus 
iškilmingai atidaryta, dalyvau
jant organizacijoms su vėliavo
mis. Atidarymo kalbą pasakys

gai priimta. Klausytojai reiškė 
mintį, kad ta programa, papil
džius dar naujais kūriniais, bū
tų išleista atskira lietuviška 
plokštele.

Sol. Aldona ir šiame žanre

sų baliuje ir turėjo pasitari
mus apie Liet. operos pasikvie- 
timo galimybes į Clevelandą.

PARAMA “DRAUGUI”
“Draugo” sr^udos reikalams 

atsiuntė šie asmenys:
Kanados L. Bendruom. 

Sudburio Skyr........... $10.00
Rukštelis Bronius .... . 5.00
Valančius L ................ . . 5.00
Smelstorius Mykolas . . . . 3.00
Kaupas Vladas .............. . . 3.00
Monkevičius Antanas . . . 2.04
Malakauskas Pėber ... .. 2.00
Aninkevičius Jonas...... . 2.00
Juodelė J., Inž................ . . 1.00
Izokaitienė E................... . . 1.00
Venckus Charles ........ . . 1.00
Kun. P. B. Bajerčius . ;. į.oo
Kun. V. Francūzevičius .. .50
Ačiū spaudos rėmėjams.

“Draugo” Administracija

AUKOS KLIŠIŲ MAŠINAI
Kriaučeliūnas Irena .. $15.00
Lietuvninkas John A. . 4.00
Eidietis Valteris .......... .. 2.00
Lomsargis George ■ .. . . 1.00

Ačiū spaudos bičiuliams.
“Draugo” Administracija

AUKOS UŽ KALENDORIŲ
Jž “Draugo” kalendorių atsiuntė
ie asmenys:
Kroulaidis Mary ........ $2.00
Dudėnas Kazys ........ .. . 2.00
Černius G......................... . 2.00
Žukauskienė Elena ... . . 1.50
Gadeikis Stefa ............ .. . 1.00
Dagilis Antanas ........ . . 1.00
Mockus Peter .............. . 1.00
Rudaitis Anna ............ . . 1.00
Valeckas Stasys .......... . . 1.00
Mikalauskas Stasys . .. ... 1.00
Vytautas Vladas ........ ... 1.00
Kaupas Vladas ............ .. . 1.00
Lakęs Julius ................ .. . 1.00
Gudauskas Kazys .... . 1.00
Šatulis Petras ............ . . 1.00
Tumosas Jonas ............ ... 1.00
Kelesky William ........ ... 1.00
Nuoširdžiai dėkojame visiems

Draugo” Administracija

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

i

e fcf I SI’S S E L F wl\ll OsERVICE

Liquor Store
5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

AUGUST _ RUGP. 2, 3, 4 D. D.

CUSENIER THREE STAR COGNAC Fifth $3.98

DA SILVA 10 YR. OLD PORTUGAL 
BRANDY Fifth $3,39

G lt ADINSKAS
J. G. TELEVISION CO.

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

NUMAŽINTOS KAINOS
Automobilių apdraudoms 

1A—10/20/3 Kaina CAy,
6 mėn.period. MH.vO 

Išrašome ir patarnaujamo visokių 
rūšių apdraudos lengvais mėnesi

niais išmokėjimais.

BACEVIČIUS
APDRAUDŲ AGENTŪRA 

6455 S. Kedzie Avė. PR 8-2233

K. BUTKUS
Aluminijaus išdirbiniai 

namų pagerinimui 
PRospect 8-27§l

Sr

MOVI NG
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, 111.

HOUSE OF STŲART IMPORTED 
SCOTCH WHISKEY 86 Proof Fifth $3.69

i

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF 
U. S. P. Fifth $4.89

£ MONASTERY KRUPNIK (Honey Punch)
70 Proof Fifth $2-98M

V

RON MERITO RUM Lite or Gold Fifth $2.98

ROYAL GUARD 8 Yr. old Imported WHISKY
$3.59

NIKOLOFF VODKA 80 Proof

METAXA EIVE STAR GREEK 
BRANDY

Quart $2-98

Fifth $3.59

SOUTHERN COMFORT LIQUEUR Fifth $3.98

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

Dėl infcrmacijų, kreipkitės j

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

2202 W. Cermak Road Chicago, III. VIrginia 7-7747
Asmuo, kuris mano, jog gali 

būti tikras konfliktas tarp moks
lo ir religijos, turi būti arba la
bai jaunas moksle, arba labai ig- Į mūsų geradariams, 
norantas religijoj. — Prof. Henry

TERRA
Porcelanas. kristalas, stalo sidab
ras, brangenybės, etc.
3237 W. 63rd St., Chicago 2», IU.

Tel. 434-4660

1 !|
" 5^ - jjj||i

Britų laivas Montrose, 440 pėdų ilgio, nuskendęs Detroito upėje, kai j jj atsidaužė cementu gabe
nusi barža. Laivas su 44 jūrininkų įgula iš Viduržemio jūros pakrančių gabeno alyvas ir vyną. 
Nelaimės metu sužeistų nebuvo.

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA.

3236 South Halsted Street
Tel.: DAnube 6-9837

Julija O. Bičiūnienė Chicago 8, Illinois |Į

ZENITH HOTEL and MOTEL
“OPEN YEAR AROUND”

Excellent accommodations, single unite and suites. All units furnislied 
in excellent decor. Combination baths or showcrs. TV. Cottages with 
sitting rooms. Excellent dining room serving only the finest food. 
“Closc to Shrine.” Free bus Service, 1000 feet Irom Shrine. For reser- 
vations phone—vyrite—wire. l’hone: 263-3741 and 263-3595.

ON HIGHIVAY 15
STE. ANNE DeBEAUPRE, QUEBEC, CANADA

Vacys Scerba, Vacys Motor 
Sales vedėjas

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 ........

1960 CHEVROLET
$2,995.00

CORVAIR .................. $1,095.00

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

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

VACYS MOTOR SALES
6516 S. Western flve.. Chicago 36, Tel. Wfl5-5121



DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. rugp. mėn. 3 d. CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
Lietuvos — JAV atstovai REAL ESTATE

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI
Ryšium su 40 m. sukaktimi 

nuo dienos kai JAV pripažino 
Lietuvą de jure, prisimintina il
ga eilė asmenų, kurie puoselėjo 
šių abiejų kraštų diplomatinius 
santykius.

I. LIETUVOS ATSTOVAI 
J. A. V.

Lietuvai nepriklausomybę pa 
skelbus, Lietuvos vyriausybė 
tuojau ėmėsi žygių paskirti Lie
tuvos atstovą į JAV. Štai, chro 
nologine tvarka, sąrašas Lietu
vos atstovų (JAV-se:

Jonas Vileišis, neoficialus Lie 
tuvos atstovas nuo A920 m. ligi 
1921. IV. 15 d.;

Voldemaras ČARNEC KI S, 
Lietuvos atstovas nuo 1921. IV. 
15 d. ligi 1923. XI. 23 d.

Kaip Lietuvos chargė d’affai- 
res raštus įteikė Valstybės dep- 
tųi 1922. X. 11 d.;

Kazys BIZAUSKAS, Lietu
vos atstovas nuo 1923. XI 24 
d. ligi 1924. VI. 3 d. Nepapras
tu pasiuntiniu ir įgaliotu minis
tru paskirtas 1924. VI. 4 d. ir 
tose pareigose išbuvo Washing- 
tone ligi 1927. VIII. 31 d.;

Bronius K. BALUTIS, Ne- 
papr. pas. ir įgaliotas ministras 
nuo 1928. VII. 1 d. ligi 1934. 
V. 31 d.;

Matas BAGDONAS, Lietuvos 
chargė d’affaire.3 a. i. titulu pa
reigas ėjo: (1). 1927. V. 17 d. 
— -1928. VI. 30 d.; (2). 1934. 
V. 31 d. — 1935. VI. 30 d.;

Povilas Žadeikis, nepapr. pas. 
ir įgaliotu ministru nuo 1935. 
VII. 1 d. ligi 1957. /V. 11 d.;

Juozas RAJECKAS, Lietuvos 
atstovas nuo 1957. V. 11 d,.

II. J. A. V. ATSTOVAI 
LIETUVOJE

Ligi Lietuva ir kitos Pabal
tijo valstybės nebuvo JAV pri
pažintos de jure, JAV skirdavo 
savo įgaliotinį (Commissioner) 
Pabaltijo kraštams. Jie rezida
vo Rygoje.

Pirmuoju įgaliotiniu buvo —

KARALIŲ MIESTE
Didžiuliai jūrų laivai plaukia 

upe po tiltu, ant kurio užvažia
vus matosi vienoje upės pusėje 

šauną dangoraižiai į mėlyną 
dangų, kitoje — herbai su liūtu 
ir kitų galingų žvėrių figūromis 
saugo karalių auksines karū
nas. Tai reginys nuo Ambassa- 
dor tilto, kuris jungia Detroitą 
su karališkuoju Windsoru, Ka
nadoje. Taip norėtųsi sustoti, 
lukterėti ir žvelgti ilgiau, deja, 
tiltas baigias ir esame Kana
dos Windsore. Nespėdami pa
matyti nei pilių storomis sieno
mis su aukštais kuorais, nei ki
tų karališkų tvirtovių, skubame 
penki dainavieeiai iš Chicagos
pas, šio miesto lietuvius.

Jie mus pasitinka prie savo 
namų, tokių pat, kaip ir mūsų. 
Gal už tat jie tokie pat nuošir
dūs ir mieli broliai — ne liūta
širdžiai. Mykolo Kizio bute su
sirinkęs beveik visas Kanados 
Lietuvių Dienos Rengimo komi
tetas. Šiek tiek atsipūtus, jie 
mus išsidalina į kelias savo ma
šinas ir veža rodyti busimąjį 
kultūros aruodą, kur rugsėjo 
1 ir 2 dienomis bus dedama Ka
nados lietuvių kultūriniai, spor
tiniai ir meniniai laimėjimai.

Naujas didžiulis The Cleary 
Auditorium and Memorial Hali 
pastatas — moderninis archi
tektūros gražumėlis. Čia ir bus 
Kanadas Lietuvių dienos cent
ras. Čia visą laiką bus turtinga 
dailės paroda didžiulėje pirmojo 
aukšto, stiklų sienomis, patal
poje (fojė).

Antrajame aukšte koncertų 
salė ir dar didesnė fojė (2,000 
asmenų) su stiklo siena per vi

John A. GATE, nuo 1919. X. 1 
d. ligi 1920 m.

Antruoju įgaliotiniu buvo — 
Evan E. YOUNG, nuo 1920 m. 
geg. 15 d. ligi 1922 m.

Nuo 1922. VII. 28 d., t. y. 
nuo Pabaltijo valstybių de jure 
pripažinimo dienos, Evan E. 
YOUNG buvo pakeltas į minis
tro rangą.

Po de jure pripažinimo (1922. 
VII. 28 d.),

J. A. V. atstovais Lietuvoje 
buvo:

Frederick COLEMAN, rezi
davęs Rygoje; Kaune jis savo 
kredencialus, kaip nep. pas. ir 
įgaliotas ministras, įteikė Lie
tuvos prezidentui 1922. XII. 5 
dieną. Jis išbuvo JAV atstovu 
Lietuvai ligi 1931 m. galo;

Robert P. SKINNER, rezida
vęs Rygoje; nep. pas. ir įgalio
tu ministru Lietuvai buvo nuo 
1932 m. sausio mėn. ligi 1933 
m. rugpiūčio mėnesio;

John Van Antuerp MAC 
j MURRAY, rezidavęs Rygoje;
■ nep. pas. ir įgaliotu ministru 
Lietuvai buvo nuo 1933 m. galo 
ligi 1936 m. pradžios;

Arthur BLISS LANE, rezi- 
į davęs Rygoje; nep. pas. ir įga- 
i liotu ministru Lietuvai buvo 
į nuo 1936 m. liepos mėn. ligi 
1937 m. rugpiūčio mėnesio;

J. A. V. Pasiuntiniams ne
sant nuolatos Kaune, JAV At
stovų pareigas: Lietuvoje, ėjo 
chargė d’affaires a. i. titulu, il
gesnį laiką, šie asmenys:

H. S, FULLERTON;
M. L. STAFFORD ir 
C. Porter KUYKENDALL;

Paskutinis J. A. V. nep. pas. 
ir įgaliotas ministras Lietuvai,

• rezidavęs Kaune, buvo Owen I. į 
C. NOREM. Tas pareigas jis 
ėjo nuo 1937. XI. 26 d. ir jose 
išbuvo ligi savo išvykimo iš 
Lietuvos, Sovietams Lietuvą ; 
okupavus.

są pastatą į upę ir Detroito 
miestą. Patalpa nenusakomai 
imponuojanti. Daugybė sofų ir 
fotelių, staliukų ir lempų, ruda
sis marmoras ir balti laiptai, ži- 

! randeliai ir gėlė pririša atsilan- 
I kiusį, kad nesinori išeiti. O nak
tį, kai milijonai Detroito šviesų 
pasilieja iš dangoraižių ir skęsta 
į juodą vandenį, o iliuminuoti 
laivai, muzikos garsų lydimi, lė
tai nuplaukia naktin, primena 
pasaką, kuri neromantiką gali 
užburti.

Koncertų salėje 1206 vietos. 
Sienose reverberacinės išlenktos 
plokštumos. Didžiulė scena su 
geru šviesų įrengimu ir erdviu 
užkulisiu. Visas pastato vidus 
vėsinamas. Įdomūs ir puošnūs 

j solistų ir choro kambariai. So
listų kambarių durys papuoštos 
dangiškomis žvaigždėmis (ne 
penkiakampėmis), o viduje veid
rodžiai ištisai visose sienose, 
liustros, tualetiniai staliukai, so 
fos ir dušai. Šioje salėje bus 
šventės užbaigimas rugsėjo 
mėn. 2 d. 6 vai. p. p. Pradžioje 

j oficialioji dalis ir laimėtojams 
’ dovanų įteikimas, o po to kon
certas, kurį išpildys “Daina
vos” ansamblis iš Chicagos, da
lyvaujant solistams Monikai 
Kripkauskienei ir Jonui Vaz- 

• neliui. Be to, programos dalį 
; išpildys Kanados miestų kelios 
' lietuviškos tautinių šokių gru
pės.

Grįžtant iš salės , apžiūrime 
'St. Claire bažnyčia, nrie vysku
po rezidenciios. kurioie visi 
šventės dalvviai rūgščio 2 d. 

i 1 vai. 45 min. susirinks padė-

Agrikultūros departamento kon
servavimo tarnybos šefas Wilson 
Tucker aiškina senato tyrimo ko
misijoj, kad bankrotavęs pramo
nininkas Estes 1961 m. rugsėjo 
18 d. bandė sustabdyti jo įstaigoj 
norimus daryti tyrinėjimus.

koti Aukščiausiajam. Šv. mišias 
celėbruos vietos vyskupas G. 
F. Carter, pamokslą sakys vys
kupas V. Brizgys iš Chicagos. 
Pamaldų metu giedos “Daina
vos” ansamblis ir solistai. Baž
nyčios statyba įdomi tuo, kad 
iš moderninių motyvų padaryta 
gotinis stilius.

Apžiūrėję viešbučius ir kita, 
sugrįžome vėl pas M. Kizį, kur 
vyko pasitarimas koncerto ir 
kitais reikalais, dalyvaujant 
“Dainavos” ansamblio valdybai: 
pirm. J. Paštukui, vicepirminin
kams A. Smilgevičiui ir E. Sla
vinskui, sekretorei D. Viržintai- 
tei ir kasininkui Z. Radvilavi- 
čiui, o taipgi Kanados Lietuvių 
Dienos Rengimo komitetui: 
pirm: M. Kiziui, sekretorei E. 
Butavičienei, meninės dalies 
vadovui J. Sodaičiui, iždininkui 
Vyt. Kačinskui ir kitiems, jų 
tarpe ir lietuvių parapijos kle
bonui kun. V. Kaleckiui.

Po posėdžio vaišingųjų Kizių 
valgomojo kambario stalas lin
ko nuo skanių šeimininkės pa
tiekalų ir gaivių gėrimų, neap
sieita ir be tostų.

Windsore tik 300 lietuviškų 
galvų su naujagimiais ir sene
liais. Liet. Bendruomenės Ka
nados Krašto valdyba tai sau
jelei lietuvių pavedė suorgani
zuoti didžiulę visos Kanados 
Lietuvių dieną. Žinojo, darbo 
daug, bet ir dirbantieji visi: se
neliai saugos vaikus, vaikai ve
džios senelius, o stipresnieji bė
gios po aikštes, sales ir bažny
čias, kol žodis taps kūnu. Lyg 
ir juokais tai sakydamas, kun. 
V. Kaleckis dar pridūrė, girdi, 
jau turime savą parapiją, be
trūksta bažnyčiai plytų. Tačiau 
aplankysiu per tris šimtus die
nų kiekvieną lietuvišką galvą, 
o kiek stigs iki metų, nueisiu 
pas Detroito amerikoniškus lie
tuvius, taip ir sunešiosiu ply
tas per metus.

Tenka džiaugtis ir net stebė
tis windsoriečių organizuotumu, 
darbštumu ir susiklausymu. Ne
abejotinai jų darbo vaisiais pa
sidžiaugti suplauks tiltais ir 
kanalais į Windsorą nemažai 
ir amerikiečių lietuvių, pagerbti 
savo kanadiškius brolius jų di
džiojoje šventėje.

Iki pasimatymo Lietuvių die
noje, Windsore!

J. P-kas

WASHINGTONAS, D.C. — , 
Valstybės departamentas užtik-1 
rino senatorių K. B. Keatingą 
(R., N. Y.), kad Jungtinių. A- 
merikos Valstybių pagalba ne
naudojama pagelbėti Jungtinei 
Arabų Respublikai pirkti Sovie
tų Sąjungos ginklų.

Valstybės sekretoriaus pagal 
bininkas F. G. Dutton parašė 
Keatingui laišką, kad “depar
tamento studijos rado nesą ry
šio tarp JAV pagalbos ir Jung
tinės Arabų Respublikos pir
kinių.”

REAL ESTATE

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

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

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

lnteligent, šeiniai, 15 m. puiki 6 
kamb. degintų plytų rezid., apie 40 
pėd. "sklyp., skoninga ir gražu.

! $20,000.
2 but. 7 m. mūr. Drie parko, 5 ir 

4 kamb., iškelt, vamzdž. garaž., 2 
išild.. gazu, $31,500.
! IjĄ aukšt., 10 m. mūr. 5 ir 3 
kamb., gazu šild., garaž., sausas rū
sys. prie parko, $28,000.

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

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

7 m. 4 kamb. mūras, prie parko, 
nauja gatv., apsauga nno vand., ga
zu šild., garaž. $.19,000.

22 APART. MORAS, prie gražaus 
, parko, modern. butai. $2,404 mėn. 
! pajamų. Kaina tik 6.5 karto paja- 
■ mos. Pašaukite.
1 Sav. Išeina pensijon Ir parduoda 
, Delavan Wisc. netoli Lake Geneva
33 kamb. hotel su restoranu, taver- 

, na lr 0 k. namu naujam sav. Viso
5 namai. Biznis tarp $17-25,000 

'metams. Kaina $60,000, arba mainys 
| į mūr. namą, Brighton Parke.

ŠIMKUS
KKAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

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

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

DĖMESIO

Visi Pittsburgh’o lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programų

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
IŠ STIPRIOS Ht 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: Llthcanian Catholic Hour.
Radio Station WLOA, Braddock. 

Pennsylvania

KUN. DR. J. GUTAUSKAS

VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA
Religinis valko auklėjimas ryšium 

su je dvasine raida
I dalis: Vaiko kelias Į pasauli

II dalis: Vaiko kelias 1 Dievą 
lr religiją

m dalis: Vaiko religinis auklėjimai 
VI dalis: Ypatingieji religinio 

auklėjimo uždaviniai

328 psl. Kaina $3.00 
Užsakymus su pinigais siųskite:

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

Dr. Daugirdaitė-Sruogienė.

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

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

Bonus!

Remkite “Draugą”

HELP WANTED — MOTERYS

FOUNTAIN 
WAITRESSES 
SALESGIRLS

Many company benefits. Discount on all purchases. 
Paid vacation. Excellent starting wages Christmas 

bonus. Free life insurance. Retirement plan. 

Apply at once

s. s. KRESGE COMPANY
RANDHURST SHOPPING CENTER 

999 Elmhurst Rd. Mount Prospecf, III.

1% aukšt, mūr. 0 ir 3 kamb. alyv. 
šild., mūr. garaž. $24,500.

4 mieg. mūras, prie park., čerpių 
' stog. plat. lotas, gazu šild. NuderS- 
! ta kaina,

Nauj. 2 but. 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 but., oro apšald. $38,500.
Gage park. 3 but. mūrin., garaž.

I verta siūlyti $20,000.
Brlglit. pk. 3 but. mūr., atskir. 

šild., geros nuomos. $22,900.
Kitur: geras 3 aukšt., 3 but. mūr. 

tvirt. statyba, alyva šildyrn,, garaž. 
$355 nuom., kaina $27,000.

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

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

VISAS ŠVIESIŲ PLYTAI
5 meti, mūr., 2x5 ir 3 kamb. bu

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

PRIE JAUNIMO CENTRO
3x6 mūr. Gazo šiluma. 75 pėdų 

sklypas. 2 auto garažas. $20,500.
5 BUTAI — $37,000

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

PRIE BAŽNYČIOS
Mokyklos ir parko 7 metų gražus 

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

PRIE NABISCO
11 metų 5 kamb. (3 mieg.) mūr. 

bungalotv ant. 37% pėdos sklypo. Ga-- 
zo šiluma. $18,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7Ist Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

Aug. lOth posscsslon. Price redu- 
ced to $29,500; Riee Lake, 4 bdrm. 
Rambler Home, 2 yr, old. Drapes, 
carpeting, fibeiglas boa t 30-horse 
Johnson motor included. Autom. 
dishwaslier. disposal, built-in oyen 
& eleet. stove. Lots of cupboards & 
elosets. Oil heat. 2 fireplaces. Recre- 
ation rin. & full walk-out basement 
to landseaped yard and lake. Doublo 
gar. 150 ft. frontage. Easy terms, 
$10,000 tvill handle.

Dr. Rainier Myhers, 
Lakeviexv Dr.,

Rice Lake, Wisc., CEdar 4-4034

IŠNUOMOJAMA — POR RENT

Išnuom. 3x/2 kamb. butas, 3-me 
aukšte ir 1 atskiras kamb. 2-me 
aukšte. 2301 W. Garfield Blvd. 
PRospect 6-1186.

HELP WANTED — MOTERYS

Registered Nurses
ALSO

LICENSED
PRACTICAL NURSES

Mušt be eligible for license in In
diana. Openingš in surgery and also 
general diuty. Good salaries plūs 
differential for shifts. Liberal per
sonnel policies. Conveniently loeated 
rooms and apartments. Live and 
woi'k in a friendly community. 500- 
bed-hospital. Loeated near Purdue 
University. — Wire, write, apply, or 
call Director of Nursing Service.

ST. ELIZABETH HOSPITAL
1021 N. 14th Street

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

an appointment.

Pirkite JAV Apsaugos

Mūrinis naujas 1 % a. šalia mū- 
i su įstaigos — 4% ir 3%, garažas, 
I gera vieta. $31,500.

Murins 5 karuli., modernizuota, vir
tuvė ir vonia. Gazo šild.. garažas,

,71 ir Roe.kwell. $18,200.
Naujas mūrinis 2x5% prie 09 ir 

Rockivėll, 4 vonios, plumbingas rū-
• sy, ekstra niūrias!

2. Mūrin. 2x6, po 3 mieg. kiek- 
‘ vien. nauji du šildyrn., garažas, 
1 Bright. P., atpigintas, skub. parda
vimui. $20,800.

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

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

G kamb. mūrin., arti 60 ir Rock- 
well, plyt. vonia, garaž., daug prie
dų. $17,800.

5% kamb. mūrin., 2 m. senum., 
60 ped. sklyp. gazo šildyrn., arti 
72tos ir Harlem. $15.900.

6948 S. Bell. 2-jų aukštų medinis, 
5 ir 4 kamb. Nauja, alyva karštu 
vand. šiluma. Garažas. $15,900.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

B E L L-V A R PA S’“ t
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

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

Mūr. iy2 aukšto: 5 r 3 kamb. 14 
metų, 44 pėdų lotas. 62 ir Pulaski 
Puikus pirkinys.

. sūs kamb., 45 p. sklypas., Pįjna kai-
Mur. 4 po 4. gazo pečiais šildy- na tik $9.500.

timą, Brighton Parko centre.
Mūr. 6 Ir 5, centr. šildymas, ar

ti Archer susisiekimo, žemi mokes
čiai.

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 VVest 43rd Street 

Tel. CLiffside 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. 
Mūrių. 2 po 5 ir 4 k., garaž., $26,900. 
Medin. 2 po G k., garažas, $13,900. 
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

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

Savininkas Brighton Parke par- 
I duoda namą su rūbų valykla. Pa- 
! talpa tinka visokiam bizniui ar 
dirbtuvei. Modernus butas, rūsys, 
centralinis šildymas, 2 maš. ga
ražas. Įmokėti $2,000.

YArds 7-7191

Platinkite “Draugą”

Skelbkites “Drauge”

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

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

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

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, 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 Street
Tel. GRovehilI 6-7875

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning į 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.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. Westei'n, Chicago 9, IU. 
Telefonas VI 7-3447

I Mūrinis 5 kamb.. 3 blokai nuo
~""U _ Įstaigos, labai, labai skubiai,
tik už $14,400.

Mūrinis 3 butukai Ir šildomas 
kambarys plike, Brighton p $21,800.

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

Mūrinis 2x4 ir 2 rūsys. 30 p. lotas, 
naujos vonios, garažas, 65 — Camp
bell. tik $20.000.

Murins G kamb., 2 blokai nuo Ma
ria High, 30 p. lotas, nauja vonia-, 
S mieg., gazo šild.. $16,966,

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

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

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

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

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

Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas. 
3 butai po 5 kamb. (8 miegamieji). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

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

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

A. Herkus 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.

Perskaitę "Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti.

M. SIMKUS
Statybos ir Remonto Darbai 
2618 WĖST 71st STRBET 

Tel.: PR 8-4268 ir TE 9-55.31
SS

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

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

LA 1-6047, RO 2-8778

HEATING GONTRACTORSI
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

CONSTRUCTION C0.
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 

(MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5158

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 CL 1-2094 Chicago, UI.



Toronto darželio vaikučiai dirba drauge su sės. M. Margarita

KANADOS ŽINIOS

PAS MOŠŲ SPORTO

GARSENYBES

Porą savaičių keliaudamas 
Bostone sutikau seną pažįsta
mą Antaną Brazauską - An,dy 
Brown. Per daug metų jis buvo 
Amerikos žymesniu ristiku, ap
lankė daug tautų su ristynėmis 
taip pat aplankė laisvą Lietuvą; 
gimęs ir augęs Brooklyn, N. Y.

Su buvusiu pasaulio bokso 
čempionu Jack Sharkey pradė
jom kalbėt lietuviškai. Papasa
kojo apie savo motiną, kuri 
prieš dvejus metus- buvo sužei
dus rankas. Dabar ji pilnai pa
sveiko ir nuvažiavo į Clevelan- 
dą pabūt pas savo dukterį Mary 

; Chesonis; su ja nuvyko ir Shar
i pačiai džiugu pabrėžti, kad sto- l kio duktė. Jack Sharkey man 
vykioj nebuvo galima gauti priminė, kad jeigu gaus oficialų 

j “popsų”, saldumynų, ledų, čip- , kvietimą į pasaulio bokso rung- 
Vęikhoji KLB skyriaus vai- į gų nei kitokių nįekU( kurįe aė- tynęs Chicagoj rugsėjo pabai- 

dyba šiemet pirmą kartą Sud- , ra didelis prįedas žmogaus svei- į g°j> tai mano atvykti kelioms 
katai- Tėvams n^eko už stovyk i dienoms. Pereitus 30 metų dide

lių sporto pramogų rengėjai daž 
nai vartojo Jack Sharkey vardą

Sudbury, Ont.
Jaunimo stovykla

kurie lankė šeštadieninę mokyk- , Ją nieko mokėti Valdyba da_
lą, puikią stovyklą French Ri- I. rhlkUaVą> 0 kiek trūko> ap. . .
ver apylinkėje, 19 mylių saloj. mokėj0 įg savo kasos. Stovyk- ir ji Pati išgarsinimui savo pra- 
Buvo įmanoma tai padaryti, nes: loj vaikučįai kalbėjo tiR ,įetu_ mogų. 
penki mūsų tautiečiai jau prieš viškai Už ištartą angJiška
keletą metų nusipirko sausame buyo duodamas juodas taškas ' So. Bostone užėjau į šeimą 
salps pušyne sklypus greta ir Baigiantis stOvyklavimui, buvo kun- Andriaus Naudžiūno, vie- 
pasistatė gražius vasarnamius, išdalintos dovanog pasižymėju. no iš “Draugo” redaktorių. Ra- 
įs jų du šiuometines valdybos Į siemg įvairiuose mokslo ir spor. dau namie jo motiną, seserį su 
nariai. Tad 25 lietuviukai pui-• tQ grityge. u- iaugią rašin; sūnum Petru, jo brolį kun. Juo
kiai sutilpo patogiose patalpose už geriausią skaitymą, už Lietu-■Naudžiūną ir savo krikšto 
ir nereikėjo pristatyti jokių pa- VQg igtoriją mandagumą tvar. sūnų Albiną Naudžiūną. Pirmą 
lapinių. Visų dideliam pasitenki kingumą plauk už d’idžiau...............................................................
nimui stovykla tęsėsi pora sa- sią pagautą žuvį, ir už pažangą
vaičių, sumaniai vadovaujama,^. kalboie 
mokyklos vedėjos M. Venskevi- ' lauJa lietuvių stovykloj Wasa-
čienės, J. Gabrėniėnės ir L. Re- Pagarba visiems, kurie pri- goj.
meikienės. į sidėjo prie tokio vykusio sto- — Pakrikštyta — Cindy Ra-

Sekmadienį iš Sudburio pri-į vykios suorganizavimo. j gauskas. Krsp.
važiavo daug lietuvių. Kun. Ant.
Sabas atnašavo stovykloj šv. i 
mišias ir pasakė pamokslą.
Ne vieno tautiečio akyse pasi
rodė džiaugsmo ašaros, kad štai 
pagaliau ir toli nuo tėvynės tu
rime jaukų lietuvišką kampelį, 
kur mūsų jaunimas ir senimas 
turi progos praleisti laiką lietu
viškoj aplinkoj, skarotų pušų 
pavėsiuose, ir pasimaudyti kris 
foliniuose vandenyse.

Sekmadienį stovykla buvo tik 
rai šventiškai pasipuošusi. At-, 
viroj gamtoj stovėjo meniškai 
papuoštas altorius, o viršuj jo 
prasmingi žodžiai: “Viešpatie, 
lėl savo teisingumo ir meilė" 
parvesk nius į namus”. Šalia 
plevėsavo lietuviška trispalvė, 
akį vėrė kunkorėžių mozaikos,
Gedimino stulpai ir kitoki prie 
kiekvieno namo sveikinimai ir 
papuošimai. Viskas rodė, kiek 
lietuviško meno ir širdies ten 
įdėjo mokytojai su savo moki
niais ir rūpestingąja valdyba.
Per mišias giedojo puikiai L.
Remeikienės paruoštas jaunimo 
choras.

Po pamaldų valdyba visus ne
mokamai pavaišino. Agota Pran 
skūnienė, stovyklos virėja, visą 
laiką vaikučius maitino sveiku 
lietuviškai paruoštu maistu. Y-i

Cali mieste, Kolumbijoj, kunigas duoda paskutinį patepimą žemės 
drebėjimo paliestai aukai.

Dalytė Jasiunaitė stovyk-

IR NESENSTA 
Tai Juozo švaisto

Šioje knygoje gražios mūsų žmo
nių pasakos, su paveikslais. Jas 
mielai skaito ir suaugę ir jaunieji. 
Labai tinka lietuvių kalbos pamo
koms. tš viso 73 pasakos. Kaina 
$2.50 Platintojams didelė nuokti 
da.

Užsakymus kartu su pinigais siuskite

DRAUGAS 

4545 W. 63rd St. Chieago 29. III. i

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ
! VADOVĖLIS
, yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymai. 
Išleido Kunigų Vienybė. 2 patai
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 
63rd St., Chieago 29, RI.

A. f A.
ANTANUI BALČIUI mirus, 

jo mylimai žmonai, sūnui kunigui Kęstu
čiui, dukteriai dr. Aldonai Gravrogkienei 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liū
dime^

Genė ir Juozas čyvai 
Ona ir Kazys Raliai

• Mokame pašto išlaidas už santaupų atsiuntilmą
• Mokame pinigu perkėlimo išlaidas
• DUODAME PASKOLAS NAMAMS PIRKTI ARBA 

TAISYTI • LENGVI IŠSIMOKĖJIMAI

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 i.

ASStTS OVER $22.000.000 
I ESTABLISBED 1897

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

, kartą pasitaikė rast beveik visą 
I šeimą namie. •
I

Turėjau progos pasikalbėti su 
45 metų pažįstamais So. Bos- 

; tono parapijos klebonu prelatu 
Virmauskiu ir Brocktono para- 

' pijos klebonu prelatu Strakaus 
ku. Malonu buvo sužinot, kad 
prel. Strakauskas jaučias daug 
geriau ir, kad jo sveikata grįž
ta. Važiuodamas į New Yorką 
sustojau New Havene, Conn., 
pasimatyti su pažįstamu Alber
tu Pilveliu. Jo duktė ir jo žmo- 

: na pranešė, kad jis yra vasar
vietėj su miesto vaikais. Perei
tus 20 meti} Albert Pilvelis yra 
New Haven miesto mokyklų fi
zinės kultūros direktorius. Žie
mą ir vasarą jis yra užimtas su 
miesto vaikais. J- Jakubauskas

—Melancholikas visuomet ma
to blogąją pusę; mato daiktus 
tokius, kokiais jie gali būti, ne 
tokius, kokiais yra. Jis žiūri į 
gražų veidą ir mato šiurpią kau 
kolę. —Chr. N. Bovee.

Vokietis gydytojas 4 metus 
nevalgė duonos ir bulvių

Bad Godesberg. Vokietis gy
dytojas dr. Wolfgang Lutz ket
verius metus nevalgė duonos, 
bulvių ir ankštinių vaisių. Per 
tuos 4 savotiško pasninko me
tus Dr. W. Lutz pasunkėjo 15 
kilogramų, bet tai buvo nepa- 
riebėjimas, o raumenų ir kaulų 
sustiprėjimas. Be duonos, bul- į 
vių ir ankštinių vaisių gydyto- 1į 
jas pasijuto kūnu ir dvasia dar 
tingesnis. Per tą “pasninko” 
laiką niekad jam dantų neskau
dėjo.

Nuolatiniai kraujo testai iki 
šiol rodė, kad riebalai kraujuje 
esą širdies infarkto kaltininkai. 
Dr. W. Lutz’o testas ant savęs 
verčia aukštyn kojomis ligšioli
nę dietą: ne riebalais, o anglia
vandeniai (anglialibratai — bul 
vės, javai ir ankštiniai vaisiai) 
esą atsakingi už daug sveikatos 
pakrikimų.

A. A.
Juozapas Balchunas

Gyveno 828 W. 33 Place. 
Tel. YArds 7-9406.

Mirė rugpiūčio 1 d.. 1 962, 
5:65 vai. po pietų, sulaukęs se
natvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskričio, Klovainių 
parapijos. Spilgių kaimo.

Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime: 

dūkte Ona Tonikas, žentas Pet
ras, du sūnūs — Juozapas, 
marti Elzbieta ir Simonas. Mi
nusio sūnaus Mykolo žmona 
Pranciška. Trys anūkai — 
Patrick ir Peter Tonikas ir 
Elaine Monikus ir trys proanū- 
kai: brolis Mykolas, brolienė 
Domencč ir jų šeima; švogeris 
Jonas Juozaitis su šeima; švo
gerka Elzbieta Kūneliu su šei
ma: mirusio švogerio Justino 
Juozaičio šeima, švogeris An
tanas Viseakas ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami Ameriko
je ir daug giminių Lietuvoje.

Kūnas pašarvotas Jurgio E. 
Rudmino koplyčioje. 3319 So. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
rugpiūčio 4 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už vėl io pieš siekį. Po. 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus, 
gimines, draugus ii- pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: duktė. sūnūs, žen
tas. marčios, anūkai, brolis ir 
kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Jurgis 
E. Rudminas. Tel. YArds 
7-1138.

A. -f- A.
ALEKSANDRUI RUTKAUSKUI 

mirus, jo žmonai ir dukrai Reginai ir Stasiui 
Pikūnams reiškiame gilią užuojautą.

Kostas ir Sofija Ramanauskai 
Vytas ir Aldona Muiioliai

DR. ALDONAI JUOZEVIČIENEI 
ir šeimai, jos brangiai mamytei ir L. D. 
Kng. Birutes Dr. garbės pirmininkei 

A. -j- A.
ONAI STULGINSKIENEI mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime.
L. D. Kng. Birutės Dr. C. Chicagos 

Skyr. Valdyba

.. . ~:

DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI
VALANDOS IR AMŽIAI, religiniai pasakojimai ir legendos, 

Aloyzas Baronas. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 1958 m. 
Aplankas dail. Algirdo Kurausko. 99 psl........................... $1.00

ŠV. PIJUS X, redagavo kun. Jonas Petrėnas. Išleido Ateitis, 
1958 m. 255 psl. ........................... ......................................... $3.00

SKELBK ŽODĮ, pamoksliukai sekmadieniams ir privalomosioms 
šventėms, Prel. Dr. Feliksas Bartkus. Viršeliai dail. T. Va
liaus. Išleido Immaculata Press, Putnam, Conn., 1957 metais, 
150 psl........................................... $2.00

VYRAI GEDIMINO KALNE, Pirmūno ir Savanorio Kūrėjo at
siminimai, St. Butkus. Aplankas dail. Alf. Krivicko. Aušros 
leidinys, 1957 m. 226 psl........................................................ $2.20

SAUJA DERLIAUS, skaitymai augantiems ir suaugusiems, pa
ruošė K. Barėnas. Nidos Knygos Klubo leidinys Nr. 20-21, 
1957 m. 558 psl............................................................................$3.00

MOTINA. Juozas Prunskis, dail. Vladas Vijeikis. Išleido Tėviš
kėlė, 1958 m. Didelio formato gausiai iliustruotas leidinys apie 
motinas. 48 psl. .............. ........................... $2.50

GINTARO KRANTAS, Petras Babickas, dail. Vladas Vijeikis. 
Išleido Tėviškėlė. 1958 m. Trečias papildytas leidimas. Dide
lio formato iliustruotas leidinys apie Lietuvos pajūrį. 96 
puslapiai ................................................................................... $4.00

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. rugp. mėn. 3 d.

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

ir kitų papuošimų 
2443 ĮVEST 63rd STREET 

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

J. F. EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

O
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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 DIENA IR NAKTĮ

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS 

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 VVest 7lst St. Telef. GRovehill 6-23454? 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-041

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

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

PETRAS BIELIONAS
t348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArdi 7-8401

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

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

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188—1189

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. TeL OLympie 2-1003

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge”

I



8 DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. rugp. mėn. 3 d.

X Stasys Barzdukas, JAV 
LB tarybos prezidiumo pirmi
ninkas, parašė Rygiškių Jono 
Gimnazijos Šimtmečiui Minėti 
Komitetui laišką, pradėdamas: 
“Priklausau Rygiškių Jono Gim 
nazijos šeimai, kuria didžiuo
juos.” Paminėdamas didžiuo
sius, iš gimnazijos išėjusius žmo 
nes, dirbusius tėvynės naudai, 
Si. Barzdukas sako:”... nuošir
džiai džiaugiuosi pastangomis 
šios gimnazijos sukaktį reikia
mu atsidėjimu bei rimtumu pa
minėti. ši sukaktis — tai visa 
legenda, graži, įvairi, turininga 
ir nepraeinanti”. Baigdamas lin 
ki komitetui “ko geriausios sėk 
mės”.

X Dariaus — Girėno posto 
narys H. C. Lapinske yra išrink 
tas Amerikos Legiono 4-to dis- 
trikto, apimančio Cook apskri
tį, spaudos ir radijo ryšių direk 
toriumi. Illinois veteranų (I Pa
saulinio karo) prezidentas jam 
už gerą informacinių pareigų 
ėjimą padėkojo specialiu pagy
rimo raštu.

X Antanas Maceika iš Rich- 
mond Hill, N. Y., ir Leonas 
Krajauskas iš Chicagos, įstoda
mi į Liet. Knygos klubą įsigijo 
naujausius LKK leidinius ir ki
tų knygų už didesnę sumą. Te- 
nelieka nė vieno lietuvio be nau 
jausios lietuviškos knygos!

X Ona Makaveckienė ilga
metė “Draugo” skaitytoja, bu
vo gražiai pasveikinta su var
dinėmis pas dukterį ir žentą 
Stellą ir Edwardą Raubą. Buvo 
daug gražių svečių ir taipgi bu 
vo atvažiavęs sūnus Jonas Da
mauskas su šeima iš Fennville, 
Mich.

X Sekmadienį, rugpiūčio 5 d.,
2 vai. p. p. baigiasi Vyresniųjų 
Moksleivių Ateitininkų sąjun
gos stovykla Dainavoje. Auto
busai atvyks į Chicagą tarp 7 
ir 8 v. v., o į Cicero tarp 8 ir 
9 v. v.

X Chicagos Lietuvių Kęstu
čio pašalpos klubo mėnesinis 
narių susirinkimas įvyks penk
tadienį rugpiūčio 3 d. 7 vai. p. 
m. Hollyvvood svetainėje, 2417 
W. 43 St.

Š. m. rugpiūčio 4 d. sukanka 
30 metų kai mirė Juozas Levu- 
šis. Tėvų Marijonų vienuolyno 
koplyčioje, šalia Draugo įstai
gos, rugp. 4 d. 7:30 vai. bus 
egzekvijos ir gedulingos šv. mi
šios su Libera už velionio srelą. 
Giminės ir pažįstami kviečiami 
dalyvauti pamaldose ar bent 
prisiminti jo sielą savo maldo
se. (pr.)

X Motinų Kursais domisi ne 
vienatik mamytės, tėveliai, bet 
ir močiutės. Šie kursai praside
da š. m. rugp. mėn. 6 d. 7:30 v. 
v., Židinėlyje, 3721 W. 65th Str. 
Informacijos suteikiamos skam
binant šiuo telefonu: PRospeet 
8-7852. (pr.)

X Jonas Kirvaitis “Interstate 
Insurance Agency” nuo š. m.
3 iki 19 d. išvyksta atostogų. 
Kontora dirbs normalias Valan
das. šeštadieniais bus uždaryta. 
(Sk.).

X Beveriy Shores: Baipšių 
viloje GRAŽINA ir Baipšių bei 
Numgaudžių vasarnamy BAL- 
TIKA, buvusi BALTA, dar yra 
išnuomavimui kambarių. Kai
nos neaukštos. BALTIKA pa
grindinai atremontuota ir per
tvarkyta. Pastatytos naujos 
elektrinės virimo krosnys. Vi
sur pavyzdinga švara. Tel. Be- 
verly Shores, Indiana, Triangle 
2-3086. (Sk.)

I X Mokseiviu Ateitininkų sto 
j vykia Dainavoje jau eina prie 
galo, šeštadienį visi grįš namo. 
Programa sudėtinga ir įdomi: 
Pašnekesiai, dainos, maudyma
sis, sportas, vakariniai laužai ir 
t. t. gamta ir dvasios peno. Se
selė Felicija davė pašnekesį 
apie 'Maironį, matėme paveiks
lus iš jo gyvenimo. Faustas 
Strolia, mūsų dainų mokytojas, 
kalbėjo apie lietuvių liaudies 
dainas ir mandagumą. Kun. A. 
Bačkis, stovyklos kapelionas, 
nušvietė dabartinę religinę pa
dėtį Lietuvoje.

Įdomus stovyklautojų amžius, 
nuo 12 iki 17 m. Pradėta su 105 
stovyklautojais, šiuo metu dar 
turime 1011

X Korp Kęstučio lauko teni
so turnyras įvyks McKinley par 
ko aikštėje (37 ir Damen) — 
šeštadienį, rugp. 4 d., 8 vai. 30 
min. ryto. Sviedinukai bus pa
rūpinti. Registracija telefonu 
HE 4-1872.

CHICAGOS ŽINIOS
DIDŽIAUSIA ALIUMINIJAUS 

ĮMONĖ
Reynolds Metai kompanija, 

didžiausia Amerikoje aliumini- 
jaus išdirbimo įmonė, McCook 
priemiestyje, užsidarė kai išėjo 
į streiką 225 elektricistų unijos 
nariai. Dėl jų streikavimo ne
dirbo 2,900 darbininkų. Strei
kas jau baigtas.

SĖDĖS METUS UŽ PORĄ 
KELNIŲ

Furman Posley, 437 W. Mar
ąuette rd., už pavogimą poros 
kelnių buvo nuteistas vienus 
metus kalėti apskrities kalėji
me.

MIRĖ PRIE VAIRO

ve dirbtuvėj. Antanas planuoja 
i apie pensiją.

tuvę, taipgi čia yra laikomas 
dienraštis “Draugas” ir kiti. 
Apie atostogas neturi kada sva
joti, nes vienas pats valdo krau 

1 tuvę, turi suktis aptarnautiLouis Ross, CTA bus© vairuo , , ,, ., . . . _ v. _ daugybę klientu. Jonas Butvi-tojas, pasimirė nuo širdies smu- , ~ » • ,. . , . T ■ . las, 1536 So. 49 Ave., maistogio prie 22-tos ir Loomis gt. , .. „ , . .
Važiuotas keleivis Paul Lan- krautuveJ su žmona sunkiai dir užeigos — svetaines. Pas JI ru Važiuojąs keleivis Paul Lan Paul Put. denį planuoja organizuotis “old
drum, sustabdė autobusą. . ’ j L- •rimas, 1448 So. 49th Ct., veda 1 timenų klubas

JUDRIAUSIAS PRIVATUS 
AERODROMAS

Judriausias pasaulyje priva
tus aerodromas yra Palwaukee 
Airport prie Mihvaukee av. !'
Palatine rd.

VIS ATSIRANDA 
i DŽIOVININKŲ
' Chicagos ir Cook apskrities 
i džiovos institutas pernai padarė 
i 828,323 X-ray peršvietimus.
Rasta 6,285 asmenys, kurie į-1 
tariami turį džiovą, 135 su vė-! 
žio ženklais ir 15,045 su širdies 
negalavimais.

YRA 9 DIDELI BANKAI
Iš 500 didžiausių laisvame ne 

komunistiniame pasaulyje ban
kų, devyni yra pačioje Chicago
je, rašo American Banker žur
nalas. Iš 300 didžiausių komer-, 
elnių bankų Amerikoje, 14 yra ' -^^pij^-
Chicagoje. karas, viešėjęs Chicagoje.

plačią apyvartą maisto produk-

LIETUVIŲ ADVOKATŲ GOLFO DIENA
Lietuvių advokatų draugija žiotojų unijos prezidentas Tom ' gražiai atrodė tautiškais rūbe-

užvakar turėjo savo metinę gol- Haggerty. Vaišių metu Eddy 
fo dieną ir banketą Silver Lake ' Turosa WGN televizijos ir ra- 
Country klubo patalpose. Golfą ! dijo orkestras iš Baby Doll pol

ka klubo dalyvius linksmai nu
teikė.

žaidė 90, o bankete dalyvavo 
apie 150 narių ir svečių.

Vakarienės metu vakaro ve
dėju buvo adv. P. Smith. Dova
nas gavo V. Lėlio, H. Kaufman,
J. Jonikas, D. Giržadas, R. Po- | dybos nariai Paul Smith, teis. 
czulp, R. Reilly ir M. Ozrelic. j Jonas Zuris, ir adv. Eduardas 
Trumpai pasveikino pieno išve- Stasiukaitis.

Hot Springs, Ark., lietuviai iškilauja drauge su vasarotojais iš 
Chicagos. Ši susipažinimo iškila buvo suruošta veiklios lietuvės 
Elenos Černienės (sėdi pirmoje eilėje šalia berniukų) iniciatyva. 
Pobūvis praėjo jaukioje nuotaikoje.

Dail. J. Bagdono (iš Washingtono) parodos atidarymas Toronte 
liepos 26 d. Iš kairės: P. Alšėnas, J. Matulionis ir dail. T. Valius 
su ponia. (Nuotrauka Dapkaus)-.

Giicagoj ir apylinkėse
CICERO NAUJIENOS

• K. Šimkui pora savaičių atos
togų prabėgo nei nejuntant, už
tat jo namas turi naują išvaiz
dą, visi kampai naujai nudažy
ti. Klem Laudanckas, kaip pen
sininkas, mažai ką dirba — tik 
žiūrinėja, kaip kiti jo draugai 
vargsta apie savus namus. K. 
Andrijauskas, taipgi pensinin
kas, visuomet užimtas. Jei ne 
savo, tai kitų vargais rūpinasi,

tais; žmona ir sūnus jam talki
na. Pats Paulius dar turi kitą 
tarnybą •— Šv. Antano bendro
vės prezidentas. Jo krautuvė vi
suomet pilna žmonių įvairiais 
reikalais.

P. Balutis baigė atostogas, 
dabar išvykęs jo bendradarbis 
Norkus. Tadas Kazimieraitis 
paliko Cicero — jo verslo namą 
nugriovė. Jisai laimingas, ra
dęs prieglaudą Chicagoj, Gali

nes viską nusimano, kas reika- . fornia ir Cermak gatvių kam- 
linga prie namo. Antanas Mar- į pe, ANN’S LOUNGE,. 
tinonis dvi savaites atostogų Vladas Bikulčius, 4845 W. 
praleido Michigan valstijoje į 14th St., savo užeigą gražiai at 
prie savo draugų. Grįžo sveikas remontavo. Klientai, grįžę iš 
ir vėl stoja darban Crown Sto- I atostogų, nepažins vietos. Bi-

kulčiaus plati šeima jam talki
na, o daugiausia pagelbsti Ži-

Antanas Vasiliauskas, 1345 butienė. Žibučiai turi plačią pa- 
So. 49th Ave. turi maisto krau- . žintį tarp naujų ateivių, taipgi

ir su senaisiais palaiko ryšius.
Jaunieji Bačiūnai su šiuo mė

nesiu pradės statyti naują na
mą 4920 W. 14th St.; susilauk
sime super marketo.

Jonas Budrikas, 1442 So.
49th Ct, yra savininkas gražios

Liberty Namo, 1401 So. 
49th Ct, užeigą valdo dvi naš- 
liukės: P. Lang ir Puikis. Joms 
gerai klojasi, moka su žmonė
mis apseiti. Namo užvaizdą P. 
Butvilas, sako, kad tos moterys 
sugeba prekiauti, nuomą užsi
moka iš anksto.

Prel. Albavičiaus 50 metų 
kunigystės sukaktis bus atžy
mėta lapkričio 25 d. Tam rei
kalui veikia komitetas, vadovau 
jamas Kun. Makaras. Jau buvo 
draugijų atstovų susirinkimas. 
J. Gribauskas pateikė vaišių 
planą, atrodo bus ko dar nėra 
čia buvę. K. P. Deveikis

VASAROS VAIKŲ AIKŠTELIŲ 
PASIRODYMAS

Liepos 29 d. dėl ištikusio lie
taus Alvudo ruošiama kultūri
nė popietė buvo perkelta į Mar
ąuette Parko lietuvių parapijos 
salę. Popietę pradėjo M. Peč
kauskaitės vardo vaikų vasaros 
aikštelės vaikučiai. Mergaitės

Golfo dieną ir vakarienę su
ruošė advokatų draugijos val-

liais. Suvaidinta keletas trum
pučių dalykėlių: “Sunku tarp 
blogų vaikų”, dalyvaujant V. 
Mikutaitytei, L. Kazlauskaitei, 
S. Mikutaitytei, A. Mikutaičiui, 
A. ir R. Matulevičiams. Prie 
“Ropės rovimo” prisidėjo šeše
tas vakučių — D. Kibiraitė, G. 
ir R. Maleckaitės, L. Lapinskai 
tė, Jakovickaitė, B. Lapinskas, 
S. Aeelinas. Scenovaizdį “Katė 
ir šuo susipyko” gražiai atvaiz
davo trys vaikučiai — A. Rut- 
kaitė ir R. ir A. Matulevičiai, 
kurie buvo su specialiomis kau
kėmis, vaizdavę katę ir šunelį, 
kuriuos vandenėlis, užpiltas ant 
jų, išskyrė. Su deklamacijomis 
pasirodė Sigutė Mikutaitytė (4 
metukų), Vilija Mikutaitytė (5 
metų), Laimutis Lapinskas (4 
metų), Laimutė Lapinskaitė ir 
Adelė Rutkaitė. Duetą sudaina
vo L. Lapinskaitė ir A. Rutkai
tė. Pažymėtinai gražiai pašoko 
baletą solo dvi mergaitės — D. 
'Kibiraitė ir G. Maleckaitė, ku
rios vilkėjo specialius rūbelius.

Ig
J. A. VALSTYBĖSE

Į
— Sibiro lietuvaičių maldak

nygę kun. L. Jankus rūpinasi 
išleisti dar prancūzų, ispanų, 
portugalų ir gal net lenkų (ame 

(rikiečiams lenkams) kalbomis.

VOKIETIJOJE
— Dr. P. Karvelio, URT Val

dytojo, vardo dienos ir 65 metų 
amžiaus sukakties proga pa
gerbti nuvyko į Tuebingeną 

j PLB Vokietijos krašto valdybos 
pirm. kun. Br. Liubinas, vice
pirmininkas ir MLT prezidiumo 
pirm. E. Simonaitis, Vasario 16 

I Gimnazijos Direktorius kun. dr. 
L. Gronis ir Kr. valdybos iždi
ninkas J. Stankaitis.

— Balfo atstovui paprašius, 
vokiečių R. Katalikų šalpos or
ganizacija — Caritas sutiko pa 
siųsti apmuitintų tekstilės ar 
kitokių siuntinių į Lietuvą, Si
birą ar į kitas SSSR sritis. Ne
turintieji lietuviai, kurie patys 
nepajėgia savo vargstantiems 
artimiesiems už geležinės uždan 
gos siuntinių pasiųsti, kreipiasi 
į Balfą Muenchene. Pareiškime 
reikia nurodyti pagrindas, dėl 
ko nepajėgiama pagalbos pa
siųsti, siuntėjo ir siuntinio ga
vėjo vardai, pavardės ir tikslūs 
adresai ir kokios rūšies pagal
ba yra reikalinga siųsti. Gautus 

| prašymus Balfas tuojau per- 
j duos Caritui ir prašys juos pa- 
! tenkinti.

— Minėjo Maironio 100 me
tų gimimo sukaktį Bremen-Fin- 
dorfe 402 vietos lietuviai. Pa
skaitą “Maironis ir mes” skai
tė kun. senj. A. Keleris ir de
klamavo vargo mokyklos moki
niai. Po programos įvyko ben
dras pobūvis.

— Marija Šimkaitienė mirė 
sulaukusi 87 m. amžiaus. Palai 
dota Augsburg-Haunstettin ka
pinėse.

— Vytautas Jurčys, buvo 
8591 LSCO kuopos narys stai
ga mirė Švecingene. Gimęs 
1919. IV. 28 Kaune. Palaidotas 
Švecingeno kapinėse.

— Tėvo Alf. Bematonio pa
stangomis., Vasario 16 gimnazi
jai išvykus atostogų, čia vyks
ta dvisavaitiniai jaunimo kur-

Marija ir Jonas Šlegaičiai, 628 Prospect St., Hot Springs, Ark., 
Draugo nuolatiniai skaitytojai, turi svečiams išnuomoti kamba
rių. 1919 m. J. Šlegaitis , buvo Draugo pašto ryšininkas.

Paskutiniu numeriu vaikų aikš
telė pasirodė su scenovaizdžiu 
“Vida Naujokė”, kuriame pasi
gėrėtinai gražiai vaidino D. La
pinskaitė, D. Kibiraitė ir G. 
Maleckaitė. Pasirodė ir Vysk. 
Valančiaus vaikų aikštelė su 
vaizdeliu “Pampupuris” su ka
tinėliu, dalyvaujant R., J. ir A. 
Čepams su keliais eilėraščiais. 
Pabaigai abiejų aikštelių vaiku
čiai scenoje pašoko keletą ma
sinių šokių. Dalyvė M.

Laisvosios Prekybos 
organizacijai

GENEVA, Šveicarija. — Suo
mija vėl sumažino 10 procentų 
savo tarifus importams iš sep
tynių Europos Laisvosios Preky 
bos organizacijos valstybių.

Suomija yra bendradarbis na

ARTI IR TOLI
sai. Kursams vadovauja E. Ta- 
mošaitienė ir kun.. J. Riaubū- 
nas.

— Vasaros atostogos. Moks
las prieš vasaros atostogas Va
sario 16 gimnazijoje šiemet 
baigtas liepos mėn. 19 d. Po 
atostogų moksleiviai turi suva

liuoti rugsėjo 11 d., o mokslas 
pradedamas rugsėjo 12 d. Grįž
damas iš Romos gimnaziją ap
lankė naujai atžymėtas prelato 
titulu J. Gutauskas, Škotijos lie 
tuvių ilgametis (28 metai) dva
sinis ir tautinis vadovas. Gim
nazijos Direktorius garbingą i 
svečią, o taip pat drauge su juo 
atvykusius Sielovados direkto
rių T. Alf. Bernatonį ir kun. S. 
Kauną, sveikino bendros su mo
ksleiviais vakarienės metu. 
Prel. J. Gutauskas apdovanojo 
visus moksleivius saldainiais. 
Tuo pačiu metu gimnaziją ap
lankė A. Senkus iš Clevelando.

— Gyd. Nekvadavičius laikė i 
Vasario 16 gimn. moksleiviams 
labai naudingą paskaitą apie 
rūkymo žalą. Dr. Nekvadavičius 
specialiai tyrinėja tabako kenks 
mingumą ir yra didelis rūkymo 
priešas.

— Vasario 16 gimnazijos mo-1 
ksleiviai laimėjo prieš vokiečių 
du krepšinio klubus ir vieną vo
kiečių gimnazijos grupę.

— Kazys Šilelius, gimęs 1940 
m. kovo 9 d. Kaune ir pastaruo 
ju metu nuo 1958 metų tarna
vęs Uhlerborno LSCo kuopoje, 
su savo kuopos draugu vokiečiu 
Helmut Schaeffer žuvo auto ka 
tastrofoje. Pažymėtina, kad Š. 
tik ką buvo mašiną pirkęs ir 
pirmu mėginimu užsimušė. Tai 
įspėjimas visiems jaunuoliams 
būti atsargiems.

— Nauja vargo mokykla. 
Bad Zwischenahn apylinkės pir 
mininko P. Kazirskio pastango
mis čia įsteigta vargo mokykla. Į 
Mokytoju sutiko būti Žaltys, bu ( 
vęs Vasario 16 gimnazijos mo- j 
kinys. Mokykloje yra 8 moki
niai ir tikimasi jų skaičių pa
kelti.

— PLB Vokietijos krašto vai
dyka savo posėdyje nutarė PLB 
Vokietijos tarybos sesiją kvies
ti 1962. IX. 8/9 dienomis Huet-

tenfelde. Kartu numatoma kele 
tą dienų anksčiau kviesti apy
linkių pirmininkų ir vargo mo
kyklų vedėjų suvažiavimą.

— Vaclovas Naruševičius yra 
naujas Dortmundo apylinkės 
valdybos pirmininkas. Tas pa
reigas jis perėmė pasitraukus 
J. Beniui.

ARGENTINOJE
— Vytautas Nalivaika jau 

kuris laikas redaguoja argenti- 
nišką laikraštį “Vocero Isleno” 
(Saliečių Šauklys), skirtąEntre 
Rios salos gyventojams ir pla
čiai Argentinos visuomenei. 
Laikraštis susilaukė gražaus 
vietinės spaudos pritarimo ir į- 
vertinimo.

— Prof. Juozas Mačernis ne
seniai buvo priimtas į Argenti
nos Rašytojų draugiją, kurios 
nariu gali būti tiktai toks as
muo, kuris yra parašęs moksli
nių veikalų. Liepos 30 d. prof. 
J. Mačernis Buenos Aires mies
te, Rašytojų centre, skaitė sa
vo įžanginę paskaitą tema “Le
onas Tolstojus kaip moralis
tas”.

— Bruną Rukšėnaitė, Buenos 
Aires universitete gavusi bio
chemijos daktaratą, pagerbta 
specialiu parengimu Argentinos 
Lietuvių Centro salėje. Prie gar 
bės stalo sėdėjo jos tėveliai Ste 
fanija Kruopytė ir Balys Ruk
šėnas. Dr. Rukšėnaitę sveikin
dami pasakė kalbas: jos moks
lo draugė Graciela Butkevičiū- 
tė, jaunimo vardu — Arturas 
Mičiudas, marijonų vardu — 
vyresnysis kun. St. Saplis, svei 
kino Liet. Centro valdybos sek
retorius Jonas Žiberka, radijo 
valandėlės vedėjas Zef. Jukne
vičius, ALOS tarybos pirm. Jo
nas Čikštas ir dr. A. Kairelis.

AUSTRALIJOJE
— Stasys Yankus, buvęs či- 

kagietis, bet dėl suvaržymų že
mės ūkyje emigravęs į Austra
liją, poros metų laikotarpyje 
numato tapti Australijos pilie
čiu. Jau praslinko 3 metai nuo 

|to laiko, kai jisai pardavė savo 
turėtą vištų ūkį Dowagiac, 
Mich. ir su šeima persikėlė į 
Australiją. Yankus yra kilęs iš 
Morgan Parko, Chicagoje. Da
bar jo du sūnūs — 14 ir 15 m. 
amžiaus — lanko mokyklą, o 
duktė — 5 m.. — irgi pradės 
netrukus lankyti. Gyvena pato
giame mūro name, kurį nusipir
ko pardavęs savo ūkį Ameri
koje. Turi Australijoje pagamin 
tą automobilį. Jis pradėjo dar
bą raštininku firmoje, gami
nančioje namų reikmenis; gau
davo $36 savaitėje. Dabar gavo 
geresnį darbą Adelaidėje, Har- 
ris Scarfe universalinėje krau
tuvėje kaip užpirkimų padėjė- 

j jas ir raštininkas ūkio reikmenų 
skyriuje.

rys šios organizacijos, kurią su 
daro Britanija, Švedija, Norve
gija, Danija, Austrija, Šveicari
ja ir Portugalija.

Nauju sumažinimu Suomija 
bus sumažinusi tarifus 40 pro
centų savo prekyboje su or
ganizacija. Jos tarifų sumažini
mai dabar susilygino su pilnų 
narių muitų sumažinimu.

<AS KĄ IR KUR
— Budriko radijo programa bus

'sekmadienį iš stoties WHFC, 1450 
kil. nuo 2 iki 2:30 vai, po pietų. 
Duodama lietuviškų dainų ir mu
zikos. Taipgi bus mįslių konkur
sas. Pereito mėnesio Budriko do
vanas už mįsles laimėjo Valerija 
šalis, 822 W. 34 PI., ir Janina 
Rozanskienė, 2214 W. 18 PI.

$45,000 dūmais virto 
, CLEARWATER, Fla. — Apie
į 45,000 dol. vertės rūkalų pa- 
: virto dūmais, užsidegus ciga
rų sandėliui.
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KRISTAUS
GYVENIMAS

knyga 965 psl., parašyta 
PROF, GIUSEPPE RICCOTTI

Iš italų kalbos išvertė 
KUN. P. DAUKNYS, MIC. 

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 į 23 kalbas. 
Knygos kaina $7.00

Amerikoje ir Kanadoje pagrindi
nis platintojas yra

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois
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