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LIETUVIAI SILPNIAUSIAI IŠ PABALTIEČIŲ 
ATSTOVAUTI HELSINKYJE

česnavičius piktai puolė Vakarus. Balšaitytei nevyko sporte, jai įteikta Aisčio poezija. Iš Lietuvos 
atvykę delegatai, turistai arogantiškai atsiribojo nuo lietuviij - vakariečių

V. ALSEIKA,

specialus atstovas Helsinkyje

40 min. trukusi kalba atkreipė 
ir vakariečių dėmesį ir retas ir 
sovietų pareigūnas būtų suge
bėjęs papilti tiek kandžių rep
likų Vakarų ir tiek saldžių fra
zių sovietinės politikos adresu.
Čcsnavičiaus nuomone, tik Va
karų blokas esąs totaliai atsa
kingas už ginklų varžybas ir 
girdi, sovietų nuomone, atomi
niai ginklai sovietų rankose te
tarnauja taikai, česnavičiaus pa 
sirodymas buvo vienintelis po
litinis lietuvių pasireiškimas fes 
tivalyje ir būdinga, kad, maty
ti dėl svetimšaliams sunkiai iš
tariamos jo pavardės, jis spau 
doje žymėtas kaip “Aleksand
ras”.

7 delegatai ir keliolika lietuvių 
turistų

A. česnavičius Lietuvoje yra 
komjaunimo sąjungos sekreto
rium ir jo vadovavimas buvo 
ženklu, kad visi atvykę lietuviai 
bus specialiai atrinkti. Nors 
anksčiau buvo kalbėta apie Šve
do ansamblio pasiuntimą, apie 
gausesnį dalyvių skaičių, ta
čiau “Gruzijos” laivu teatvyko 
tik septyni (ne devyni, kaip 
anksčiau pranešta), ir be česna-

HELSINKIS. — Jau buvo 
minėta, kad Helsinkyje įvyku
siame jaunimo ir studentų fes
tivalyje, kaip ir reikėjo laukti, 
iškilo Rytų ir Vakarų priešin
gumai ir tai ryškėjo vadinamuo 
se seminaruose. Vakariečiai ne 
kartą kėlė tai, kad komunistų 
rengtas festivalis aiškiai slysta 
iš vėžių ir tai įrodė visų jo pa
reigūnų atkakli laikysena drau
džiant iškelti Maskvos politikai 
priešingą mintį, jau nekalbant 
apie taip nemalonius dalykus, 
kaip sovietinis kolonializmas. 
Pagal festivalyje kalbėjusį U- 
nesco atstovą Pierre Francois, 
“mes juk privalome suprasti, 
kad pasaulyje esama daug įvai
rių dalykų, kad skirtumų rasi
me ir jo kultūrose ir nuomonė
se, idėjose.”

česnavičius aštriai puolė Vaka
rus, gyrė sovietus

Kai Helsinkyje vyko vadina
mas koliokvijumas, skirtas tai
kos ir tautinės nepriklausomy
bės klausimams, vienu iš pagrin 
dinių kalbėtojų buvo lietuvių va 
dovas sovietinėje delegacijoje 
— AleksanĄras česnavičius. Jo

vičiaus, dar buvo kolchozo pir
mininkas Marčiulionis, festivalio 
muzikos konkurse dalyvavęs 
Radzevičius, sportininkė — sta
lo tenisininkė, neseniai Belgra
de patekusi į Sovietų Sąjungos ( 
čempionus Laima Balšaitytė ir 
dar du. Balšaitytė dalyvavo sta
lo teniso varžybose ir jai tepa
vyko, kaip sovietų atstovei, pa
tekti į trečią vietą. Tad lietu
viai, palyginti su latviais bei 
estais, buvo reprezentuojami 
silpnai. Kodėl taip įvyko, šiuo 
metu sunku pasakyti.

Šalia oficialių delegatų, trečią 
dieną prieš atidarymą (festiva
lis buvo pradėtas liepos 29 d., 
baigtas rugpiūčio 6 d.) iš Lietu 
vos (pro Leningradą, kaip ir 
lenkai ir kt.) atvyko dar apie 
13 -15 turistų. Tiek delegatų, 
tiek lietuvių turistų reiškimasis, 
jų" elgesys, baimė kontaktų su 
vakariečiais, buvo ne tik bū
dingas, bet kai kuriais požiūriais 
ir juokingas reiškinys.

Vežioti autobusais, o gatvėje tik 
būreliais

Jei įvairių delegacijų nariai, 
net ir satelitinių kraštų, ypač 
lenkai, turėjo galimybių laisvai 
ir pavieniai vaikščioti miesto

JAV ambasadorius Dean 
pateikė nusiginklavimo planą
JAV respublikonų vadų nuomonė nusiginklavimo 

klausimu
GENEVA; Šveicarija. — JAV 

ambasadorius Arthur Dean pa
reiškė 17 valstybių atstovų kon 
ferencijai Genevoje, kad Ame
rika pakeisianti savo atominio 
nusiginklavimo pasiūlymą, jei 
Maskva nusileis kai kuriuose 
punktuose ‘dėl atominių bandy
mų kontrolės.

Dean pateikė šiuos dalykus:
1. Amerika sumažintų kont

rolės stočių skaičių.
2. Mokslininkai, kurie prižiū

rės tas atominio nusiginklavi
mo kontrolės stotis, bus iš to 
paties krašto, kuriame vyks kon 
trolė.

Pasak JAV korespondento 
pranešimo, Sovietų atstovas Zo-

rin dar neatsakęs’ į naujus A- 
merikos pasiūlymus.

*
JAV respubl. vadai Wash- 

ingtone teigia, kad Amerika 
naujais siūlymais nusileidžianti 
Sovietų Sąjungai.

Alžirijos ateitis ir Prancūzija
Prancūzija neduos pinigines pagalbos iRlžirijai, 

kol ji neišspręs politinių problemų

ALŽIRAS, Alžirija. — Rug-1 
piūčio 15 dieną Alžirijoje pra
sidės agitacija išrinkti pirmąjį 
Alžirijos parlamentą, kuriame 
bus 106 atstovai; šešiolika jų 
bus europiečiai.

Pasak paskelbtų duomenų, 
rugsėjo 2 dieną visuotiniuose Į 
Alžirijos rinkimuose galės da
lyvauti apie 6 milijonai asme
nų. Naujas parlamentas paskirs 
ministerius ir parašys naują 
konstituciją.

Vyriausybės pareiškimas

PARYŽIUS. — Prancūzų vy 
riausybė vakar pareiškė, kad ji 
neduos piniginės pagalbos Al
žirijai, kol ten nebus išspręsti 
politiniai klausimai.

Pasmerkė mirti dar 
3 vyrus

JAKARTA, Indonezija. — Ka 
rinis teismas užvakar pasmer
kė mirti dar tris vyrus, kurie 
apkaltinti įsivėlimu į sąmokslą 
nužudyti prezidentą Sukamo re
liginėse apeigose Jakartoje pra
ėjusį kovo mėnesį.

90 japonių Maskvoje
TOKIO. Privati 90 japonų e- 

konomistų delegacija užvakar 
išskrido lėktuvu iš Tokio į Mas
kvą, norėdami surasti kelių, kad 
būtų praplėsta prekyba su So
vietų Sąjunga.

gatvėmis, tai šioji, Vakaruose

— Britų maršalas Montgome- 
ry, 74 metų, apleido Londono 
ligoninę, kur jis ilsėjosi aštuo
nias dienas; ten buvo tikrinama 
jo sveikata.

— Japonų policija Tokio mies 
te suėmė du šiaurės Korėjos 
komunistų šnipus, kurie rinko 
žinias apie Jungtinių Amerikos 
Valstybių ir Japonijos karinius 
įrengimus.

— Devyni sukilėliai prieš dik
tatoriaus Fidel Castro režimą 
dugauti Escamblray kalnuose, 
Kuboje. Visus juos teis revo
liuciniai tribunolai.

KALENDORIUS

Rugpiūčio 10 d.: šv. Laury
nas, Laima, Daina.

Rugpiūčio 11 r.: šv. Zuzana, 
Pūtis, Parutė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 70 laipsnių; rytoj — dali
nai apsiniaukę, šilčiau.

Saulė teka 5:52, leidžias 7:59.

Naujas senatorius —■ Len B. 
Jordan tarnaus kaip JAV sena
torius iš Idaho iki lapkričio 6 
dienos išrinkus vieton mirusio se
natorius Henry Dworshak. Jor
dan, buvęs gubernatorius, buvo 
nominuotas Idaho valstybės res
publikonų centro komiteto baigti 
Dvrarshak keturių metų terminą.

Jacųueline, Karolina Italijoje — Lydimos policijos, Mrs. .Jacąueline 
Kennedy, laikanti mažos savo dukrelės Karolinos ranką (pasislėpusi) 
atvyko j Ravelio vasarvietę, Italijoje. JAV prezidento žmona ir duk
relė ten atostogaus. Kairėje yra Mrs. Kennedy sesuo princesė Lee 
Radziwill. (UPI)

DU AUKŠTI ARMIJOS VADAI 
PASITRAUKĖ

Kad buvo aplenkti parenkant karo ministerį
BOGOTA, Kolumbija. — Ko- mizar Flores ir Alfonso Ahu- 

lumbiečių du aukšti generolai mada Ruiz, ginkluotų jėgų va- 
paprašė paleisti juos atsargon, das ir generalinio štabo viršinin 
nes jaunesnis karys per jų gal- kas, įteikė užvakar prašymus 
vas įšoko į karo ministerio pos- Į paleisti juos atsargon. 
tą. Į Karo ministerijos kalbėtojas

Maj. generolai'' Jorge Viila-

begaliniai aiški tiesa netaikoma j Dar daugiau valstvbilj 
pripažino Peru 

vyriausybę
sovietiniams delegatams ir iš vi 
so žmonėms, siunčiamiems į už
sienius ir ypatingai į Vakarų, 
tegul ir neutralius kraštus (tai 
neliečia valdžios, mokslo ir pan. 
delegatų).

(Nukelta į 6 psl.)

Du Lotynų Amerikos ’
pasiuntiniai užtikrino 1
žydų vadus JAV į

WASHINGTONAS. — Du žy 
dų vadai užvakar gavo, užtikrini 
mą iš Urugvajaus ir Argentinos 
diplomatų Washingtone, jog 
griežtų priemonių bus imtasi 
prieš tuos, kurie neseniai įvykdė 
antisemitinius užpuolimus abie
juose kraštuose.

Iš dviejų valstybių diplomatų 
pažadus gavo M. I. Socaehevs- 
ky, pirmininkas, ir Felix Lasky, 
the Jewish Nazi Victims Orga- 
nization of America, Ine., sek
retorius.

Abu vyrai vizitavo Washing- 
tone Urugvajaus ir Argentinos 
įvykdytus užpuolimus prieš žy
dus Montevideo ir Buenos Ai
res miestuose. Valstybės depar 
tamentas pareiškė “susirūpini
mą” dėl incidentų rugpiūčio 1 
dieną. Užpuolimai pradėti pa-! 
korus Adolfą Eichmaną gegu 
žės 31 dieną.

Italija praplečia
parlamentų

ROMA. — Italų atstovai rug
piūčio 7 d. nubalsavo padidinti 
Italijos parlamentą. Nutarta at
stovų skaičių padidinti nuo 596 
iki 630, o senatą padidinti nuo 
248 narių iki 315. Visiems tar
nybos laikas būsiąs penkeri me
tai. Dabar atstovai tarnauja ket 
verius metus, senatoriai pen
kerius.

Lenkijos ir J.A.R. 
sutartis

VARŠUVA. — Lenkija pasi
rašė sutartį su Jungtine Arabų 
Respublika, pažadėdama parū
pinti J.A.R. pramonei įrengi
mus ir reikmenis, priedui — 
techninę pagalbą.

Trumpai iš
visur

ri- Argentinos arini jos vadai 
pareiškė, jog jų žygiai buvo grumiasi dėl pirmenybes. Dėl 
“logiški”, nes prezidentas Guil- šventos ramybės gen. Juan Bau- 
lermo L. Valencia parinko maj. • tista Loza, karo ministeris ir
gen. Alberto Ruiz Novoa, armi
joje trečiojo rango vyrą, pas
kirtą karo ministerių.

LIMA, Peru. — Meksika, Ka
nada ir Vatikanas irgi pripažino 
Peru naują karinę vyriausybę 
(vadinamą “junta”).

Naują Peru vyriausybę pri
pažino jau 20 valstybių. Dau
giausiai pripažino europiečiai.

Diplomatiniai sluoksniai tei- 
ga, kad Argentina greitai pri
pažins naują režimą.

JAV pareigūnai neturi
informacijų

WASHINGTONAS. — Jung
tinių Amerikos Valstybių pa
reigūnai pareiškė, kad jie neturi 
informacijų, jog 4,000 rusų ka
reivių neseniai išlaipinta Kuboje 
ir abejoja apie pranešimą per 
Miami radijo stotį. Apie rusų 
kareivių išlaipinimą Kuboje pas 
kelbė kubiečių žinių specialis
tas.

Taika galima
Pareiškė buvęs JAV pasiuntinys

WASHINGTONAS. — Lle- 
wellyn Thompson, tik ką grįžęs 
iš Maskvos, kur jis baigė pen- 
kerių metų tarnybą kaip JAV 
ambasadorius, užvakar pateikė 
pranešimą prezidentui Kenne
džiui, kad jis pasitiki, jog Jung
tinės Amerikos Valstybės ga
lėsiančios gyventi su Rusija tai
koje.

JERUZALE. — Sirijos pasie
nio sargybiniai užvakar apšau
dę iš kulkosvydžių izraelitų trak 
torius netoli Tel Ekadi, šiaurės 
rytų Izraelyje. Jungtinių Tautų 
paliaubų stebėtojai ištirs Izra
elio skundą. Nieko nesakoma 
apie nuostolius.

Belgijos medvilnės 
gamyba pakilo

armijos vyr. vadas, pasitrau
kė. Jo pareigas dabar laikinai 
eina gynybos ministeris Jose 
Luis Cantilo. Maj. gen. Federi- 
co Tornzo Montero, 4-tos ar
mijos dalinių vadas, sukurstė 
sukilimą trečiadienį.

— Izraelis neklauso Britani
jos pareigūnų, kurie įsakė izra-

BRIUSELIS, Belgija. — Bel
gų medvilnės federacija užva
kar paskelbė, kad gamyba pa-' elitų EI Al linijos lėktuvui nu
kilo 4 procentais 1961 metais, j vežti Sovietų Sąjungos šnipą 
Medvilnės eksportas buvo 9 j dr. Robertą SSoblcną į Jungtines 
proc. didesnis; 62 procentai med Amerikos Valstybes, kuri jis
vilnės eina į Europos Bendrą
ją Rinką,

yra nuteistas kalėti iki gyvos 
galvos.

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

— JAV raketa Minuteman, 
paleista vakar Cape Canaveral, 
Fla, sprogo, bet sužeistųjų ne
buvo.

— Belgijos vyriausybė vakar 
paprašė Kongo Centro vyriau
sybės premjero Adoulos sustab
dyti ekonomines ir prekybines 
blokadas prieš Katangos pro
vinciją, kuriai vadovauja pre
zidentas Tshombe.

— Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius TJ Thant pasky
rė 4 teisininkus pagelbėti pa
rašyti naują Kongo konstituci
ją. Tie teisininkai yra iš Kana
dos, Indijos, Nigerijos ir Švei
carijos. Darbą jie pradės sek
madienį.

— JAV Atstovų Rūmų specia 
Ii komisija vakar pareiškė, kad 
Amerika neturėtų duoti Jung
tinėms Tautoms daugiau pini
gų, kaip visų valstybių sudė
tus mokesčius kartu tai tarptau

-.arijai.
— Amerikietis nacių vadas 

George Lincoln Rockvvell, atvy
kęs į Londoną susitikti su bri- 
tų fašistais, vakar buvo iš Lon
dono deportuotas į Jungtines 
Amerikos Valstybes.

De Gaulle į Vokietijų
PARYŽIUS. — Vyriausybė už 

vakar pranešė, pog prezidentas 
Charles de Gaulle formaliai pri
ėmė kvietimą vizituoti Vakarų 
Vokietiją rugsėjo 4-9 d.d.

— 300 kinių (“movie”) teat
rų Britanijoje uždaryta metų 
bėgyje, baigiantis 1962 metų ko
vo 31 d.

VAKARŲ EUROPOS AUGANTI PRAMONE- 
MAŽĖJANTIS NEDARBAS

LONDONAS. — Vakarų Eu
ropoje sparčiai plečiasi pramo
nė. Sakoma, kad kas kelios mi
nutės kur nors atsiranda nau
ja įmonė. Įgudusių darbininkų 
trūkumas vis labiau jaučiamas. 
Liko tik istorinis prisiminimas, 
kada prie fabrikų vartų lauk
davo ilgos eilės darbininkų ieš
kant darbo.

Vokietijoje ir Prancūzijoje tė 
ra apie 100,000 kiekvienoje be
darbių ,tačiau darbų yra kelis 
kartus daugiau, kuriems nėra 
darbininkų. Net Škotijoje ir Ai
rijoje, kur visuomet praeityje 
būdavo daugybės bedarbių, jų 
užregistruota tik 400,000. Švei
carijoje tėra tik 249 bedarbiai.

*
Iš 100 milijonų Vakarų Eu

ropoje dirbančiųjų apie 40 mi
lijonų yra fabrikų ir pramonės 
darbininkų. Jų savaitinis už
darbis pavyzdžiais paėmus ši
taip atrodo: Anglijos prityręs 
darbininkas savaitėje uždirba 
apie 45 dolerius; Prancūzijoje 
truputį daugiau (jei priskaityti

socialinio apraudimo mokestį); 
Italijoje ir Vakarų Vokietijoje 
truputį mažiau. Anglijos dar
bininko uždarbis paskutiniame 
dešimtmetyje pakilo 50 procen
tų, gi Italijoje ir Vakarų Vokie
tijoje — padvigubėjo.*

Vakarų Vokietijos gyvento
jų skaičius padidėjo apie 2 mi
lijonais pabėgėlių iš už Geleži
nės uždangos, tačiau nepaisant 
to, Vokietija priėmė 600,000 ita 
lų ir ispanų darbininkų. Pana
šiai yra ir su Prancūzija. Tik 
paskutiniu metu pabėgėliai iš 
Alžirijos darbininkų trūkumą už 
pildė. Švedija suteikė dar'bo 100, 
000 suomių darbininkų; Anglija 
— 500,0Q0 airių priėmė į savo 
fabrikus; Šveicarijon atvyko a- 
pie 500,000 italų, ispanų ir ki
tokių. Šveicarijoje dabar vie
nas iš dešimties gyventojų yra 
svetimšalis.

*
Vakarų Vokietijoje pramonė 

yra didžiausia: joje yra net 12 
milijonų darbininkų; Anglijoje

pramonės darbininkų yra 9 mi
lijonai; Prancūzijoje ir Italijoje 
po 7 milijonus darbininkų.

Nuo 1953 metų Vakarų Vo
kietijos pramonė paaugo 60 pro 
centų, Italijoje — 50 procentų, 
Prancūzijoje — 40 procentų, 
Anglijoje — 20 procentų. Va
karų Vokietija tad pralenkė sa
vo pramone ilgus amžius pirma
vusią Angliją.

*

Nors darbo jėgos pareikalavi
mas Vakarų Europoje ir yra 
didelis, tačiau darbininkų strei- 

l kų daug nėra. Šiuo atžvilgiu 
Italija pasižymėjo ryškiausiai: 
1960 metų bėgyje darbininkų 
streikai kainavo 5 milijonus dar 
bo dienų! Prancūzijoje ir An
glijoje streikai nusinešė po 3 
milijonus darbo dienų. Vakarų 
Vokietijoje streikuota tik 37, 
723 darbo dienos. Tų negausių 
streikų priežastis yra silpna u- 
nijų sistema Vakarų Vokietijoje 
ir, be to, didelė vokiečių vieny
bė ir darbštumas.
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XII-jų Š. AMERIKOS LIETUVIŲ 
SPORTINIŲ ŽAIDYNIŲ MEDALIŲ

LAIMĖTOJAI

VYRŲ KLASE § Prieš pasekmę — pakarto-
1(K) m bėgimas tas žaidynių rekordas.

1. A. Malinauskas (Aušra) 1 Trūkstamos pasekmės iki 3 
11.6 sek.; 2. A. Žaliauskas I vietų reiškia, kad nebuvo at-
(Aušra) 11.8 sek.; 3. J. Chro- siekta žaidynių kvalifikacinės 
manskis (Sakalas) 12.1 sek. normos.

200 m bėgimas 
1. A. Malinauskas (Aušra)

24 3 sek.; 2. A. Žaliauskas 
(Aušra) 24.7 sek.; 3. V. Stoš
kus (Žaibas) 25.3 sek.

400 m bėgimas 
1. J. Kolovieius (Žaibas) 56.6 

sek.; 2. G. Harbak (Žaibas)
58.5 sek.

1,500 m bėgimas 14.3 sek.; 2. M. Romanovaitė
1. J. Kolovieius (Žaibas) (Aušra) 14.8 sek.

4:35.4 min.; 2. G. Harbak (Žai- 80 m kliūtinis bėgimas 
bas) 4:35.8 min.; 3. R. Gudas ** 1. D. Čiurlionytė (Žaibas) 
((Aušra) 4:48.8 min. 14.3 sek.; 2. V. Mockutė (Žai-

800 m bėgimas bas) 14.9 sek.; 3. R. Bilkytė
1. J. Kolovieius (Žaibas) , (Aušra) 18.0 sek.

2:05.9 min.; 2. K. Banys (Žai- Šuolis j augštį
bas) 2:08.4 min.; 3. G. Harbak 1. L. Juodytė (Žaibas) 4’-4”;
(Žaibas) 2:14.0 min. 2. V. Mockutė (Žaibas) 4’-3”;

3000 m bėgimas 3. I. Romanovaitė (Aušra) 4’-
1. K. Banys (Žaibas) 10:11.0 3”.

min?; 2. G. Harbak (Žaibas) Šuolis į tolį
10:50.9 min. 1. L. Juodytė' (Žaibas) 14’-

šuolis į tolį ,3^”; 2. V. Mockutė (Žaibas)
1: A. Žaliauskas (Aušra) 20’ 13’-10”; 3. I. Romanovaitė

-a%v: 2. A. Malinauskas (Auš- 
ra)“'18’-10i/>”; 3. K. Gaižutis 
(Aušra) 18’-4%”.

Šuolis į augštį
1; 'E. šilingas (Žaibas) 5’-8” 28’-6t/2”; 3. D. Jonušaitė (Sa- 

2.’ J. Chromanskis (Sakalas) i kalas) 28’-%”.
3. J. Bukšaitis (Aušra) . Diskas

5’^4”.s.> I 1. J. Klimaitė (Aušra) 81’-
Ųl0”;2. O. Balsienė (Vytis) 81’-

(Aušra)
Trišuoliš

'* 1. A. Žaliauskas 
41’-2V2” (12.50 m); 2. K. Gai
žutis (Aušra) 40’-l”; 3. V. Ru- 
sėckas (Aušra) 38’-ll”.

Su kartimi
1. K. Gaižutis (Aušra) 9’-6”. 

Rutulys
1. R. Burdulis (Aušra) 39’-6” 

2.. R. Gudas (Aušra) 35’-4”.
Ietis

1. R. Burdulis (Aušra) 168’- 
4”: 2. V. Janulevičius (Aušra) 
1401.10”,

4 x 100 m estafetė
S 1. Toronto Aušra (A. Mali-

nauskas, K. Tamošauskas, K. i 100 m — A. Žaliauskas (A)
Gaižutis, A. Žaliauskas) 47.4 H-Š sek.
sek.; 2. Clevelando Žaibas (K. 200-m — A- Žaliauskas (A)
Banys. E. šilingas, L. Juodval- 24.7 sek.
kis, V. Stoškus) 48.3 sek. i 400 m — K. Banys (Ž) 58.6

Olimpinė estafetė (800 m x i sek-
400 m x 200 m x 200 m) 1 800 m — K. Banys (Ž) 2:08.4 
* 1. Clevelando Žaibas (G. ) min- 

Harbak, J. Kolovieius, K. Ba- 70 kliūtinis — L. Juodval- 
nys, V. Stoškus) 3:54.5 min. kis (Ž) 10.2 sek.

--------- I šuolis j tolį — A. Žaliauskas
(A) 2O’-5</2”.

Paą iškinimai :
* Naujas žaidynių rekordas.

Šuolis j augštį — E. šilingas 
(Ž) 5’-8’/2”.

f** Nauja geriausia Š. A. lie- į Rutulys (12 lb.) — V. Rusec- 
tuvių pasekmė. ! kas 42’-6” (A).

I ' PARAMA - MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖ 

2515 West 69th Street......................Telef. RE 7-1731

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika

BANANA Liųueur....................... . 5th $3.65
KRON Brannvin Aquavit.............. . 5th $3.98
GOEUR De French Liąueur ........ . .  . 5th $2.98
CHATEAU Anfoine Champagne ... 51h $1.98
AMBASSADOR Vermoufh ................. 5th 98?
BORDEAUX pranc. 1957 m. vynai .. 5th 98^

Rugpiūčio 9, 10, 11 dienomis

HILLS BROS. COFFEE..................... 2 Sv. $1.15
GRYBŲ (kelmučių).......... ........... Kvorta $1.19
GRYBŲ (kelmučių) dėžė .... 12 kvortų $12.89

Didelis pasirinkimas importuotų šokoladų, špro
tų, uogienių, įvairių silkių ir žuvų gaminių.

KAINOS — ŽEMOS! KVIEČIAME ĮSITIKINTI!

MOTERŲ KLASE 
60 m bėgimas

1. D. Čiurlionytė (Žaibas) 
8.6 sek.; 2. A. Karaliūtė (Žai
bas) 9.0 sek.; 3. I. Romanovai- 
tė (Aušra) 9.5 sek.

100 m bėgimas
1. D. Čiurlionytė (Žaibas)

(Aušra) 13’-6%”.
Rutulys

1. O. Balsienė (Vytis) 31’-9”;
2. V. Ambrazevičiūtė (Žaibas)

letis
1. D. Jurgaitytė (Žaibas) 85’- 

10”.
4 x 60 m estafetė 

* 1. Clevelando Žaibas (L.
Juodytė, A. Karaliūtė, V. Moc
kutė, D. Čiurlionytė) 33.7 sek.;
2. Toronto Aušra (M. Romano
vaitė, R. Bilkytė, D. Klimaitė, 
I. Romanovaitė) 35.9 sek.

1
PRIEAUGLIO KLASIŲ 

NUGALĖTOJAI 
Jaunių A klasė

Diskas (High School) — V. Ja
nulevičius (A) 117’-11”.

Ietis (moterų) — V. Ruseckas
(A) 141’-5”.

4 x 100 m estafetė — Žaibas
(K. Banys, E. Šilingas, L. Į
Juodvalkis, V. Stoškus) 48.2 
sek.

Jaunių B klasė
60 m — K. Tamošauskas (A)

7.9 sek.
* 100 m — K. Tamošauskas

(A) 12.9 sek.
6Q yd. kliūtinis — R. Petraus

kas (A) 11.2 sek.
Į tolį — K. Tamošauskas (A)

17’-3”.
Į augštį — G. Titas (Ž) 5’-l”. 
Diskas (moterų) — G. Titas

(Ž) 114’-8”.
Ietis (moterų) — G. Titas (Ž)

114’-4”. i
4 x 60 m estafetė — Aušra (R.

Petrauskas, A. Stirbys, J.
Astrauskas, K. Tamošaus
kas) 34.1.

Mergaičių A klasė 
60 m — A. Karaliūtė 9.0 sek.

(Ž). ,
**50 yd. kliūtinis — D. Čiur
lionytė (ž) 7.8 sek.
Į tolį L. 'Juodytė 1 (Ž) 13’-9”.j 
Į augštį — L. Juodytė (Ž) 4’-4” 
Rutulys — D. Jonušaitė (Saka- >

las) 29’-l/2”.
* Diskas — J. Klimaitė (A) '

84’-5” . (25.73 m).
Ietis — D. Jurgaitytė (Ž) 85’-

10”. -i
Mergaičių B klasė

* 50 m — D. Čiurlionytė (Ž) j
7.4 sek.

Į tolį — V. Mockutė (Ž) 13’-10".
Į augštį — I. Romanovaitė (A) I

4’-5”.
** Diskas — J. Klimaitė (A)

85’-%” (25.92 m).
** Beisbolo sviedinukas — D.

Jurgaitytė (Ž) 197’-0” (60.04 
m).

** 4 x 50 m estafetė — žaibas
(D. Jurgaitytė, A. Kareliūtė, 

V. Mockutė, D. Čiurlionytė)
28.7.

APYGARDOS LENGVOS 
ATLETIKOS PIRMENYBES

1. Vid. Vak. Sporto Apygar
dos pavedimu, pirmenybes vyk
do LSK ARAS, Chicagoje.

2. Data: rugpiūčio 25 d. Var
žybos bus pravestos vienoje die

noje. Pasitaikius blogam orui, 
bus nukelta į rugpiūčio 26 d.

3. Varžybos bus pravestos 
vyrų, moterų ir jaunių A, B, ir 
C klasėse ir mergaičių A, B ir 
C klasėse.

4. Sportininkų amžiaus klasi
fikavimas:

a) Jaunių ir mergaičių A kla 
sėje nevyresni kaip 1944 
m. gimimo.

b) Jaunių ir mergaičių B kla
sėje ne vyresni kaip 1947 
m. gimimo.

c) Jaunių ir mergaičių C kla 
sėje ne vyresni kaip 1950 
m. gimimo.

5. Pirmenybių pradmės mo
kestis: suaugusiems 50c. asme
niui, -prieauglio klasėse 25c. as
meniui, nežiūrint keliose rung
tynėse dalyvautų.

6. Varžybos bus vykdomos pri 
silaikant XII Š. Amerikos Žai
dynių programos, tik papildant 
klasę C. FASKo Aplinkraštis 
Nr. 14 (47).

7. Registracijos terminas — 
rugpiūčio 20 d., pašto antspau- 
da. Kįartu turi būti prisiųsta ir 
starto mokestis tik Money Or
der arba Cęrtified Check “Mid- 
west Lithuahian Athletic Assn.” 
vardu, Z. Žiupsnys, 5950 So. 
Fairfield Avė., Chicago 29, III.

8. Dalyvauti gali ir klubams 
nepriklausantieji sportininkai, 
registruojantis tiesioginiai pas 
rengėjus.

S. Varžybų pradžia 9 v. ryto.
10. Nakvynės: Užsiregistra

vusiems laiku, jauniai ir jaunu
čiai bus aprūpinti.

11. Varžybų tvarkaraštis ir 
smulkios informacijos bus iš
siuntinėta užsiregistravusiems 
klubams ar pavieniams asme
nims, LSK Aro.

Vid. Vak. Sporto Apygarda

SPORTO KRONIKA

— Lituaniea - Shwaben. Ilgai 
lauktos LFK Lituanicos ir vo
kiečių Shwaben rungtynės bus 
šį sekmadienį Marąuette parko 
aikštėje. Rezervinės komandos 
susitiks 1 vai. p. p. Pirmųjų 
komandų rungtynes prasidės 3 
vai. p. p.

Šiomis rungtynėmis bus ga
lutinai baigtos I-jo rato pirme-

(Nukelta į 6 psl.)

iiiiiimiiimimiiiiiiiHiiMiiiiiiiiiiuimni

i AUKŠTYN ŠIRDIS
i KUN. J. PULINSK1O parengtas 

pavyzdžių ir gražiųjų minčių 
r i o R > n y a

. Čia galima susipažinti su daugy- 
j be asmenų ir pasigerėti jų charak- 
I terio bruožais, pasirodančiais jvai- 
| nose gvvenimo aplinkybėse. Kny- 
ra gražiai atspausdino immaculata 
Press, Putman, Connecticut. 260 
pusi. Kaina $2.00.

Užsakymus siųskite

'Draugas”, 4545 V?est 6Sra Street. 
Chicago 29. III

Platintojams duodame nuolaidas
llllllllllilIllllIlllllllllllIllllllliillill!illllil

S P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protearistas. 

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

(Arch Supports) ir t.t.
Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS IAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. ;

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

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKIMIS 

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

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

Rez. HE 6-1670.

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

Ofisas: 3148 IVest 63rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest 66th I’laee 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal BUtartJ. 
Ofiso telef. 476-4642

Rez. \VAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkšti} ir šlapumo takų chirurgija 

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

Keute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

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

Tel. Ofiso 247-1002, Namų PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

Taipgi Įvairios nervines Ilgos
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

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

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija Ir moterų ligos 
2454 West 71st Street 

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

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus lr vaikų ligos 
2737 West 71st Street

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

Tel. ofiso lr rez. WA 5-2017

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 West 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 iki
4:80; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8;
šešt. nuo 1 kl 4 vai.

Prenumerata: Metams
Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 
JAV ir Kanadoj $11.00

~ ® Redakcija straipsnius tai-
s so savo nuožiūra. Nesunau 
S dotų straipsnių nesaugo, juos s grąžina tik iš anksto susita- 
£ rus. Redakcija už skelbimų 
£ turini neatsako. Skelbimų 5 kainos prisiunčiamos, gavus 
5 prašymus.

FiHiiiiiUHimimtiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiimmmuimiiiimiiiiiiiiii?

Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Telefonas: GRovehilI 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marąuette Road 

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

Ofiso Ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10-12 ir 4-7. Treč. ir šeš
tad. tik 10-12.

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street 

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

Tel. ofiso lr huto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street, Cicero
Nuo rugp. 6d. iki rugp. 20d. Atos
togose. Kreiptis į dr. F. Kauną.
Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAS F-
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KPD1KTŲ IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

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

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

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

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

Ofiso HE 4-1S18, Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.

BR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS

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

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

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

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

Tel. Ofisų RE 7-8818

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

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

Trečiadieniais uždaryta.

Kuomet svarstote duoti dovaną 

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

Vi. metų 3 mėn. i mėli. 
$7.00 $4.00 $1.75
$6.00 $3.50 $1.50

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

• Administracija dirba kas 'T 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- š 
niais — 8:30 — 12:00.

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 Sct Kedzie Avenue
(Kampas Kedzie lr Archer)

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef. REpublic 7-2290.

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

keičia stiklus ir reniūs 
4455 S. California Avė., YA 7-7381
VAL.: io ryto iki 8 vak., trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. s. iki 2 p. p.

Rez. tel. PR 9.0563, Rez. PR. 9-671

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

chirurgija
S' Western Avė., ti 

GR 6-0091; 392 E. 159th St., Harvc 
■111., tel. EDison 3-4383; 30 N. M 
|Chlgan Av., Suite 808, tel. CE 6-776 
I Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071. . .

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

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

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

Trečiad. ir šeštad, pagal sutartį.

Ofiso telef. ČLiffside 4 2896 
Rezid. telef. VVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland' Avenue 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
valandos kiekvieną dieną :2__ 4 ir
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek- 
madieniais uždaryta, priimama na
gai susitarimą, šeštadieniais nuo 2 
v. iki 5 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA tR MOTEI
LIGOS i

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR «-5ū 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 
y. v. šešt. 2—4 v. popiet ir k 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, reti GI 8-619E

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą 

Del valandos skambinti tel.: Ht 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popet, kas- 
dien. išskyrus trečiad. ir šeštad.

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

2524 VVest 69th Street
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERĮ 

LIGOS
ATOSTOGOSE, ,

Kol grįš ofise dirbs Ųr,1 jBrinkis. 
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 CHIRURGE 

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

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

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3IE

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 South Halsted. .Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR.6-665B 

Koz» 6600 So. Artesian-Avenu©
Vai.. 11 v. ryto iki 3 v. p.p., 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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



Naujosios valstybes —

ALŽIRIJOS VARGAI IR 

RŪPESČIAI

GENEVOJE VYKSTANTI NUSIGINKLAVIMO KONFERENCIJA ĮSTRIGO, NEŽIŪRINT JAV TAKTINIŲ POSŪKIŲ 
IR NUOLAIDŲ. SOVIETAI VIS DAR UŽSISPYRĘ DĖL NUSIGINKLAVIMO PRIEŽIŪROS. RUGPIŪČIO 5 D. PRA
DĖJO NAUJUS BRANDUOLINIŲ GINKLŲ BANDYMUS, O BERENTO JŪROJE PLATAUS MASTO KARINIUS

PRATIMUS, KURIE UŽSITĘS IKI SPALIO 20 D.

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. rugpiūčio 10 d. 3

“PAVERGTOSIOS BAŽNYČIOS” 

KONGRESAS
JONAS KAIR YS, Vokietija

r

I
y

Alžirijos laikinosios vyriau
sybės galva, premjeras Ben 
Youssef Ben Khedda savo ga
lią užleido politiniam biurui, 
kurio priešakyje stovi komu
nistuojantis vicepremjeras Mo- 
hammed Ben Bella. Praėjusį 
antradienį Ben Khedda raštinė 
paskelbė komunikatą, kuriame 
praneša, kad ligšiol turėtos 
laikinosios vyriausybės galios 
yra perleidžiamos Politikos 
biurui. Komunikate yra pažy
mėta ir tai, kad laikinoji vy
riausybė, kaip “revoliucinė in
stitucija”, veiks iki susiren
kant Alžirijos revoliueijos tau
tinei tarybai rugsėjo mėn. pra
džioje. Labai aišku, kad Ben 
Khedda vyriausybė pasidaro 
tik iškamša. Visą galią įgija 
Ben Bella, kuris savo rankose 
turi krašto karinę jėgą. Stei
giamasis seimas bus renkamas 
rugsėjo mėn. 2 d. jei Bella 
partija ir kariuomenė kišis į 
rinkimų reikalus, demokratinių 
grupių kandidatams gerokai 
bus užkirstas kelias būti iš
rinktiems į seimą.

*
Alžirijos keliai į nepriklau

somybę buvo labai sunkūs. Jie 
buvo kruvini, pusės milijono 
arabų lavonais nukloti. Jos 
siekta laukiant kažin ko dide
lio, nepaprasto. Nepriklauso
mybės sulaukta. Ji buvo iško
vota. Tačiau pirmomis jos die
nomis susilaukta nusivylimų. 
Pirmoje eilėje nesulaukta to
kios valdžios, kokios žmonės 
tikėjosi bekovodami už laisvę. 
Pirma galvota, kad nepriklau
soma valstybė galės gyvuoti 
be buvusiųjų globėjų patyrimo, 
bet ir tas mitas nepasitvirtino. 
Nepasitvirtino nei daromoji i- 
liuzija, kad bus galima nau
dotis lygiai Vakarų ir Rytų 
pagalba.

Alžirijos gyventojai galvojo, 
kad, iškovojus nepriklausomy
bę, krašto likimas bus skir
tingas, kad jo valdžion atsis
tos šviesi, paseišventusi vyrų 
grupė, kuri kariavo, kentėjo 
per septynerius metus. Dabar 
gyvenimas prasidėjo plikoje re 
alybėje: anarchijoje, grumty
nėse dėl galios valdžioje, įnir
šusioje kovoje pačių revoliuci
jos vadovų tarpe.

V
Prieš keletą dienų ši naujo

ji nepriklausoma valstybė bu
vo rimtai įspėta saugoti savo 
žingsnius. Įspėjimą padarė Ben 
įgeda, pagrobdamas valdžios 
galią į savo rankas. Iš anksto 
Suorganizuotas įr įscenizuotas 
jo įvažiavimas į Alžirijos sos
tinę, parodė, ko jisai siekia. 
Jį pasitiko premjeras Khedda, 
laikinosios vyriausybės prem
jeras ir vicepremjeras Belka- 
cem Krim.. Šie du vyrai bandė 
Bella sulaikyti nuo užkopimo

į valdžios viršūnę, tačiau ne
pajėgė, nes jisai kontroliuoja 
didelę kariuomenės dalį. Re
voliucijos metu šie trys vyrai 
dirbo ranka rankon, tačiau po 
revoliucijos jų keliai išsisky
rė. Kaip jau pasakyta, Khedda 
užleido valdžios galią Politi
niam septynių vyrų biurui, ku
rį kontroliuoja komunistuojan
tis Bella. Pradžioje gal ir laiky 
sis ši vyriausybės kombinaci
ja, bet kaip ilgam? Bent iki 
rinkimų. Tačiau nežinia, kaip 
praeis ripkimai į steigiamąjį 
seimą. Tuos rinkimus Bella 
gali užsimanyti pravesti, pasi
naudodamas komunistiniais me 
todais. Prileidžiama ir tokia 
galimybė, kad Bella, jausda
mas, kad jis turi savo pusėje 
karinę ir policinę jėgą, gali 
užsimanyti pasukti Kubos dik
tatoriaus komunisto Castro ke 
liais ir rinkimus iš viso su
trukdyti. Tada šis kraštas ir 
vėl netektų laisvo gyvenimo. 
Ar arabai, tiek daug kraujo 
pralieję, bekovodami už savo 
laisvę ir nepriklausomybę, be
pajėgtų koovti su vidaus prie
šais saviškiais, siekiančiais už
nerti jiems komunistinius ver
gijos pančius, tuo tarpu sun
ku būtų pasakyti.

Ben Bella vadiname komu
nistuojančiu, nes matome, kad 
jįs veržiasi valdžion panaudo
damas komunistinius metodus. 
Be to, jam dar tebesant ka
lėjime, Prancūzijos preziden
tas buvo pavedęs savo patarė
jams ištirti, kas per vienas ta
sai Bella. Ištyrimas parodė, 
kad jis yra Nasserio mokinys, 
labai kraštutinis, kad jis nesi
drovėtų nepriklausomą Alžiri
ją pavesti Sovietų Sąjungos ar 
net komunistinės Kinijos glo
bom

Šį Alžirijos revoliucionierių 
gana gerai charakterizuoja dar 
ir jo paties pasisakymas. Kai 
jiasi buvo užklaustas, ar jisai 
paseks Kubos diktatoriaus ko
munisto Castro pėdomis, Bella 
atsakė: “Aš buvau lyginamas 
su rusų komunistais, su kinų 
komunistais, su Nasseriu ir 
Castro. Aš nesu nė vienas iš 
tų, bet aš skolinsiu idėjas iš jų 
visų”. Ką tai reiškia, nesun
ku yra įspėti.

Vis dėlto reikia palinkėti Al- 
žirijai, kad jos gyventojams 
būtų leista laisvai pasisakyti 
dėl savo krašto santvarkos, 
kad rinkimai į Steigiamąjį Sei
mą būtų pravesti slaptai ir 
laikantis visų demokratinių 
dėsnių, kad gyventojai būtų 
įspėti nuo komunizmo pavojų 
ir būtų gerai painformuoti, ko
kie politikai veda jų kraštą į 
tą pavojų. Turi būti iškelti 
aikštėn ir Ben Bella siekimai.

Keistas tragiškumo supratimas j
Kai Sovietai paskelbė didelės 

apimties karinius pratimus Be- 
rento ir Kara jūrose, pradeda
mi ore sprogdinti 40 megatonų 
branduolinius ginklus Naujoje ■ 
Žemėje, amerikinė spauda sken 
do tragiškuose smulkmenose: 
thalidomide ir Marilyn Monroe. 
Morališkai iškrypusi spauda, 
matyti, perdaug naudojo pavo
jingų thalidomido vaistų, nes 
ištisus puslapius skyrė ameri
kietiškai tragedijai, kurios trum 
pas pavadinimas — užgesusi 
“žvaigždė” Monroe. Mano išma
nymu — amerikietiškasis tra
gizmas reiškiasi ne Monroe nu-i 
sižudyme, bet abejingos vertės 
ir nedorovingo gyvenimo pla
čiame aprašyme, patenkinant 
dorovinius iškrypėlius. Tuo pat 
metu tik prabėgomis paminėtas 
didelis pavojus išnaikinti žmo
niją, kai galybės švaistosi ato
minėmis sprogmenimis.
Lcnktiitiavimas branduoliniais 

ginklais
Praėjusį vėlyvą rudenį Sovie 

tai, beskatindami kitus kraštus' 
taikiai sugyventi, darė didelio 
masto branduolinių ginklų ban
dymus. Šią vasarą JAV padarė 
atkirtį ir ėmė sparčiai bandyti 
branduolines sprogmenas ne tik 
požemyje, bet ir ore, Ramiojo 
vandenyno srityje. Sovietai, pa
čioje rugpiūčio pradžioje darė 
mažesnius branduolinius sprog
dinimus. Rugpiūčio mėn. 5 d. 
atkreipė pasaulio dėmesį Nau
joje Žemėje ore išsprogdintas 
branduolinis ginklas, kurio pa- j 
jėgumą japonai stebėtojai ver
tina 20 megatonų. Uppsalos 
universiteto Seismologinis ins
titutas aptarė buvus 40 mega- j 
tonų — 40 mil. tonų įprastinių { 
sprogmenų. Instituto teigimu 
— tai pati pajėgiausia sprog- į 
mena iš Sovietų išbandytųjų. 
Uppsalos sprendimas gali būti 
patikimesnis, nes sprogimas 
įvyko 1,350 mylių nuotolyje, 
nes ligi Japonijos žymiai toliau.

Sovietų šaltiniai pranešė, kad 
minėtose jūrose vyks kariniai 
pratimai, kurie užsitęs 11 sa
vaičių. Pratimų metu būsią iš
bandyti įvairūs naujieji ginklai. 
Neseniai N. S. Chruščiovas gy

GEDIMINAS GALVA

rėsi Bukarešte, kad Sovietai tu
rį raketas raketoms sunaikinti, 
tolimame nuotolyje. Prileiski- 
me, kad tai buvo pasigyrimas, 
tačiau ir jis kelia susirūpinimą. 

Išsinaikinimo galimybės

Pasaulis pateko prieštaravi
mų tėkmėn. Abi apsiginklavu
sios stovyklos šneka apie taiką, 
paskubomis ginkluojasi ir viena 
kitai grasina. Svarbesnieji po
litiniai klausimai neišspręsti. 
Ūkinis rungtyniavimas stiprėja, 
o grasinimai priešingą pusę iš
naikinti pasiekia laipsnį, kai gy 
ventojuose įsigali abuojumas ir 
žaidimas gyvenimu, tarytum, jo 
kios grėsmės nebūtų.

Numanu, kad abi pusės daug 
ką perdeda ir priešingos pusės 
apsiginklavimo .pajėgumu žai
džia lyg neatsakingi vaikai. Žai
dimu siekia ne tiesą pasakyti, 
bet ją paslėpt. Abi pusės žino, 
kad susikirtimo padariniai gali 
būti katastrofiški. Abiem galy
bėms susinaikinus, nuošaliai sto 
vintieji, pvz. skaitlingos Azijos 
tautos, gal užsimoti pasaulį už
kariauti. Galutiniame žaidimo 
tarpsnyje gali lemti ne idėjos, 
bet raumenys ir gausa.

Pasibaisėtini skaičiai

Tarkime, kad įvairūs numaty 
mai yra tik prielaidos, kurių 
tikslumas nepatikrintas. Štai 
vienas jų: “Įsivaizduokime, kad

š. m. rugpiūčio 31 d. 4 vai. p. 
pietų Nikita S. Chruščiovas 
įsako visomis priemonėmis pul
ti JAV. JAV karinių žinovų ap
skaičiavimu per 12 vai. nuo 
puolimu pradžios būtų užmušta 
30 mil. amerikiečių, sunaikinta 
trečdalis pramonės ir 10 mil. 
žūtų kiek vėliau. Per tą patį 
laiką žūtų 100 mil. rusų ir būtų 
nušluotos visos svarbiausios i 
pramonės įmones. Liaudies de
mokratijos sukiltų.” (U. S. 
News, 1962.8.13). Šis sugreti
nimas paremtas noru įbaiminti 
Sovietus, nes ir Maskva bando 
įgrasyti JAV. Grasinimai, priešo 
pajėgumo nuvertinimas, spėlio- 

j jimai ir nesutarimas nusigink- 
I luoti gali praverti dūris į susi- 
! naikinimą be sukilimų, nes Mask i 
| vos tvirtinimu, Sovietai jau ke- ; 
lias minutes buvo visuotino puo 
limo grėsmėje.

ANGLIKONAI iSU KATALI
KAIS MALDININKAIS

Anglikonų bendruomenė talki ; 
no katalikų maldininkų piligri- 
mažui į Evesham vienuolyną An 

į glijoje, pavesdama savo netolie
se esančią kleboniją katalikų 
dvasiškijai apsistoti ir persi
rengti pamaldoms.

Katalikų humanistų konferen
cija, užsitęsianti net tris savai
tes, sušaukta į Asheville, N. 
Car. Joje dalyvauja mokslinin
kai, menininkai ir pedagogai.

George Romney, automobilių pramonininkas, Bloomfielde, Mich., 
šypsosi respublikonų nominuotas Michigano valst. gubernato
riumi. Jam konkurentų iš respublikonų pusės nebuvo ir jis su
rinko apie 100,000 balsų daugiau negu demokratų kandidatas 
gub. John B. Swanson.

Spaudoje ir gyvenime

PALEMONE PER METUS SUDAUŽOMA
200,000

Okupantų sovietinio ūkio ne
tvarką iškalbingai nusako Vilniu
je leidžiamos “'Tiesos” Nr. 176, 
kuriame išspausdintas A. Kadžiu
lio straipsnelis, pavadintas “Čer
pės daužomos pagal įsakymą”. Ja
me rašoma.:

“Palemone daužo čerpes. Svei
kas, gražias čerpes. Užuot dengus 
stogus, palecncniečiai daužo jas į 
smulkius gabalėlius.

“— Kodėl?
- Jos nestandartinės, — pa

aiškina pagyvenęs darbininkas.
“Tik atidžiai įsižiūrėjus, mato

si, kad vienos čerpės kampas tru
putį užlinkęs, kita kiek įskilusi, 
trečioji. .. Kuo kalta ši trečioji, 
paprastam žmogui niekaip neįma
noma suprasti. Ji tokia daili, 
skambanti, kad .miela laikyti ran
kose.

“— Ji truputį platesnė... pora 
milometrų... -— atskleidžia pa
slaptį žmonės.

“Tačiau ant stogo ji, atrodo, 
visiškai gerai gali gulėti.

“— Taip, gali, — patvirtina: res
publikos nusipelnęs inžinierius 
Vladas Klajumas, dirbantis jmo-

ČERPIŲ
nės vyr. inžinieriumi. — Mažus pa
status tokiomis čerpėmis puikiau
siai galima dengti, ji laikys ne 
trumpiau, kaip standartinė.

Tad kodėl ?
“Inžinierius gūžteli pečiais. Jam 

irgi nelabai aišku. Kaip ir kiek
vienam.

“Neseniai iš Liaudies ūkio ta
rybos atėjo raštas, griežčiausiai 
draudžiantis bet kam parduoti ne
standartines čerpes. Ten iškeltos 
tokios sąlygos, kad visas čerpes, 
nors truputį nukrypstančias nuo 
standarto, reikia daužyti į trupi
nius ir vėl gaminti naujas.

“Daryta tai, norint užkirsti ke
lius piktnaudžiavimui ir sukty
bėms (kurių tikrai gali pasitaiky
ti), tačiau pasekmė — aiškūs ir 
nemaži nuostoliai. Juk per metus 
Palemone taip sudaužoma apie 
200 tūkstančių čerpių, kuriomis 
būtų galima apdengti visą mies
telį!

“Ar pagalvojo tie, kas rašė šį 
raštą, kiek brangios technikos 
kolūkiuose stovi po atviru dan
gumi, nes. .. nėra kuo uždengti 
stogą. Ar pagalvojo jie apie kiau-

rus daržinių, fermų stogus, paga
liau apie individualius gyvena
muosius kolūkiečių namus?

“O juk taip daroma ne vien 
Palemone.” -— J. Žv.

VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

Tomas žvilgčiojo per langą, sekdamas raudonus 
stogus.

— Esam sveiki ir laisvi. Vargsime, rūpinsimės, 
vaikus šiaip taip išauginsim. O gal laikai pasikeis, 
gal baigsis suirutė.

Miesteliai ir miesteliai, vis raudonais stogais, 
pradedančiais įkyrėti.

— Liko tik mudviejų artuma ir vaikai. Atiduo
sime jiems viską, išauklėsim. O varge vienas antrą 
paguosime.

Jasaitis stovėjo prie lango, sunkiai girdėdamas 
Julijos žodžius, nes, regis, dėdės Biliaus vežimas skri
do šalia traukinio, o senukas rėkė, pliekdamas ark
lius:”... savo žemės negalim paniekinti!”

Stoigai liejosi raudonon masėn. Tarytum gaisrai 
{ rytuose, lydėję bėglių sunkvežimį. Ten jie žėruoja, 
1 apsiaubę visą kraštą.

— Nors dalia sunki, — dėstė Julija, — bet jos 
pakeisti negalime. Niekas nežino, kas laukia, ir kokie 
uždaviniai skirti.

Jonuška kažkada tvirtino, kad ši karta buvo 
atėjusi šalį ant kojų pastatyti, iškelti ją, papuošti. 
Kūryba turėjo alsuot.ir šviežumu, gyvybe, šita karta, 
ištaškyta, net savo .žemės nustojusi...

O traukinys bėgo tolyn ir tolyn.

Pirmas toks kongresas įvyko 
1951 m. Olandijoje, kiti Vokie
tijoje, gražiame Koenigsteino 
kurorte, apie 22 km. nuo Frank 
furto.

Kiekvieną kartą suvažiuoja 
daugybė dvasiškių ir pasaulie
čių, pabėgusių iš už Geležinės 
uždangos ir gyvenančių Vaka
ruose. Atvyksta ir laisvų tautų 
delegacijos, organizacijų atsto-

ne prieš patį komunizmą kaip 
realybę. Todėl ir nenuostabu, 
kad komunizmas nekomunisti- 

, niuose kraštuose turi dar pasi
sekimą ir pirmoje eilėje idealis
tiškai nusiteikusioje inteligen
tijoje. Kova su komunizmu tu- 

Į retų būti vedama ne tiek su 
komunizmu kaip idėja, bet su 
komunizmu kaip realybe. Tai 
patvirtina ir Kubos įvykiai.

vai ir kt. j
I

Kongresai vyksta po kelias 
dienas ir jų metu meldžiamasi 
už komunistų nukankintus dva
siškius ir kitus, skaitomos pas
kaitos, liečiančios religiją bei 
Bažnyčią komunizmo valdomuo- , 
se kraštuose.

Kiekvieną kartą dalyvauja ir ' 
lietuviai, šiemet į kongresą bu
vo nuvykę tėv. Alf. Bernatonis, 
kun. dr. Aviža, kun. Liubinas, 
kun. dr. Petraitis, kun. Urbai- 
tis, dr. P. Karvelis, keletas Va
sario 16 gimnazijos buv. moki
nių, šio pranešimo autorius ir 
kt. Vykdami Romon Vasario 16 
gimnazijos mokiniai buvo už- i 
sukę ir kongresan, kur pašoko 
tautinių šokių.

Pranešimą apie religijos pa- į 
dėtį dabartinėje Lietuvoje kon- j 
gresui padarė tėvas Bernatonis. Į

Iš paskaitų, skaitytų kongre- į 
se, buvo šios: “Komunizmas ir! 
religija”, “Bažnyčia po kry
žium”, “Mūsų broliai už mūrų”, i 
“Komunizmas Pietų- Ameriko
je”, “Maskvos piršimasis Afri
kai” ir kt. j

Iš paskaitų ir pranešimų pa
aiškėjo, kad komunizmas naiki
na kiekvieną religiją, o naikinda 
mas religiją, siekia pašalinti 
svarbiausi kliuvinį išauklėti žmo 
gų, panašų į negalvojantį robo
tą.

Daugiausiai komunizmas nepa 
kenčia katalikų Bažnyčios su 
jos tarnais ir tikinčiaisiais. Su-, 
naikinimui katalikų Bažnyčios{ 
jis naudoja šėtoniškiausias prie
mones.

Pažymėta, kad laisvojo pašau 
lio žmogaus laikysena komuniz
mo atžvilgiu yra naivi. Jis arba 
visai nekreipia dėmesio į tai, I 
kad jau šimtai milijoninių žmo-1 
nių atsidūrė komunizmo vergi
joje ir, kad pastarasis ir jam 
rengia tą patį, arba jei ir kovo
ja prieš komunizmą, tai tik kaip 
prieš komunizmo doktriną, bet

Kova su bolševizmu svarbiau 
sis veiksnys yra Katalikų Baž
nyčia. Bet pastaroji dėl nepa
kankamo kiekio dvasiškių nėra 
aktyvi. Be to, ir ji dažniausia 
kovoja su juo kaip su doktrina, 
bet ne kaip su realybe.

Ypač Bažnyčia galėtų daug 
padaryti Lotynų Amerikoje, ku 
ri stovi ant ribos į savo pra
žūtį.

Kongreso dalyviai paminėjo 
ir “Exul Familia” dešimties 
metų sukaktį.

ASTRONAUTAS APIE 
RELIGIJĄ

Dienraštis “Los Angeles Ti
mes” liepos 28 d. išspausdino 
amerikiečių astronauto Roberto 
M. White atsiliepimą į rūkų 
kosmonauto Titovo burnojimą, 
kad jis erdvėse nematęs Dievo. 
R. M. White sako: “Jo (Tito
vo) protas yra aprūdijęs... Mok 
slo atradimai praveria duris į 
nežinomybę ir palieka žmogaus 
protą didžiame nustebime, re
gint visatos platybę. Tas moks 
linių atradimų pasaulis, koks 
jis platus bebūtų, yra mažas 
palyginus su Dievo Žinija... Mok 
slinis susidomėjimas ir tytiiftjai 
tik padidina proto apetitą siekt 
ti plačiųjų amžinybės pasaulių, 
kur Žinija yra neribota. 'Į'ąi 
mane jaudina ir mano darbui 
duoda tikrą prasmę ir gelmę?’

Pažymėtina, kad R. M. White 
yra katalikas ir tą jo pareiški
mą iškėlė viešumon Edwards 
aviacijos bazės kapelionas. Tojė 
bazėje vykdomas naujų lėktu
vų išbandymas.

PATIKRINO 9,236 VAIKŲ 
SVEIKATĄ

Chicagos katalikų parapinėse, 
aukštesniosiose mokyklose ir 
CYO atostogų centruose nuo 
1961 m. rugsėjo mėn. iki 1962 
metų rugpiūčio mėn. patikrinta 
9,238 vaikų sveikata.

ARUODAI
1.

Penkiolika metų praėjo. Penkiolika nepaliauja- 
kmos grandinės kilpų nutarškėjo su karo bildesiais, 
net nepažvelgus į suplėšytų namų likučiuose besirau
siančius žmones, dulkėse gal savo praeities, o gal 
minties naujai kuriamam gyvenimui jieškančius.-, Nu
ėjo, nulingavo savo keliu, lyg nieko bendra neturėtų 

įsu tais, kurių plaukai apkrito baltomis dulkėmis, ar 
, kurie staiga buvo pažadinti vaikystės žaidimo pačiam 
saldžiausiam sapne ir įstumti gyvenimo kasdienybėn, 

{rūpesčių grioviais išvagoton.

Kas išsakys, kas išskaičiuos, kiek daug per tuos 
metus įvyko? Nuo kulkų ir sviedinių kritusieji jau 
seniai sudūlėjo. Net karas buvo baigiamas pamiršti, 
nes išgriautų imestų vietoje išaugo nauji, puošnesni 
ir dailesni, besididžiuoją blizgančiais stiklais ir lau
kią, kada vėl pakils audra, vėl pasimaišys vesulas. 
Kažkur, šitų miestų pakojyje, gulėjo triukšmingų 
bombų palaidotos šeimos, užkastos jaunų širdžių go
dos ateičiai, staigaus sprogimo amžiams nutrauktos, 
O laukuose bujojo javai, šaknimis apkabinę fronte žu
vusiųjų kaulus, čiulpė jų syvus nežinodami, kurion 
pusėn linguoti, kad motinoms davus ženklą apie pus
tančius sūnus, apie byrančias dulkes iš jų kūno at
augų. Kaip žinos, iš kurios pusės šie kaulai atėjo, 
iš kurios šalies atžygiavo į plačius laukus numirti, 
kokias godas godojo? Ar kad kitus žudytų? Kad 

, save apgintų?
Ak, tos motinos! Ir jų daug nėra. Per tiek laiko 

iškrito nuo rūpesčių bei metų naštos, išėjo namo, ir 
niekad šiuose keliuose nepasirodys. Geriau žemėje, 
geriau ramybėje, gelmių tyloje, kur tik augalo šaknis 
pakužda, tik medžio ošimas gilyn atsroveną. Jaunes

nės dar išsilaikė, bet irgi tik tos, kurių širdis neply
šo nuo baisių žinių apie vaikus ir vyrus, nekad namo 
negrįšiančius. šiandien juos tik maldoje prisimena, 
sau pačioms kelius amžinybėn besiruošdamos, nes se
natvė jausmus sustingdė, nes širdis nemoka spurdėti 
nei nuo meilesnio žodžio nei nuo baisios žinios.

Pasikeitė ir visas pasaulis. Tautos, ilgus amžius 
laisvai gyvenusios, išnyko, stipresniųjų letenos už
slėgtos. Bet ėmė busti naujos valstybės, vergai kėlė 
galvas ir brėžėsi nepriklausomam gyvenimui ribas 
žemėlapiuose.

Vai plačią, vai gilią žaizdą šitie metai paliko Ja
saičių širdyse! Ji, tiesa, apgijo, užsidengdama kietu 
randu, tačiau išnykti neišnyko. Kaip išnyks, kaip iš
gis? Svetimoje žemėje pastatė kryžių ant berniuko 
kapo, kurio net aplankyti negalėjo.

Išbėgę iš namų, beveik metus blaškėsi iš vietos 
į vietą, drebėjo nuo šalčio ir darganų, klostė skver
nais vaikus, jieškojo jiems duonos plutelės ir, vis 
dėlto, jų abiejų išsaugoti nepajėgė. O stengėsi, kaip 
laukiniai žvėrys. Tampė naktimis po rūsius ir urvus, 
nuo bombų slėpdami, valgydino savais kąsniais, patys 
alkdami, vos pavilkdami kojas. Vargas pakando Ja
saičių sūnų, ir jis liko šio blaškymosi pakelyje, vienas 
tarp daugelio kapų, svetimomis pavardėmis nužymė
tų, dar gležnas ir trapus, vos šešis metus išgyvenęs.

Tomas Jasaitis jau buvo protą bepametąs, jau, 
atrodo, rengėsi pasileisti laukais, kad greičiau var
gus užbaigtų. Tik Julija laikė jį visomis jėgomis įsi
kabinusi, akių nuo vyro nenusukdama, nors skausmas 
raižė krūtinę, nors svaigo galva ir linko kojos.

— Baigta! Sudužo gyvenimas, ir jo nesulipdysi, 
— kalbėdavo jis, žvilgsnį tuštumon įrėmęs.

(Bus daugiau)



REZISTENCIJA PRIEŠ RELIGIJOS PERSEKIOJIMĄ
LIETUVOJE

DR. V. MAR.

Skaitant komunistinėje spau- P. Griškevičius, red. J. Karosas Vienų pažiūra j Bažnyčią pa- 
doje apie religijos priespaudą ir kiti. Tame susirinkime kons- * grįsta tikėjimu antgamtinėmis 
Lietuvoje, gaunasi šiurpus vaiz tatuota, kad ateistiniai propa- ; jėgomis, kitų — kulto tarnų

autoritetu, trečių — religijos 
ir moralės sutapdinimu, ketvir
tų — religinių tradicijų jėga ir

das. Atrodo, kad, va, ateizmas gandininkai nepakankamai krei- 
ateina visais keliais ir užgožia pią dėmesio į Bažnyčios šių die- 
lietuvio sielą visu juodumu. nų veikimo metodus: “Mes per-

Argi iš tikrųjų jau nėra Lie- daug nukrypstame į viduram- t.t.” Iš to išvada, kad reikia
tuvoje jokios rezistencijos vi- žius, demaskuodami ano meto prie kiekvieno prieiti individua-
sam tam antireliginės kovos bažnyčios barbariškumo fak- liai, atsižvelgti į paskirų tikin-
smarkumui? Kokie viso to re- tus”. Tuo tarpu šių dienų Baž-1 čių jų ypatumus.

nyčia stengiasi modernizuotis, j
atsisako kai kurių atgyvenusių Kaip vyksta darbas prakti- 
atributų. Iš kitos pusės dvasinin koje, skaitome 1961 m. Nr. 11 
kai, spekuliuoją tikinčiųjų nacio ' arybinėje Moteryje , kur į- 
naliniais jausmais, palaiką na- ! dėtas reportažas iš Seirijų ateis

zultatai ?
Daviniai ir skaičiai, kuriuos 

turime, yra žinomi tik iš ko
munistinės spaudos. Be abejo
nės, čia daug pasigyrimo, iš-

Ted Kennedy, prezidento jauniausias brolis, siekiąs senato posto, 
balsuoja Leominstery, Mass.

ateizmą ir komunizmą. 3. Bex tęsimas ir jam komunistinių re- 
masinių deportacijų, Sovietų žimų užkrovimas didina įtampą 
Sąjunga stengiasi išgabenti į Rytų Europoje; nusikaltimo tę- 
Rusiją mokytus estus, latvius simas nuodija tarptautinį gyve- 
ir lietuvius ir į jų vietą gabena nimą. J. Gbs.
nemokytus rusus. 4. Visą pabal
tiečių nuosavybę Slovietų Sąjun
ga nacionalizavo, jų valstybė 
tapo žemės ir įmonių savininkė, 
ir ji savo nuožiūra nustato pre
kėms kainas ir uždarbių nor
mas. 5. Pabaltiečių eksploataci
jos vaisiai skiriami ne Rusijai, 
kaipo kolonialinei galybei, o ko
munizmo skleidimui visame pa
saulyje.

Sovietai Pabaltijo valstybėse 
įvykdė panašius nusikaltimus,

į už kuriuos nacių lyderiai i į i . . i bi Nuerenberge buvo nuteisti ir; 
bausmės įvykdytos.

Sovietų okupacijos Pabaltijy

Tikrą meilę pažinsi iš ištikimu
mo. Kolping

pūstų skaičių ir statistikų. Daž- cionalines nuotaikas, apeliuoją 't,nes konferencijos, kurioje do
nai nuveiktieji darbai, kuriais į tikinčiųjų “per amžius įgim-
viešai pasigiriama, yra vien ant 
popieriaus. Tie visi agitatoriai,

tą katalikybę”. Tame susirinki
me Griškevičius teigė, kad Baž-

minavo Jadvyga Černiauskaitė, 
1961 m. gegužės mėn. paskelbu
si spaudoje straipsnį “Kodėl aš 
netikiu”. Konferencijoje buvę 
moterų, kurios pareiškė: ir aš 
netikiu, į bažnyčią neinu. Ta-

“SOVIETŲ KOLONIALIZMAS 

BLOGIAUSIAS”paskaitininkai, yra prievarta su į nyčios lankomumas Lietuvoje 
verbuoti, klausytojai varu su- sumažėjo 50 proc., tačiau baž-
varyti. Žinant, kad Lietuvoje nytinių santuokų, krikštynų ir i. c. 11 i. f arkivyskupijos savaitraštis politika Sovietų
maža buvo tikrų ateistų, ir a- laidotuvių tik 10-15 proc. ( eiau °*vas °§iaąi, on eiei ^J0 “The Tidings’’ paskelbė straips atžvilgiu, tačiau neatrodo, kadi 
teizmas liaudyje neturėjo pasi- Taigi po visos akcijos, vaišiai, k - ne»a -J° . a s u ore j nį, pagrįstą pabaltiečių diplomą kas nors konkretiškai būtų da-■
sekimo, sunku tikėti, kad nau-■ pačių apskaičiavimu, dar men- ! Severenkiene,. kun butų papasa-j 19gl XĮ lg d memorandu. romą, gai būt, dėl to, kad neno-'

Tokia antrašte Los Angeles giška išvada, kokia yra
kolonializmo

GALITE UŽSISAKYTI 
VAISTUh SAU AR SIUNTIMUI 

JAV į Community Vaistinėj!

jieji bedieviai savo dvasios gel- ■ ki. kojusi, kaip ji atsikračiusi “rė mu, įteiktu J. T. pirmininkui rimą pakenkti deryboms su So- !Ilginių prietarų”, tačiau vyras .
‘Komunisto” 1862 m. Nr. til- neleido: nėra reikalo čia ske-Į ^°ngl ShmUį Autori"s sa™ 

po Lietuvos komunistrj “boso” rėčiotis O konferenciios nub- i straiPsni pradeda prez. Kennedy 
Tačiau vistiek būtų klaida tos A Sniečkaus straipsnis, kuria- jika žinoma prievarta suvarv Parei®kimu J- T- generalinei
kovos, kuri šiandien taip inten- me jįg teigia> kad «religiniai & ’J “Ma" asamblėjai pr. m. rūgs. m. 25 baltiečių diplomatiniai atstovai
šyviai vedama prieš religiją Lie rfetarai žmonill nė ; laį. gal et & ' d., būtent, kad tautų apsispren- savo memorandumu J. T. pirmi
tuvoje, ir tų metodų, kurie var- ; kogi Wkibę„ Bažnygios ; dimo teisė dar nepasiekė komu- mnkui Mengi Slim ui pasakė

įtaka, kaip matyti iš to straips- . muo nevirpteli. Lyg pilkas, kė
nio, komunistams sudaro rim- i Spaivjs apnašas būtų aptrau- 

: to rūpesčio. Anot Sniečkaus, žmogaus bruožus. Atrodo,
i daugelis kolchozininkų religines praeitum, pabrauktum ranka 

Kad, nepaisant visos antire-: praktlka® atlieką tik is papra- per tokį veidą, gal taip abejin-
liginės mašinos užsukimo, dar- tUį PriPazĮstama, gumą nuvarytum”.
, ... , . i kad Katalikų Bažnyčia Lietu- jbo vaisiai yra menkesni, negu J . v. . .., , ,. .» vos gyventojus veikusi simtme- i Seiriju vid. mokyklos dir. A.komunistai tikėjosi, matyti įs J . . . ' , .. ., . . , ciais . kad dabar kunigai vei- l Lipskas konferencijai pranesespaudoje pasisakančių propagan ,. . , , kią. rafmuotesmais budais įes- I baisų dalyką: geogranjos mo- . . .....__ ,, „ .distų - agitatorių dejavimų, kad ‘ , . T , i , D- Aleksieiui Adžnbėiui minavimą pateisinti grubiu Pa-,b . .. . , ka namu keliu ir budu snst.in- kvtoia J. Jurkonvte. kad ne-, ir Aieasiejui Aazunejui, į

Chruščiovo, žentui ir “Izvesti- baltijo tautų valios klastojimu. , 
2. Sovietų Sąjunga nori paže- 

K pasakę, “Mes, prisimena- minti kultūrinį lygį Pabaltijo
va su “religiniais prietarais” i | a^' me Jalįos ir potsdamo sutartis kraštuose, smaugdama kiekvie-

. .t. • • knmnmRtfli ivaima nnrpicm. I nmn dflrnn ir nprnai nAnarunsn llie uaibu-b ir rutsuainu ouucn. uo,pareikalaujanti ne eilinio pasi
ruošimo, nes “religija yra giliai

mėse iš tikrųjų būtų tokie. Jie i 
yra laiko aplinkybių pagimdyti.'

vietais.
Po šitokio įvado eina gan de- 

tališkas atpasakojimas, ką pa-

tvazimitAo, AureeUa.s, U. Ph., vais 
Lines savininkas ir C. Ugianskis, 
R. Ph., tiksliai išpildo daktaro re 
rėptus ne Lik vietinius, bet ir gau 
1 us iš l.iėinvos

GOMMUNirY PHARMACY
;l.ir(uvių vaisllnfi)

semi West I6th Street
Cicero 50, Illinoisr t

Telefonai: OLjinpie 2-0951

tojami, nedavertinti.

Pastangos didelės, o kvaili 
argumentai

dlSlzlį<xglL<xLOl ILį dcjd v 1111 lįj JAdLl ,, i i , • T T T n • 1 -t
, . , t • j ! ką naujų kebų ir būdų sustip- kytoja J. Jurkonyte, kad ne-ateistme - moksline propaganda r ■, . . , , . rinti kontaktams su gyvento- reiktų komerencijoje dalyvauti,yra pats sunkiausias sektorius . . v , . 1 . • , ,. v. . j,!’’ redaktoriui nrezid^ntas J, . . . , ., . „ „ jais, ypač su jaunimu, vaikais, ir pasisakyti, išvažiavusi įs fcei- JU reaaatoi u, preziuvnab a.

ideologinio darbo srityje . Ko- , t, . L, , .. T. . . • . • i?Sniečkus pripažino, kad ir pa- i rijų. Ji ir seniau vengusi ateis- r • 
tys komunistai, įvairūs pareigu- j tinio darbo ir pernai neparuošu

nistinės imperijos, kurioje tau- apie oSvietų kolonialinę politiką 
tos gyvena tokiuose režimuose, Ijų okupuotose Pabaltijo valsty- 
kokius joms pastatė svetimos bese, kurios yra atviros Sovietų 
armijos. “Diskutuokime kolo- agresijos aukos.
niahzmą pilną ir pritaikykime j Sovietų kolonializmas skiriasi 
laisvo pasirinkimo principą ir nuo, jų smerkiamo seno tipo ko- 
laisvų plebiscitų praktiką visuo lonia’izmo tuo, kad 1. Sovietų 
se žemės kamuolio kampuose,” Sąjunga neturi jokio te:sėto pa 
— pasakė prezidentas J. F. grindo Pabaltijo valstybėms 
Kennedy. okupuoti, tad stengiasi savo do

Ir Aleksiejui

^Dflinfl™ggp

nai “nuolaidžiauja, toms atgy- si antireliginės .paskaitos. Kas iriose numarmi laisvi vyriau nE*• n^M^somybes paiureislu-

įleidusi šaknis į darbininkų są
monę ir yra gajausia praeities 
liekana” (Komunistas 1961, 4).

Kad visos komunistų pastan
gos neneša lauktų vaisių, ma
tyti ir iš to, kad spaudoje nuo
lat yra puolami įvairūs kultū
ros - švietimo darbuotojai, ne
dirbą sistemingo darbo, befor- 
muojant gyventojų materialisti
nę pasaulėžiūrą. Jie esą pasiten
kinę viena kita ateistine paskai
ta, viena kita konferencija, kai 
tuo tarpu reikia ne vieną kitą 
paskaitą surengti, o visą perauk 
Įėjimo darbą varyti sistemingai.

Antireliginės propagandos ne 
sėkmei reikia priskirti ir “moks 
liriių” argumentų lėkštumą, nai 
vumą ir tiesiog kvailumą. Prieš 
religiją kartojami visi visų am-

ivenoms”: atsirandą komunistų, 
kurie atlikinėja religinės parei-

vargsėš mokytojos laukia po 
tokio viešo apkaltinimo, nesunku

gas Nors už tai esą baudžia- i atspėti. O susirinkimo centri- 
mi, bet negalima viską' suvesti nis asmuo Černiauskaitė gyrė- 
vien tik į bausmes. Su Bažny- si, kad jos viešas laiškas su- 
čios įtaka esąs toks rimtas pa- dominęs “ne vien tik pamal- 
vojus, kad Sniečkus nervingai , džias moterėles, bet ir tuos, ku- 
šaukia: “Reikia padaryti galą rie nė vieno dievo įsakymo ne- 
tam religiniam tvaikui!” Bet vykdo, o laiko save gerais ka- 
kaip? talikais”.

Bet yra ir kitokių vertinimų: 
Tos pačios moterys, kurios ne- 

Susirūpinę padaryti galą tam seniai gyrė jos darbštumą, są- 
“religiniam tvaikui”, komunis- , žiningumą, pradėjo smerkti ir 
tai bando ieškoti priežasčių Lie- laikyti ją visų blogiausia”. Tai- 
tuvos gyventojų religingumui iš- . gi lietuvė moteris bedievių ne

mėgsta. Yra tikra, kad suva-

Propaganda nepajėgi

į sykių pasirinkimai Rytų Euro- mą pabaRiečių mene ir literatu 
pos tautoms.'
jos .(Rytų Europos tautos) šian 
dien neturi laisvo pasirinkimo”.

Praėjus dviem dienom po 
JAV prezidento kalbos J. T. ple 
nume, JAĮV ambasadorius Adlai 
Stevenson įteikė J.. T. pirminin
kui Mongi Slim’ui memorandu
mą, kuriame demaskavo Sovie- 

: tų imperializmą Rytų ir Vidu- 
rio Europoje ir specialiai pami
nėjo Estiją, Latviją ir Lietuvą.
Iš tų autoritetingų JAV vyriau
sybės vyrų pareiškimų eina lo-

Mūsų nuomone, roJe> skleisdama rusifikaciją,

TV-RAOI3AI-3UOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 

ANTENOS- BATERIOOS- LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

Viskam žemiausios kainos Ir garantija

Į3321 S. Halsted St.- CLlFFSlPEA-5665Į

20%, 30% pigiuu mokSsIteS 
Suž apdraudą. nuo ugnies lr auto-B 
(mobilio pus A

FRANK Z A P O L I S į'
3208 Wes&. 85U« Street fe 

Chicago 42. Illinois «
ffl!

iš

Brazilijos lietuviai 
susirūpinę savo 
krašto ateitimi

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VI LIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

T E R R A
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras. brangenylres, etc.
3237 W. 63rd St., Chicago 29, DL 

Tel. 434-4660

aiškinti. Dar 1981 m. gale kom.
partijos centro komiteto propa- rytieji klausytojai į antireligi- 
gandos ir agitacijos skyrius ban • nes paskaitas, negalėdami ki- 
dė tirti, kodėl nepadeda jokia į taip reaguoti, apsimeta miegą, 
propaganda, joks mokslinis švie : Spaudoje bandoma tai aiškinti

žiu religijos ir Bažnyčios priešų timas ir žmonės toliau lieka re- nuovargiu, nes tokios paskaitos 
šmeižtai, kaltinimai, argumen- | ]įgįngi> Ištyrinėjus Kėdainių ra- dažnai vyksta po sunkaus darbo 
tai”, kurie jau seniai yra atrem ! jono kolūkiečius, rasta “kad i valandų, esą moterys nesidomi 
ti, įrodyta jų melagingumas, religingumo priežastys labai į- ■ kalbėtojo mintimis, o tik galvo- 
Daugelis teigimų (pvz. kad jo- vairios, kad tikintieji labai ski- ja apie namus ir vaikus
kio Kristaus nebūta) yra tie
siog be jokių įrodymų. Aukš
čiausio kvailumo yra paskutinio 
meto argumentas prieš Dievo 
buvimą: Gagarinas išmaišęs vi
są erdvę ir ten jokio dangaus, 
jokio Dievo neradęs.

Religijos įtaka — komunistams 
pavojus

Patys komunistai pripažįsta 
savo veiklos nesėkmę. Dažnai 
šaukiami ateistinės propagan
dos vadovų ir “tūzų” pasitari
mai, ten kartojami barimai, ra
ginimai suintensyvinti darbą, 
rodo, kad vaisiai menki.

Šių metų pradžioje žurnalo 
“Komunistas” redakcija sušau
kė susirinkimą aptarti ateizmo 
propagandos klausimų. Jame 
dalyvavo Kauno medicinos in
stituto marksizmo-leninizmo ka 
tedros vedėjas J. Minkevičius, 
Vilniaus univ. dėstytojas J. 
Barzdaitis, kom. partijos Vil
niaus m. komiteto sekretorius

SAO PAULO, Brazilija. — 
“Eltos Informacijų” bendradar
bis praneša iš Sao Paulo, kad 
pastaruoju laiku Brazilijoje kaž j 
kas ne visai aiškaus darosi,

riasi vienas nuo kito tiek reli- Kitokio kelio nėra, vien tik^a-1 kalp Polltiniame- taiP ir eko' 

gingumo laipsniu, tiek ir savo syvus laikymasis ir nesidomė- 
pažiūra į religiją ir Bažnyčią, jimas antireliginiais plepalais.

Britų princesė Margarita skaito savo sesers karalienės Elzbietos 
raštą atidarant naująjį Jamaikos parlamentą Kingstonc. Šalia 
jos stovi jos vyras grafas Snowden.

nominiame gyvenime. Tai, žino-' 
ma, kelia susirūpinimą ir tenyk 
ščiuose lietuviuose, kurie yra 
ankštai surišti su to krašto eko
nominio gyvenimo raida. Užku-1 
Ilsiuose eina varžybos tarp pre- 
zidiabnės ir parlamentarinės vai 
dymo formos. Politinio netikru
mo fone pašlijo ir ūkinis gyve
nimas. Gamyba, tiesa, eina, pro 

1 dūktų yra pakankamai, bet kai
nos ypač mažiau uždirbantiems 
vis labiau neįkandamos. Dėl to 
gyventojuose kyla visuotinas ne 
pasitenkinimas.

Šiom dienom masių nepasiten 
kinimas, žinoma, dar kurstomas 
komunistų, įsiliejo į gatvių de
monstracijas. Demonstrantai da | 
linai pavartojo ginklą, tada ci-1 

į vilinė ir karinė policija taipgi 
j pasireiškė ginkluotai. To viso 
j padariniai: apie 65 užmušti ir 
apie 1,000 sužeistų! Kad tarne i 

i bruzdėjime būtų ir kas nors iš j 
i lietuvių nukentėjęs — neteko 
1 patirti, Į

AIjTlJMIlVIJAtFS IK STAINLESS 
STEEL IŠDIRBINIŲ DIDELIS 

PASIRINKIMAS UŽ NEBRANGIAS
KAINAS!

I ■
Langai (23 rūšys): aliuminijaus 

nuo ......................... $10.50
Idealūs langai vasarvietėms

Stainless Steel nuo $15.50
Tinkliniai nameliai nuo

vabzdžių, 10 x 10 .... $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 ir kiti išdirbiniai.

K. BUTKUS 
PRospect 8-2781

GE 6-1760

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

Dėl infcrmacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas 

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

’%

12
current dividend on investment bonus

I>rVIDJBNl>U MOKAM PAGAL VTSAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 mėty investmento bonus mokame dividendu kas .pusmetį ii’

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

4071 ARCHER AVENUE, CTnCAGO 32, ILLINOIS 
Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. — 4:30 p. p. 

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

&22ž^

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

TAISYTI • LEMAI IŠSIMOfKfiJIMAI

ALBERT I. AUKERS, prezidentas
VALANDOS : Pirma d. nuo 9 iki 4; antrad. nuo 9 iki 4 ; 

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



LIETUVIŲ DIENA Apanius, Baltic Bakery skelbi
mus galima rasti beveik kiek- ,

Dešimtoji Lietuvių diena — vienoje lietuvių parengimų pro- ! 
jau praeity. Rugpiūčio 5 d. cle- gramoje, Jiems nuoširdi pade- j 
velandiečiai lietuviai kukliai at- ka. j
žymėjo LB pirmosios apylinkės šios Lietuvių dienos progra- j 
dešimtmetį. Per dešimt metų ši mai vadovavo pats apylinkės ' 
apylinkė yra atlikusi daug ir di- pirm. F. Eidimtas, jau trečius j 
dėlių darbų, pro kuriuos Cleve- metus nuoširdžiai ir sąžiningai ■
lando lietuvių kronikoje nebus , vadovaująs pirmajai apylinkei. . 19 d 4 yal
galima tylomis praeiti. , Ir šis lietuvių susirūpinimas I didžiošio ,

Jau kun. klek. B. Ivanauskas įvyko Neurų ūky. Tai vienintelė klebono bimas turėtų būu
savo kvietimo žody bažnyčioje iki šiol turima lietuvių geguži. I dldingaSi nes „„ asiaukoji.
pažymėjo, kad is bendruomenes nių vieta. Ji gan tolokai nuo mu statybos dar_ Į
daug reikalaujama, daug ji kam lietuvių gyvenamos vietos, ne- bas eina jo užbaWm0 visi

Sa8iiMSS8lili^
matai

Turtingos vaišės “Tėvynės Garsų” radijo valandėlės pobūvyje Clevelande. Paveiksle — žymesnieji 
lietuviškos veiklos rėmėjai: dr.Adomavieienė, dr. ,E. Lenkauskas, p. Lenkauskienė, dr. Adoma
vičius, p. Bložienė, (stovi) dr. Bložė, dr. Baltrukėnas, p. Baltrukėnienė, p. Gulbinskienė ir kt.

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. rugpiūčio 10 d. 5

Atostogininkai , navos stovyklą. Šiuo metu ato-
Apylinkės pirmininkas Jonas ! stūgaują: Domicėlė ir Juozas 

Glaudelis, pasisukinėjęs po Cape I Vizgirdai, Jonas Kakšteinas ir 
Cod, Kanadą ir Miehigan, jau
grįžo prie darbo. Taip pat buvo 
išvykę: Klemensas Šilkaitis — 
į Washingtoną, Philadelphiją, j 
V. Mažeika — Kanadą, Toron
to ir Vyt. Vizgirda lankė Dai-

B. Jablonskis. B. Jablonskis

GltABINSKAS
J. G. TELEVISION CO.

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

MOŠŲ KOLONIJOSE
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

30PHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

i 7 vai. vak.
I VISOS PROGRAMOS IS WOPA 
j 1490 kil. AM ir 1027 mg, FM 
f Tel. HEmlock 4-2413

715# So. Maplewood Avė.. 
Chicago 2B, UI.

Aurora, Illinois
Gegužinė - išvažiavimas 

Rugpiūčio mėn. 12 d. 1 vai.padeda, bet dirbančių rankų ne turint nei upelio, nei ežero, pap _ t-, •, ’ z. . , ; • x , f T , Clevelando lietuviai kviečiami p.p. L. B-nes Auroros apylindaug. Ohio lietuvių gydytojų rastas ūkio kampelis. Ir ne vėl- atsilankyti į pagerbimo pokilį - kė rengia Petrauskų ūkyje, prie 
vakarienę, kurią ruošia šios pa- St. Charles, Illinois, tradicinę 
rap. draugijos ir veikėjai. Ypa- gegužinę.
tingai į šį darbą yra įsijungu- Į ūkį važiuoti 64 keliu (North 

■ sios A. Mackevičienė, Juzė Ča- Avė.), beveik iki aerodromo Chi
.. , . ,, , + j. • o t v. -v x .x T - . pienė, Ag. Navickienė, P. Juš- cagos link ir, privažiavus Smithlinkės valdybos atstove O. Jo- cias iš Detroito gen. J. Černius, n , , . . , . .. -r,-, , ,. . , .t & ’ ka ir dar keletas tokių pasisven Rd., sukti j kairę, o atvažiavus

tėlių. nuo Chicagos, sukti į šį kelią
dešinėn ir važiuoti kol pasieksi

draugijos pirm. dr. J. Stankai- tui “Lithuanian Village” vado- 
tis pasidžiaugė ir padėkojo sun- vybė deda tiek pastangų surasti 
kiai dirbantiems bendruomenės gražią ir patogią lietuvių susiti- 
žmonėms savo žody susirinku- kimo vietą vasarai.
siems gegužinėn. Antrosios apy- Lietuvių dienon atsilankė sve-

Ligoniai
Prieš kurį laiką apylinkės na

rė M. Laurynienė buvo sunkiai 
susirgusi ir turėjo atsigulti li
goninėn operacijai. Jau grįžo 
iš ligoninės. Jos vyras Juozas 
irgi negaluoja.

Juozui Vizgirdai buvo pada
ryta operacija. Jau grįžo iš li
goninės, gydosi namuose.

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBĖ.

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

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav.

• llHHIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIlIlIlII

TELEVIZIJAS
paprastas Ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje $3.00, 
už dirbtuves darbą.—$10.00 ir da
lys. Pigios paveikslinSa lempos.

J. MIGLINAS
254# W. ROth St. II a. PR 6-1063

iiiuiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiin

Auto Išlepimas

Dailininkai, aukoję savo paveikslus ‘‘Tėvynės Garsų” radijo va
landėlės, Clevelande parengimui. Tų geraširdžių aukotojų dailinin
ku, vardai: kun P. Dzegoraitis, Vyt. Raulinaitis, dail. A. Vaiks- 
noras ir dar dail. V. Ignas. Dešinėje — radijo valandėlės vedėjas

KANADA

J. Stempužis.

kubaitienė sveikino savo amžiu
mi vyresniąją seserį. St. Barz- 
dukas, JAV LB tarybos prezi
diumo pirm., savo žody, išspaus 
dintame programoje, sako: 
“Bendruomenė — tai mūsų vi
sų kelias į lietuvišką, ateitį. 
Džiaugiamės, kad Clevelando lie 
tuviai šį kelią yra radę”.

BAZARAS
!

1 Rugp. 23 - 26 dienomis, Švč.
I P-lės N. Pagalbos parap. rengia 
j didelį savo metinį karnavalą,
Į kurį Clevelando lietuviška vi- 
! suomenė būtinai savo gausiu at 
silankymu turėtų paremti. Pa
tys atsilankykime į karnavalą 

| ir kitus paraginkime.

SUGRĮŽO Iš ATOSTOGŲ

Kun. A. Goldikovskis, Švč. 
t’-lės N. Pagalbos parap. vika
ras, po atostogų vėl įsijungė į 
parapinius darbus. Linkiu kun. 
A. Goldikovskiui geros sveika
tos ir didelės energijos dirbti 
su savo parapieeiais. Senelis

A. Gulbinsko nuotrauka

buvęs Lietuvos min. pirminin
kas, keletas svečių iš kitų mies
tų. V. R.

VAIKŲ KAIMAS KORĖJOJE

Korėjoj bus pastatytas vai
kų kaimelis. Tai bus galima pa
siekti dėka austrų aukų. Aukų 
rinkime dalyvavo apie 80,000 

Švč. P-lės N. Pagalbos para- Austrijos katalikų bernaičių ir 
pijoj norima sutelkti pinigų pa-' mergaičių ir surinko daugiau
rūpinės mokyklos ir klebonijos kaip $20,000.
baigimui, šis darbas būtų sku-,____________

Tiktai per keturi šimtai lie- besnis, jei šios parapijos apy-
tuvių su savo jaunimu buvo su
sirinkę į šią Lietuvių dieną. Jo
je nesimatė ir daug tų, kurie 
susirinkimuose, suvažiavimuose 
daug kalba apie lietuvybę, jos 
išlaikymą, dar daugiau gražių 
rezoliucijų priima, mokina ir 
bara kitus, o patys prie konkre 
čių darbų neprisideda, nepare
mia darbų, taip reikalingų mū
sų lietuviškajai egzistencijai 
pratęsti. Mūsų dienoms nerei
kia tuščių gražbylių, bet nuošir
džių darbininkų.

LB Clevelando pirmosios apy
linkės valdyba (pirm. F. Eidim
tas, K. S. Karpius, A. Andra- 
šiūnas, A. Karsokas, A. Lūža,

linkėję gyvenantieji lietuviai ne- į DĖMESIO!
bėgiotų kur kitur, bet kiekvie- Jojimo pamokos nuo pirmadie- 
nas būtų šios parapijos rėmėju. nio iki šeštadienio. Instrukcijos 

lietuvių kalboj.
Norintieji-čios prašau skambin

ti nuo 3 iki 6 vai. vak,.
GR 6-2361

'Senesnioji karta vis daugiau ir 
daugiau apleidžia šį pasaulį, o 
kitų senyvas amžius ir sveikata 
neprileidžia prie sunkesnio vei
kimo, o jaunesnioji karta, pa
rapine veikla mažai tesidomi.

pa
rap. klebonui kun. Juozui An
gelaičiui, jo gimtadienio pager

Švč. P-lės N. Pagalbos

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

pirmąjį ūkį po dešinei. 
Kviečiame vietos ir apylinkės

lietuvius gausiai dalyvauti.
Čia

Už a. a. Kunigo Kazimiero
Rickaus sielą, minint vienerių 

įa bus progos pasivaišinti: metų mirtie,3 sukaktį, rugpiūčio 
skaniais ūkyje pagamintais vai- mėn 18 di,eną 10 val. ryto, kun.1 
giais ir pauogauti ūkio uogyne,Įdr> j Tadarauskas, atlaikys; 
o taip pat veiks baras. gv. Mišias su egzekvijomis Ha- į

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
i 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-

RUGPIŪČIO IR RUGSĖJO MĖN. 
Jūs nesate Įpareigoti ką nors pirk

ti, tik atsineškite šj skelbimą.

WESTERN AUTO SALES 
& SERVICE

-.rionerui mus silisti: DRAUGAS, 4545 w. |4318 g. yvestern Avė., LA 3-1790 
‘ 63rd St., Chicago 29„ III I — p — Sav. Steponas Ščerba

—4-

Sioje gegužinėje jau pasižadė 
jo dalyvauti dr. Paulis iš Nei-

miltone, Aušros Vartų bažny
čioje. Giminės, draugai ir pažįs-

pervilės. Jis yra pasiryžęs arti- tami prašomi prisiminti mirusį 
miausiu laiku įstoti nariu. savo maldose, (pr.)

Rengėjai

iSKIP’S 
* Liquo r Stor

S E L F 
SERVICE

5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
ji AŲGUST — RUGP. 10, 11 D. D.

------------------------------------------------ —---------
ji VODKA WYB0R0WA 100 Proof

Imported From Poland Fifth $/|

POPULAR BRAND BONDED BOURBON 
WHISKEY (Decanter Bottle onlyj Fifth $^.98

METAXA F1VE STAR GRĖBK 
BRANDY

GKAiNALCOHOL 190 PROOF 
' U. S. P.

Fifth 55-59

Fifth $4.89
j MONASTERY KRUPNIK (Honey Punch)

70 Proof Fifth $<^.98
THREE FEATHERS BLENDED 

WHISKEY

MIRAFIORE ASTI SPUMANTE OR 
NEBBIOLO SPUMANTI

SEMKOV VODKA 80 PROOF

\Quart $3.69

Fifth $2.98

Fifth $2-39

PAJIEŠKOJIMAS
Jieškomas PETRAS VIST AR

TAS, kilęs iš Šeručių km., Šilalės 
parap., Tauragės apskr., gyv. 
Chicagoje. Prašomas atsiliepti

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ »

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

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

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

1960 CHEVROLET
CORYAIR ................. $1,095.00

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

Vacys Scerba, Vacys Motor 
Sales vedėjas

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

VACYS MOTOR SALES
6516 S. Wesfern Avė., Chicago 36, Tek WA 5-5121

Kas tik turi ger$ skonį, 
Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsfed St., Vlcfery 2-4226
Vedėjas E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Western, PRospecf 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

V. Jokūbaitis ir Z. Tarutis) su- l^r-: J; Diskus, 12337 S. Morgan
sirmkusicms suteikė progos pa- ___________
sivaišinti, pasišnekučiuoti su j ----- ------
draugais, mėgėjams pašaudyti,
vaikams pažaisti. Lietuviai pre
kybininkai davė dovanų norėju
siems savo laimę išmėginti.

Ta proga prisimintini lietu
viai prekybininkai ir verslinin
kai, kurie lietuviškiems reika
lams nuoširdžiai padeda. Supc- 
rior Savings (lietuvių bankas),
East Shore Realty (savininkas 
J. Mikonis), General Under- 
writers (sav. J. Mull-Muliolis),
Globė Parcel Service (vedėjas 
R. Valodka), Lietuvių klubas,
Portage Variety Market (E.
Saukevieius), Baltie Delicates- 
sen (Br. Gražulis, Astrauskas), i 
Viktoras Degutis, Juozas Mar-| 
gevičius, Vic’s Gulf Service Sta- j 
tion (sav. Viktoras Šurnas)/
Della E. Jacubs & Son, Vincas j

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto bldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

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.

BARCLAY DISTILLED LONDON 
DRY GIN

PRIOR CAN BEER 
Case of 24—12 oz. Cans

Fifth $2-79 %

>3-98

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

Current Dividend up to 4iį%

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIE'TKIEWICZ, Prez.
2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING

4 '/2%

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Western Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehill 6-75*75

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
vai Aunne. PIRM' lr ketv................................... >v. r. ia$ p. p.
VHLHnVUda ANTRAD. ir PENKT..................... » ▼. r. iki 6 p. p.

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

I



6 DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. rugpiūčio 10 d. gantiška. Keliolika surinktų
~ (greičiausiai, labai stropiai at-
■ • ■ • • ®i • e • ipj i i . • v* rinktu) jaunimo ir vyresnio am-
Lietuviai silpniausiai is rabaltjecjų žiaus žmonių pasirodė esą rau-

donesni už komunistus. Tai jau 
Į atrodė tarytum “naujoji klasė”,
I nieko bendra nenorinti turėti 
su, jų nuomone, niekam nerei-

afsovauti Helsinkyje

CLASSIFIED AND HFT P VVANTED ADS
SEAL ESTATE REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE I SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI
G m. fi kamb. mūrin., alum. lang., 156 aukšt. mūr. G ir 3 kamb. alyv. 

saus. Jrengt. rūsys, garaž. $22,750. šild., mūr. garaž. $24,500.
4 but. mūrin., 2 auto garaž., alum. 4 mieg. mūras, prie park., čerpių 

lang., alyv, šild., gražus pajam. nam. stog. plat. lotas, ,<azu šild. Nuderė- 
900. i ta kaina.

Inteligent. šeimai, 15 m. puiki G Nauj. 2 but, mūr. 2 po 5 kamb.,

.Medinis 8 kamb. Brigthon p., 30 
p. lotas, namas gerai užlaikytas ir 
švarus, $1 0,300,

.Mūrinis I 14 a. 5 ir 3 viršuj, 2 bl. 
nuo _M. parko, $17,800.

Mūrinis 3 butukai ir šildomas

(Atkelta iš 1 psl.) sena buvo būdinga ir ji nulėmė kaUngais emįgrantais. Jie su pa-' H2?
r p*531-a i i įvairino uvėrioj Vnkinci a rfimP8nil1c? rvšiim . j • . . ... • Inteligent. šeiniui. 15 m. puiki G Nauj. 2 Pilt, mur. 2 po 5 kurue.cgatai į Įvairiu., parengi nu korius ar ūmesnius įysius nieką ir atmete tų imperializ- kamb. degintų plytų rezid.. apie 40 gera vieta, 2 atskir. šild. $39,400. 

.f. + i it, „oligu nėd. Hklvn. «jknnine-n ir gražu. Prieš rark. maisto nrekvb. du

Mūrinis 10 metų IĮ/. a., 4 ir 3% kambarys etike, Brighton p. $21,800. 
kamb. butai, priešais ii, parka, sku- ! 1 1.-., ...u .......z....Inai už S-><> soo ! Medinis I kamb., rūsys, garažas,mai uz. ,,.,10111. modernizuotas vidus, M. p., $10,800.

mus buvo vežiojami sovietiinais su kitais delegatais ir vėliau 
ar latviškais autobusais — tai atvvkusiais turistais. timą pasikalbėti valgykloje. Tai 

nebuvo eiliniai turistai, bet ryš- 
galvoji apie visame Helsinkyje varžybose Laimą Balšaitytę, 14 kūg- atkaklūs komunistiniai a- 
išsklaidytas per 20 salių ar aikš metų amžiaus, jau sovietinėse gitatoriai
čių. Tačiau kas krito į akį, tai, sąlygose išaugusią lietuvaitę, 
pvz. lietuviškų turistų, lyg avė-' Ne tiek svarbu, kad jie nevyko 
lių kaimenės, lakstymas iš nak- Į sporto varžybose. Įdomiau, kad 
vynės namų pavalgyti ir vėl at- ji pasisakė, jog iš lietuvių ra
gai ir paskui į autobusus, kurie šytojų jai pažįstamas Aistis, 
juos vežiojo, lygiai kaip ir de- (Po rungtynių jaunoji sportinin- 
legatus. Keturi Helsinkyje atsi- į kė užsienių lietuvių — tų, anot 
dūrę lietuviai, Vakarų kraštų česnavičiaus, “imperialistinių į- 
gyventojai, bandė su delegatais ! sibrovėlių”, buvo apdovanota at

galėjo būti pateisinta, kai pa- Tiesa, buvo malonu stebėti

, ... , . pėd. sklyp., skoninga ir gražu. Prieš park, maisto prekyb. duodamo salininkų draugišką pakvie $26.000. $50,000 met. pajamų, 2 aukš. liuks.
2 but. 7 m. rhūr. prie parko. 5 ir mūr., 2 but., oro apšald. $38,500.

4 kamb., iškelt, vamzdž. garaž., 2 Gage park. 3 but. mūrin., garaž.
šild.. gazu. $31,500. verta siūlyti $26.000.

154 aukšt., 10 m. mūr. j 5 ir 3 Bright. pk. 3 but. mūr., atskir.
kamb., gazu šild., garaž., sMisas rū- šild., geros nuomos. $22,900. 
sys, prie parko, $28,000. Kitur: geras 3 aukšt., 3 but. mūr.

Taverna. Nauja, modern. didelė. tvirt. statyba, alyva šildym,, garaž. 
Vieta, kur judėjim. ir biznis, 4 $355 nuom., kaina $27,000.
kamb. but. Prašo $34,900. i 6 kamb. mūr. gazu šild., garaž.,

2 but. mūras, 6 ir 3 kamb. butai, 'gera vieta, $17,400. 
garaž., daug vert. priedų, $18,800. ! Biznio mūr. 2 but. ir kraut., karšt,

7 m. 4 kamb. mūras, prie parko, vand. alyv. šild., garaž., metams apie 
sauja gatv., apsauga nuo vand., ga- $2,500 nuom. Įmokėti 3,000. Kaina 
zu šild., garaž. $19,600. i $12,000.

SPORTAS

Mūrinis 3 butai ir mūro garažai 
prie 7 1 ir Rockwell. vertas daugiau 
negu $27,900.

Mūrinis 2x4 ir 2 rūsys, 30 p. lotas, 
naujos vonios, garažas, 65 — Camp-

Mūrinis visai naujas 3 mieg., 69 ir heli, tik $20,000.
Oakley, $1 8,500. Mūrins 6 kamb., 2 blokai nuo Ma-

Mūrinis I 54 a. 5 ir 4 viršuj, gara- I ria High, 30 p. lotas, nauja vonia, 
žas, geras šild., M. panke, $22.900. 3 mieg.. gazo šild.. $16,900.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 69th ST. HE 6-5151

ir turistais sueiti į ryšį, pasikal
bėti, pasidalinti įspūdžias, pas- 
džiaugti ir vieno kito lietuviais 
laimėjimu muzikoje ar sporte.

sigabenta Aisčio poezijos rink
tine. Beje, dar vienas lietuvis

(Atkelta iš 2 pusi.)
nybinės varžybos. Abiem koman 
dom šis paskutinis susitikimas 
yra labai svarbus. Nors Shwa- 
ben futbolininkai šiuo metu yra 
gerokai pranašesni už mūsiš
kius, tačiau reikia tikėtis, kad

Radzevičius muzikos varžybose, mūs;škiai pasistengs neapvilti 
grojęs violončele, laimėjo bron- gavo gausių gerbėjų. 
zos medalį. — Genoa - City varžybos.
Išsigando kelių lietuvių, kaip Praėjusį sekmadienį Lituanica

bičių spiečiaus dalyvavo metinėse Genoa - City

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

2 but. pajam, medin., 5 ir 3 sklypas. Mur. garažas. Marquctte 
kamb. viršuj. Plytel. vonios, gazu Parko apylinkėje. $59.900. 
šildym., garaž., arti įstaigos, nužem. 3 but. mūrln_ 4_5_3i nauJ. at.

rem., atskira gazu šiluma, garaž., 
arti 57 ir Campbell. Nužem. kaina. 
$24,900.

2 m. senum, 2 aukšt. mūr. 5—6 kamb., plyt
šildym., arti vonlos, gazu-karšt. vand. šildym.,

kaina. $18,990.
6 kamb. mūrin., arti 66 ir Rock-

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

554_ kamb. mūrin.
60 ped. sklyp. gazo

64 ir Paulino. Tik

Jūs, tautos atplaišos, bėkit šalin 
nuo mūsų j

Komjaunimo sekretorius Čes- I 
navičius išlipęs iš “Gruzijos” !
laivo ir susitikęs pora užsienių ! pirmininku užsienių lietuvius 
lietuvių išdrožė jiems pamokslą | (jų tarpe buvo mokslo, spaudos, 
apie lietuviško kamieno atplai-{studentijos atstovų) visiškai ir 
šas ir bematant atsiribojo nuo i su panieka ignoravo, jei su vie- 
bet kokio kontakto su Vakarų | nu kitu jaunuoliu teko pasikeisti 
kraštų lietuviais. Lietuviškų de- ; keliais sakiniais, tai lietuvių tu- 
legatų “politruko”, aršaus, kaip ristų elgsena pasirodė daugiau 
jau minėta, Vakarų priešo, elg- kaip nekultūringu, atšiauri, aro-

THE GOLD COAST BANQUET HALL

ŠVENČIA VIENERIŲ METŲ 
SUKAKTĮ

Šeštadienį, August-rugpiūčio 11 dieną
•

KVIEČIA VISUS ATSILANKYTU!
SKANŪS VALGIAI — ŠOKIAI — MUZIKA 

VISI PRALEISITE LINKSMAI LAIKĄ

2523-25 W. 7lst St. HEmlock 4-4149
Ruth ir Josephine Bachunas, Sav.

T . i futbolo varžybose. Čia varžėsiJei Cesnavicius su kolchozo „ Jastuonios komandos. Pirmas 
Lituanicos susitikimas buvo su 
Wanderers. Rungtynės nepavy
ko. Pralaimėta 2:1. Kadangi 
buvo žaidžiama vieno minuso 
sistema, Lituanicai pralaimėjus, 
tolimesnėse varžybose nebeteko 
dalyvauti. Varžybų baigmėje 
susitiko Chicago Kickers ir Ra- 
cine Kickers. Čikagiškiai rung
tynes laimėjo 2:0.

— Lituanicos jaunučių rung
tynės. Rugpiūčio 4 d. Lituanicos 
jaunučiai pirmą kartą išbandė 
savo jėgas su svetima komanda. 
Buvo žaista su lenkų Eagles. 
Nežiūrint 5:1 pralaimėjimo, 
mūsų jaunųjų futbolininkų pa
sirodymą tenka teigiamai įver
tinti. Eagles komanda buvo ge
rokai vyresnė amžiumi. Nežiū
rint priešininkų amžiaus ir ūgio 
pranašumo, antrame kėlinyje 
mūsų jaunieji futbolininkai pa
jėgė visai rimtai pasipriešint. 
Lituanicos jaunučiams vadovau 
ja Henrikas Henigas. Netolimo- 

, je ateityje yra numatytos dar 
kelios jaunučių rungtynės.

! — Tarptautinės futbolo rung
tynės tarp. Čekoslovakijos Dūk
ia ir Brazilijos America baigėsi 
1:1. Rungtynės įvyko Soldier 

| Field stadione trečiadienį. Dūk
ia buvo laimėjusi 1961 m. Tarp
tautinės lygos pirmenybes, o 
Brazilijos America laimėjo šie- 

I met. Šios dvi komandos dar 
antrą kartą susitiks New Yor
ke, kada bus galutinai išaiškin
ta American Challange Cup nu- 

; galėtojas.

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

Sav. Išeina pensijon lr parduoda 
Delavan Wisc. netoli Lake Geneva 
33 kamb. hotel su restoranu, taver
na ir 6 k. namu naujam sav. Viso 
5 namai. Biznis tarp $17-25,000 
metams. Kaina $80,000, arba mainys 
į mūr. namų. Brighton Parke.

ŠIMKUS
REAL ESTATE, kOTARY PUBLIC

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

Savininkas parduoda Marąuette 
Parke 5 kamb. mūr. bungalovv, 2 
maš. garažas.

7228 S. CLAREMONT AVĖ. 
GR 6-8915

DfiMESIO!

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, III.
BffiSMessagMBa

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

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

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

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

2x5, 3x4 prie North Avo. ir Roman j 
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. 

bungalow ant 3 7 54 pėdos sklypo. Ga 
zo šiluma. $18,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7Ist Street
Tel. WAIbrook 5-6015

72tos ir Harlem. $15,900. ’ ' garažas, arti
0948 S. Bell. 2-jų aukštų medinis, $17,900.

5 ir 4 kamb. Nauja alyva karštu 5 metų senumo, 2 but. mūr. 5 54 
vand. šlumar Garažas. $15.500. ! ir 554 (3 mieg.), “beisboard" šiiu-

6 butų mūr. po 5 kamb. 60 pėdų ma, užbaigt, rūsys. $41,900.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

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

Mūr. 154 aukšto: 5 r 3 kamb. 14 PIPCDA RCDUfVU
metų. 44 pėdų lotas. 62 ir Pulaski MIVEnV—BCn W I n
Puikus pirkinys. J 2-jų butų namas — 4 ir 4 švle-

Į sūs kamb., 45 p. sklypas. Pilna kai-
Mfir. 4 po 4. gazo pečiais šildy- 1 na tik $9.600. 

mas, Brighton Parko centre. ; Parkhoime mūrinis 2 butų: 2
po 6-šis kamb., mūrinis garažas.

Mūr. 6 ir 5, centr. šildymas, ar- i Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas, 
ei Archer susisiekimo, žemi mokės- 3 butai po 6 katnb. (8 miegamieji), 
čiai. I Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
4936 W. 15th St., Cicero 

Tel. OL 6-2233; OL 2-8907
2737 VVest 43rd Street 

Tel. CLiffside 4-2390

IŠNUOMOJAMA — FOR RENI

Išnuom. 3-jų kamb. butas su 
gazo šildymu, vonia ir porčiumi.

3232 S. Lovve Avė.

6 kamb. mūrinė resid., šildymas gazu, $1,500, įmokėti, už $16,500.
5 kamb. namas 154 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 svajonB.

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

BOKIME IŠTIKIMI LIET.
KNYGAI

★ ★ ★

Išnuom. 5-ių kamb. butas be bal
dų. Kamb. šviesūs, patogūs, uždaras 
porčius. Arti bažnyčios, mokyklos, ir : 
krautuvių. Labai patogus susisieki
mas autobusu ir traukiniu, ant gero 
kelio prie Lake St. Pageidaujama 
lietuv. suaugusių šeima. Pirmas
aukštas, 2-jų mašinij garažas. Nuo- 2742 VV7. 
ma labai nebrangi. Informacijai 
skambinti tel. MUrray 1-4723. po 5 
vai. vak., o šeštad. ir sekmad. visų 
dienų.
133 No. 14th Avė., Melrose Park, III.

Marų. Park Mūr. 2x4, garaž. $20,900. 
Mūriu. 2 po 5 ir 4 k., garaž., $20,900. 
Medin. 2 po 0 k., garažas, $13,900.

Tik $23,300 už 2-jų butų gerų pa
jamų mūrinį Brighton Parke, Mont- 
gotnery g-vėje. 4 ir 5 kamb., rūsys 

Turime gerų bargenų, patikrinkite. šildymas karštu vand’

BUDRECKAS A. Norkus Real Estate
4Srd Str. LA 3-3384; 2405 W. 51st St. VVA 5-5030

CONTRACTORS

Įstodami j Liet. Knygos Klubą išnuom. mieg. kamb. vyrui ar 
r įmokėdami 5 dol. metimo mo- moteriai Galimybg naudotis vir- 

kescio mes įgaliname per viene- (tuve Roselando apylinkėje. Skam 
rius metus pasirodyti kelioms 1 J
naujoms gerai parinktoms liet.
knygoms ir tuo pačiu uždirbame 
2.50 dol., nes knygų pasirinkome 
už 7.50. dol.

binti iki pietų IN 8-2739.

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

LIETUVIŠKOS KNYGOS 
KLUBAS

4545 W. 63 r d St., Chicago 29, III.

Pirkite JAV Apsaugos 

Bonus!

HELP VVANTED — MOTERYS♦♦♦♦♦♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ » ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦

4 butų po 5 kamb. mūrinis na
mas. Kampas 65-os ir Artesian. 
Stokerių apšildomas Skambinti 
savininkui

GA 2-7694 arba VVA 5-0846

LENKIŠKAS KUMPIS
Skanus, skalsus, maistingas

Geriausias gegužinėms, pobūviams ir namie. Savo artimiausioje 
ar didelėje maisto produktų krautuvėje visada reikalaukite tikro 
importuoto lenkiško kumpio ATALANTA — KRAKUS — TALA 
šeimoms tinkamo dydžio 2, 3, 4, 5 ir 7 svarų skardinėmis.

Turėkite skardinę čia pat šaldytuve.

LENKIŠKAS KUMPIS

SALESWOMEN
Full time openings for experienced saleswomen.

COATS & SUITS SPORTSWEAR
DRESSES ACCESSORIES

Excellent earning possibilities.
5 day week. Liberal employee discounts.

Apply Personnel BO N D’S, 240 S. State St.

Atidara nuo 1 iki 6 v. p. p. Netoli 
St. Symphorosa,

5718 S. Mason Avė.
4 54 kamb., galima padidinti, laiptai 
sultone į 2-rų aukšt., dujų šild., 
alum. dviguib. langai ii- sieitel.. gara
žas, 5 metų. Tik $20,500.

Arti 63-os ir Kedzie savininkas 
parduoda 5% kamb. mūr. bunga
lovv. 2 mieg. ir apšildom. “knotty 
pine” miegamas porčius. Plytelių 
vonia, gazu apšild., 2 maš. gara
žas. Gražus rūsys su baru, šildy
tuvu ir krosnim. $16,500.

PR 6-7242

Savininkas parduoda gražų kam
pinį, mūr. 6 kamb. namą, 2 vo
nios. Iškelti vamzdžiai, 24 x 24 p. 
garažas. $28,775. 3756 VV. I15th 
St., Chicago.

VILLA BARK. Turi būti parduotas 
10 m. senumo, permodeliuotas mūr.

I namas su prijungtu garažu. Sklypas . 
j 55x180 p. 4 kamb. apačioj, 3 viršuj, j 
I Pajamų $130 men. 7 vaismedžiai. 30 
min. iki “Loop”. $29,000 arba duoki- ’

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOSirPREKY B 08 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTA3 ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ 

REpublic 7-8949 
2301 VV. 69t.h St., Chicago

STANKUS!
CONSTRUCTION C0. |

Atlieka planavimo ir staty- 
bos darbus, gydytojų ofisų 1 
gyvenamųjų ir prekybos pa- ® 
statų. Jūsų pasirinkimui tu- § 
rime virš 300 įvairių stan- I 
darbinių projektų.

Ofiso ir narnų telefonas:
6 PRospect 8-2018

2741 VVEST 69th St.
- Chicago 36, Illinois

ŠILDYMAS

V. SIMKUS
Statybos ir Remonto Darbai 

2618 VVEST Tlst STREET 
Tel.: PR 8-4268 ir TK 9-5531

-ė?

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

į Gutters, Dounspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar- 

į 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 apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas At
dara diena ir naktį bei sekmadie. 
niais.

1<A 1-6047, RO 2-8778

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

Vienintėlial iš lietuvių- turi
me miesto leidimų 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 
Vietor Skade ST 8-9272

HELP VVANTED — VYRAI

laimėjo šį antspaudą, pažymintį aukščiausios kokybes gaminius

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

Chicago 29, III.
Tel. HEmlock 4-7434

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

Atdar?1 nuo 8 6 v. v.. Uždara sekm. ir pirm.
Sav. ANTANAS KAZILIONIS

ENGINEERS
MECHANICRL

STRUCTURAL
ELECTRICAL

MICROWAVE
Large and continuing program in satelite tracking systems, tropo- 
spheric scatter Communications, radio astronomy and other large 
and interesting projects create immediate openings. New engineer- 
ing, laboratory and produetion facilities now under construction 
in Manchester, New Hampshire. Salaries commensurate with 
abilities and experience.

PLEASE SEND RESUME IN CONFIDENCE TO:

ANTENNA SYSTEMS, INC.
Mr. R. VV. Lcishman, Dept L

349 Lincoln St. Hingham, Massachusetts
— An Eųual Opportunity Employer —

te pasiūlymų. įskaitomi ir baldai. J A. Stančiauskas instaliuoja vi- 
sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur
naces), visų dydžių oro vėsintu-

šiokiadieniais skambinti po 6
TK 2-6230.

_3-jų butų medinis narnas, rinkti
nėje vietoje. Geros pajamos. Gazu vus bei Air Conditioners ir atlie 
šild., alumin. žiem. langai ir siete
liai, 240 elektra, platus sklypas. Į 
Apylinkėje 61-os ir St. Louis Avė.
Savininkas TVAlbrook 5-1209.

HELP VVANTED — MALĖ

ROLL FORMING
MACHINE OPERATOR 

& SET-UP MAN
Mušt r.ead micrometer, sliding 

ealiper to 64ths of an incb, to 
measure all dimensions, and radii 
of formed shapes. Ability to mako 
exacting set-ups and adjustments 
on Yoder & Dalilstroni machines. 

Top Wagcs Plūs Incentive 
Liberal Benefits

ALTO MFG. CO.
1647 Wolfram St.

Chicago 13
Or Call Miss Smith For 

App’t. VVE 5-7080

ka visus skardos darbus.

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehilI 6-7875

CONSTRUCTION C0.

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. VVestern, Chicago 9, IU. 
Telefonas VI 7-3447

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES. GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JOBU

PAGEIDAVIMĄ.
ST 8-070$ OL 7-2O94 Chicago, OI.

Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas i’jtu 
vių dienraštis. GI skelbimu kaino, 

i visiems prieinamos.

K5£Utekf.dUOn°S išv€žiotojas- Perskaitę "Draugą", duoki- 
la 3-i5io arba fr 6-0656 te jį kitiems pasiskaityti.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

HGPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikiniui 

GA 5-5867

Remkite “Draugę”
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AR VERTA RŪKYTI? DRAUGAS, penktadienis, 1962 ra. rugpiūčio 10 d.

Čiurlionio vyrų choras su soliste A. Stempužiene atlieka programą “Tėvynes Garsų” radijo valan
dėlėm parengime Clevelande. A. Gulbinsko nuotrauka

DAR NAMŲ NĖRA, O GRYBAS 

JAU ATSIRADO

K. Jurgutis “Drauge” rugp. 2 
d. savo straipsniuku “Nerašyk 
netiesos” viešai pastato j nema
lonią padėtį J. Kriščiūną ir kitą 
autorių, kurio pavardės nemini. 
Priekaištaujama J. Kriščiūnui, 
kad Dariaus-Girėno klubas nuo
mos namų draugijai (DLND) .mo
kės ne 300 dol, o 200 dol. mėne
siui.

Yra Pietų Amerikoje toks 
paukštis, kuris išmokęs porą žo- 
žių — juos vis kartoja, kartoja, 
kur reikia, ir kur nereikia... Taip 
ir K. J. įstrigo jam tie 200 ir 
toliau nė žingsnio, oi teisybė yra 
tokia: D-G klubo visuotiniame 
narių susirinkime yra nutarta 
atiduoti namų fondui visą baro 
pelną. Yra aptarta, kad klubas 
namų egzistavimui turėtų mokėti 
320 dol. mėnesiui (t. y. 3840 dol. 
metams). Metų gale, suvedus klu
bo apyvartą, bus atiduotas visas 
baro pelno likutis ir taip bus vyk
doma, kol bus išmokėti namai. 
Be to, D-G klubas dabar iš savo 
kasos įnešė namų fondo kason 500 
dol. Apie tai jau buvo skelbiama 
spaudoje ir tai K. J. yra gerai 
žinoma. Jis kitus teisybės bemo
kydamas, pats atsidūrė keblioje 
padėtyje, nes Kriše. yra daug ar
čiau teisybės, negu “teisybės ieš
kotojas”.

Del antros “netiesos”, Kad D-G 
klubo nariai nėra įnešę į namų 
fondą nė pusės įnašų sumos, kuri 
rašoma nepaminėto autoriaus 
(20,000), reikia pasakyti; kad 
vėl teisybės mokytojas nuvažia
vo. 'Jei •-jau-’-rašomay ---kitus moko
ma, tai prieš reikėtų įsitikinti pas 
finansų sekretorių ir pinigų rin
kėjus: oi teisybė yra, kad D-G 
klubo nariai yra daugiau negu 
pusę paminėtos sumos įnešę, o 
kad nėra 20,000 dol, tai yra tei
sybe, talį, ir' reikėtų rašyti, o ne- 
klaidįntl (skaitytojus.

Dėl J. Atkočaičio ir S. Vareko- 
jo duotų pranešimų namų pirki
mo reikalu, K. J. tvirtina, kad jie ' į 
kalbėjo ne DLND v-os vardu, o 
D-G klubo vardu. Prieš rašyda
mas K. J. turėjo jų pačių atsi
klausti, kieno vardu jie kalbėjo, 
nes jie: abu yra ir vienos: ir kitos 
organizacijos nariai; o pagaliau,, 
koks gi esmėje yra skirtumas ? (. 
Svarbu, kad jie atliko- darbą, su
darė sąmatas ir paskelbė. Svar- į 
bu ar sąmatos yra gyvenimiškos,, j 
ar priimtinos, ar ne. čia matosi 
visai bereikalingas kabinėjimasis, 
prisidengiant teisybės ieškojimo 
vardu.
Kut giliau į mišką, tuo daugiau

grybų i I

Kai K. J. buvo namų valdybos j 
pirmininku, rašė spaudoje gana Į 
konstruktyvius straipsnius. Buvo 
jaučiamas' namų įsigijimo reika-J 
lu tam tikras nuoširdumas, nors1 
viena kita smulkmena buvo jau 
tada pastebima.

ši nuotaika truko neilgai. Kas 
pasidarė, tik jis pats galėtų at
sakyti, bet užkart buvo pajusta, 
kad jis pasikeitė ir pradėjo kai
šioti į riedančius vežimo ratus 
pagalius ir už d-estruktyyų darbą 
namų valdyba savo nutarimu jį 
pašalino iš pirmininko pareigų. 
Jis viename iš savo straipsnių 
aiškina, kad įstatai valdybai to
kios galios nesuteikė. Nemanau, 
kad čia daug reikėtų aiškintis. 
Yra šakninė taisyklė —■ kas su
teikia teisę, tas ir gali ją atimti; 
Konkrečiai: valdyba jį išrinko
pirmininku, suteikė jam pirminin
ko teises, valdyba tas teises ir at
ėmė. Klausimas baigtas ir nėra 
ko visuomenę mulkinti, kad įsta
tai nesuteikę tokios galios...

K. J. sugalvojo naują komedi
ją. Spaudoje paskelbė viešus 'pa
reiškimus, kad jis už LND direk
torių tarybos veiksmus jokios at
sakomybės nebeneša ir kad jo 
pasirašyti įgaliojimai nustoja ga
lios ir yra naudojami neteisėtai. 
Kad po jo pašalinimo iš pirminin
ko pareigų ir po atsistatydinimo 
iš v-os narių tarpo jis nebeneša 
jokios atsakomybės, yra visiems 
aišku kaip diena ir be viešo pa
reiškimo, tai kuriam tikslui muš
ti į būgnus, trimituoti?

Dėl parašų jis save pastato dar 
į didesnę painiavą. Reikia neuž- 

I miršti, kad čia nėra paprastas pa- 
! rasas, bet piniginis, parašas pini- 
j gams rinkti. Būtų tikrai patogu 
! ir daug kas maloniai ta privilegi
ja pasinaudotų: pasirašai vekselį, 
o po to viešai atšauki savo para
šą ir pinigai kišenėje. .. Taip nė- 

. ra. Kad namų v-ba ateityje gali 
| tuos įgaliojimus pakeisti, tai yra 
I kitas reikalas, bet parašą reikėtų 
i skaityti negaliojančiu, jei pasira- 
i šęs būtų jėga priverstas tai pa
daryti, arba būtų pasirašymo me
tu nesveiko proto; bet to, rodos, 
nebuvo. Ką pasakytų pats K. J., 
jei buvęs ministeris Krupavičius, 
pravedęs Lietuvoje žemes refor
mą, po išėjimo iš min. pareigų 
viešai paskelbtų, kad jo parašai 
duoti žemes reformos reikalu ne
begalioja ir naudojami neteisėtai.

K. J. gali juoktis, jei jam taip 
patinka, iš D-G klubo ir Namų 
d-.jos nario teisininko šnapščio, 
bet jis yra vienas iš konstrukty
viausių ir aktyviausių narių! Be 
reguliaraus nario įnašo jis jau 
ketvirtą tūkstantį kaip pinigų 
rinkėjas daro! Kuo gi pats buv. 
vadovas K. J. galėtų pasigirti, 
turėdamas tuščią rinkėjo knygutę 
(25 dol.)? Galėtų nors savo šim
tinę į ją įrašyti, o apie pinigų 
rinkimą nebėra kalbos. Jei būtų 
daugiau tokių energingų rinkėjų 
kaip teis. šnapštys —- namai bū
tų nupirkti grynais. Tada K. J. 
nebegalėtų dejuoti, kad nsmai ne
išsilaikys.... - K, J. vieton laiko 
gaišinimo ir popieriaus gadinimo 
“pirmon galvon” turėtų įnešti 
100 dol. namų fondui, tapti regu
liariu draugijos nariu ir tik tada 
kalbėti... Sūnaus atsineštas įga

liojimas nesuteikia jam nario tei
sių, kas yra aiškiai parašyta įsta
tuose ir tai K. J. gerai žino.

Jei K. J. iš tikrųjų norėtų liet. 
namų, visiems nesklandumams iš
lyginti rastų vietos namų valdy
bos posėdžiuose ir visuotiniuose . 
susirinkimuose. Dar pats būda
mas v-os pirmininku, nereikalau- 

' ja valdybos sušaukti visuotinį na
rių susirinkimą, o imasi iniciaty- 

ivos parašams rinkti. Kam gi lįs
ti per kaminą, jei durys atviros ? 
Susirinkimas jau valdybos buvo 
užplanuotas ir pagaliau sušauk
tas. Dienotvarkė buvo vykdoma 

! patiektoji K. J. Kas iš to? K. J.
1 namų pirkimą nuvilkinti nepasise
kė ; ir kai pradėjo svarstyti na
mų d-jos valdybos pasitikėjimo 
klausimą, jis prieš pasitikėjimo 
balsavimą skubiai atsistatydino 
iš v-bos narių tarpo.

Patinka ar ne, bet šiandien yra 
vykdoma daugumos valia ir š. m. 
rugpiūčio mėn. 7 d. pasirašomas 
su čekiais namų pirkimo aktas. 
Už dviejų mėnesių po pasirašymo 
šie namai pereis mūsų nuosavy
bėn ir vadinsis LIETUVIŲ NA
MAI. Neatsižvelgiant į įvairias 
kliūtis, piniginis vajus eina to- 
liaus. Namų užpirkimui jau pini
gų užtenka, renkama toliau sko
lai sumažinti ir namų remontui.

V. Perminąs

PULKININKAS, TAPĘS 
KUNIGU

Anglijoje mirė kun. Rudolph 
Elwes. Jis yra buvęs britų pul
kininkas, išauginęs 5 vaikus. 
Mirus jo žrųonai, 1954 m. įstojo 
į seminariją Romoje ir 1958 m. 
buvo įšventintas kunigu. Jo vie
nas sūnus )— Gervase Elwes —- 
yra plačiai žinomas dainininkas.

PADĖKA 
A. + A.

JONAS RUDAITIS
Gyveno 911 N. 12tli Avė., Melrose Pk., III.

Mūsų mylimas vyras ir tėvelis mirė 1962 m. birželio 
23 d. ir palaidotas birž. 26 d. Šv. Kazimiero kapinėse, Čikagoj.

Širdinga padėka Melrose Parko Lietuvių Tremtinių Ben
druomenei už parodytą rūpestį. Ačiū karstą nešusiems, šv. 
Mišių bei gėlių aukotojams. Visiems lankiusiems koplyčioj. 
Dalyvavusiems gedulingose pamaldose ir palydejusiems į jo 
amžino poilsio vietą.

Nuoširdus dėkui visiems už materialę paramą.
Dėkojame draugams, pažįstamiems ir visiems, visiems 

prisidejusiems vienu ar kitu būdu tose sunkiose valandofee.
ŽMONA IR VAIKAI

A. J” A.
KAZYS DAUGINIS

Gyveno Amsterdam, N. Y.

Mirė rugp. 7 d.. 1962, 11 vai. vak., sulaukęs 67 m. amžiaus.
GimS Lietuvoje. Kilo iŠ Žagarės parap. Amerikoje išgyveno 12 m.
Kūnas pašarvotas Mount Greenwpod koplyčioje, 3032 W. lllth 

St.. Chicago. TU. Laidotuvės Įvyks pirmad., rugp. 13 d.: 1 vai. po 
piet bus niuiydėtas j kapines.

Visi giminės, d-raugai ir pažįstami 'kviečiami tose laidotuvėse 
dalyvauti.

Informacijai skambinti HI 5-3400.
Laidotuvių direktorius Juozapas .Dolikas.

HEALTHY FOOD RESTAURANT
zA* Gf LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Sireet

Nors dėl rūkymo žalingumo 
daug kalbama ir retkarčiais spau
doj tuo reikalu rašoma, tačiau 
nieko teigiamo nepasiekta. Rūko 
senimas, rūko jaunimas. Vieni rū
kę iš įpratimo, kiti dėl moderniš
ku no. Kodėl gi nerūkyti, jei per 
televiziją kas keliolika minučių 
'reklamuojamos rūkyti gėrių ge
riausios cigaretės. Todėl pasigar
džiuodami traukia cigerečių dū
mus paaugliai berniukai, o nuo jų 
neatsilieka ir jaunos mergaitės. 
Maži vaikai irgi neatsilieka nuo 
rūkymo. Nusavinę tėvų cigaretes 
pasislėpę rūko ir iš tokio rūkymo 
dažnai įvyksta nelaimės-gaisrai..

Kai spaudoj pasirodo praneši
mai, kad rūkymas žalingas ne tik 
sveikatai, nuostolingas gyvybei ir 
dar gi vėžį užaugina, tai tada ta
bako augintojai ir cigarečių ga
mintojai dar labiau ima varyti 
per televiziją propagandą dėl rū
kymo — pridengdami cigarečių 
pagerinimą, girdi, su filtrais ci
garetes reikia rūkyti, nes tokios 
sveikatai nepavojingos. Bet ką gi 
dėl to sako gydytojai? Mat, ir 
gydytojai šiuo klausimu nesuta
ria. Tie gydytojai, kurie nerūko, 
pataria nerūkyti, o rūkantieji tyli, 
cigaretės jam pačiam nekenkia, 
tai tūlas daktaras mano, kad ir 
kitiems rūkymas nekenkia.

Ką rodo medicinos statistika
Daktarai geriau žino už mirtin

guosius, kad medicina nėra visa
galė ir dėlto atsako į nedaugelį 
klausimų dėl rūkymo. Jie daro 
eksperimentus su pelėmis, žiurkė
mis, kralikais, stebi įvairius tų 
žvėrelių atoveiksmius, tačiau dėl 
žmonių rūkymo kol kas medicina 
per daug nesisieloja..

Bet kai kurių gydytojų statisti
niai duomenys dėl rūkymo atrodo 
gąsdinantieji. Esą, ligos tų arte
rijų, kurios pristato širdžiai krau
ją, daugėja. Pasirodo, kad tos li
gos nerūkančių tarpe siekia tik 
1%, mažiau rūkančių siekia 4.6%, 
stipriau rūkančių — net 6.9%.- 

Faktai
Gydytojai yra nustatę, kad už

rūkius, kraujo spaudimas pakyla 
apie 15 milimetrų, pulsas sustip-

rėja. o smūgiais put im.nuuę, 
temperatūra nukrinta. O kai tik i 
žmogus . baigia rūkyti cigaretę, 
viskas vėl sugrįžta į normales 
vėžes. Tai jei rūkymas sukelia 
širdies ar kraujo negalavimų 
simptomus, gydytojas tą pastebė
jęs tikrai patars nustoti rūkius. 
Be to, ir pats rūkorius dažnai 
jaučia, kad rūkymas sukelia jam 
kažkokių negalavimų. Bet visa bė
da, kad žmogus be gydytojo pa- 

> tarimo .nesiryžta atsisakyti nuo 
rūkymo. Medicinos yra nustatyta,

, kad pajutus kraujo indų ligos ap- 
Į raišką,- nustojo rūkęs, liga • praė
jo.

Ar rūkymas turi ką bendro 
su vėžiu ?

Medicina sako, kad tikras ryšys 
tarp rūkymo ir plaučių vėžio yra, 
bet plaučių vėžys gaunamas ne tik 
iftio rūkymo. Nerūkančiųjų pro
centas žymiai mažesnis suserga 
vėžiu negu rūkančių. Vienok pa
vojus susirgti yra tiesiai propor
cingas su rūkomo tabako kiekiu. 
Esą, nesvarbu, ar to tabako rū
korius stipriau užtraukia ar silp
nai ; ar rūkoma paties susuktos 
ar fabriko pagamintos cigaretės.

Skirtumas yra tik tas,- kiek 
surūkomas tabakas išfiltruojamas, 
prieš nikotinui pasiekiant plau
čius. Bet sveikiausia, yra nerūky
ti. Kas rizikuoja per dieną surū
kyti 20—25 cigaretes ar tokio pat 
kiekio tabako pypkėje, gali susi
laukti sunkių savo sveikatos pa
darinių. — JMbs.

GUŽAUS&y BEVERLY HILLS GeLS^YšIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 68rd STREET 

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nno kapinio

MOKSLO JAUNIMO 
SUVAŽIAVIMAS 1■

Dešimties valstybių aukštes
niųjų mokyklų auklėtinių atsto
vai rugp. 26-30 dienomis suva
žiuos į Šv. Juozapo kolegiją. 
Rensselaer, Ind., į vadinamą 
Didžiųjų Ežerų regiono krikščio 

nių moksleivių suvažiavimą.

•L F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

A Tel.: DAnube 6-9837

Julija O. Bičiūnienė Chicago 8, Illinois Į!

ZENITH HOTEL and MOTEL
“OPEN YEAR AROUND”

Rxcellent accommodations. singlo units and suites. AU units furnislied 
in excellent decor. Combination baths or shoįvers. TV. Cottages with 
sitting rooms. Excellent dining room serving only the finest food. 
"Closc to Shrine.” Kree bus Service, 1000 feet irom Shrine. For reser- 
vations phone—ivrite—wirc. l’hone: 263-3741 and 263-3595.

ON HIGBHVAY 15
STE. ANNE DeBEAUPRE, QUEBEC, CANADA

A. "J" A.
DOMICĖLĖ ALEKSŪNAS

KIELIKE
Gyveno 1329 S. 49th Avė., Cicero, III.

Mirė rugp. 9 d., 1962, 4:30 vai. ryto, sulaukus 68 m. 
amž. Gimė Lietuvoje. Kilo iš Trakų- apskr., Žiežmarių parap., 
Antakalnių kaimo. Amerikoje iš’gyvepo 50 m.

Pasiliko ’dTSfeliama nuliūdime 3 dukterys': Emily šūkolas, 
žentas Edvvard, Bernice ir Genevieve Mitchell, žentas Danie
lius, anūkas Danielius Jr., ir kiti giminės, draugai bei pažįs
tami. Lietuvoje liko brolis Kazimieras Kielius su šeima.

Velionė buvo amžina narė Tėvų Jėzuitų ir Tėvų Marijonų 
Rėmėjų Draugijų. Priklausė Šv. Kazimiero Rėmėjų D-jai ir 
Maldos Apaštalavimo Draugijai.

Kūnas pašarvotas Vance koplyčioje, 1424 S. 50th Avė., 
Cicero, III. Laidotuvės įvyks šeštad., rugp. 11 d., iš koply
čios 9 vai. ryto bus atlydėta į St. Attra.cta parap. bažnyčią, 
13tb St. ir 48th Ct., kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Dukterys, žentai ir atitinkąs
Laidotuvių direktorius Alfred Vance. Tel. OL 2-5245

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME X£UJ_LL.

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7Ist St. Telef. GRovehill 6-2345^6 
HI0 S. 50fh Avė., Cicero. TOwnhall 3-2108-0 *

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 9-1355

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

A. “J“ A.
KAZIMIERA KUZMA

PO TĖVAIS PĮGENYTE
Gyveno 3236 So. Carpenter Št.
Mirė rugpiūčio 7 d., 1962, 11.30 vai. iš ryto. sulaukus 69 m. 

amžiaus. Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskričio.
Amerikoje . išgyveno 50 metų.
Pasliko dideliame nuliūdime du sūnūs; Joseph, marti Eleonor 

ir Peter, marti Hcrtha; dvi dukterys. Anna ir Arlinc Ėdart, žentas 
John; penki anūkai Carol ir Kenneth Kuzma- ir Mark, Gale ir 
Ciaudia Ėdart ir daug -kitų giminių, d,raugų ir pažįstamų.

Lietuvoje liko dvi. seserys; Uršulė ir Bl&džė.
Kūnas pašarvotas Jurgio Rudmin kopi., -3'319 S. Lituanica Avė.
Laidotuvės įvyks šeštad., rugp. 11 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėta į šv. Jurgio parapijos bažnyčių, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: sūnūs, dukterys, marčios, žentas ir anūkai.

Dėl informacijų skambinti RE 7-1213.

A. -Į- A.

BRUNO KAZLAUSKAS
Gyveno 3027 S. Union Avė. VI 2-3872

Mirė rugp. 8 d., 1962, 1 vai. p. p., sulaukęs 58 m. amž. 
Gimė Rockford, III.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Bernice (Vaitekū- 
naitė), brolis Jonas, brolienė Adeline, 4 seserys: Ann Stanek, 
Nancy Stagnola, švogeris Frank, Victoria Mazurek, švogeris 
Ignatius ir Elizabeth Matuliokas, švogeris Valentine, uošviai 
Frances. ir Petras Gribuliai, šVogerka" Alice Kaminskas, jos 
vyras Juozapas,, švogeriai: Lawrence Vaitekūnas ir Herman 
Winkler, jų sesuo ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė: Cpt. John Whifetler Post No. 494, American 
Legion ir Forty and Eight Voiture 220.

Kūnas pašarvotas Antano M, Phillips koplyčioje, 3307 S. 
Lituanica. Avė. Laidotuvės įvyks šešt., rugp. 11 d., iš koply
čios 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus- nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, brolis, seserys ir kiti giminės
Laidot. direkt. Antanas M. Phillips. Tel. YArds 7-3401

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai.

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

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

PETRAS BIELIŪNAS
<348 S. CALIFORNIA AVĖ.

3307 LITUANICA AVĖ.

LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS

3354 S. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-8401

Tel. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ.

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ, CICERO, DLL. Te!. OLympic 2-1003

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Drauda”



8 DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. rugpiūčio 10 d.-

x Vysk. K. Salatka, Grand 
Rapids, Mich., diecezijos vysku
pas pagelbininkas, priėmė pa
kvietimą dalyvauti Lietuvo-s 
Vyčių seime, įvykstančiame rug 
piūčio 17, 18 ir 19 d., Newark, 
N. J. Seime jisai bus pakeltas 
šios mūsų jaunimo organizaci
jos garbės nariu.

X Juzė Daužvardienė trečia
dienį buvo iškviesta į Mokslo ir 
Pramonės muziejų, kur posė
džiavo su muziejaus vadovybe. 
Buvo aptarta lietuvių kalėdinė 
programa, nustatytas net ir lie
tuviškų valgių menu. Lietu
viams šiemet rezervuojama pa
ti pirmoji diena tautų progra
mų serijoje.

x Dr. Tauras ir Kazys Bra
dūnas ruošia linksmą ir įdomią 
programą vilkaviškiečių banke
tui rugsėjo 2 d. Jaunimo Cen
tre.

X Dr. Aldona ir inž. Jonas 
Rugiai išvyko keturioms savai
tėms atostogų į Huntsville, 
Ont., Kanadoje.

X Net 250 seselių mokytojų 
iš Šv. Kazimiero vienuolyno 
motiniško namo šiomis dieno
mis išsiskirstys darbuotis įvai
riose mokyklose. Prieš išvykda- 
mos, seselės dar aplankė naują 
ligoninės pastatą, kur bus vie
tos 339 ligoninis.

X Naujoji šv. Kryžiaus li
goninė bus atidaryta rugsėjo 
vidury. Jos statyba su įrengimu' 
kainuos apie 9 milijonus dolerių. 
Statyba buvo planuojama labai 
atsargiai ir rūpestingai. Staty
bai vadovaujančios seselės pir
ma aplankė apie 60 ligoninių, 
žiūrinėdamos, ką galėtų savoje 
statyboje pritaikyti.

X Antanas Rudis, ALRKF 
centro pirmininkas, šaukia šios 
organizacijos valdybos susirin
kimą rugpiūčio 16 d.

X Kazys ir Viktorija Kleinai
grįžo iš Floridos, kur praleido 
porą savaičių atostogų.

X Jaunimo Centro Studentų 
ansamblio nariai labai rūpestin
gai dežūruoja Lietuvos paviljo
ne Tarptautinėje Prekybos pa
rodoje. Paviljone budinti tauti
niais drabužiais pasipuošusių 
jaunuolių pora atkreipia dėmesį 
praeivių, kurie parodo daug nuo 
širdumo lankydami mūsų kam
pelį. Tačiau pasitaiko, kad kai 
koks raudonasis atėjęs ir pama
tęs, kad čia atstovaujama lais
va Lietuva, niūriai meta žodį, 
kad jie fašistai. Tai neardo mū
sų jaunimo ryžto, ir jie net at
siliepia: “Geriau kai taip pava
dina, negu sakytų, kad mes ko
munistai”.

X Nijolė Semėnaitė, kaip 
Ful'brighto stipendininkė metus 
studijas gilinusi Brazilijoje ir 
mūsų dienraščiui parašiusi eilę 
įdomių straipsnių apie Pietų 
Ameriką, jau grįžo į Chicagą. 
Rudenį studijas gilins Wiscon- 
sin universitete, ruošdamasi ma 
gistro laipsniui. Jos pamėgta 
studijų sritis — Brazilijos pro
blemos. Jai atsidaro galimybės 
būti pakviestai į JA(V užsienio 
konsulatų ar atstovybių tarny
bą.

X GINTARO vasarvietėje 
ant pat Michigan ežero kranto 
norintieji praleisti atostogas 
prašomi skambinti — LAkeside 
8155, arba rašyti: Gintaras 
Resort, P. O. Box 74, Union 
Pier, Michigan. (sk.)

X Marijonij Seminarijos 
ūkiui, Clarendon Hills, III., Rte. 
83 ir 63rd str., reikalingas že
mės ūkio darbininkas. Dėl dar
bo sąlygų tartis su Broliu Tadu 
FA 3-5160 arba su Tėvu Eko
nomu. FA 3-1441. (sk.).

Radijo valandėlės “Tėvynes Garsų” pobūvyje Cievelande dalis publikos seka programą. (A. Gul
binsko nuotrauka). A. Gulbinsko nuotrauka

IŠ ARTI-IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

X Juozas Bachunas, Tabor 
Farm (Sodus, Mich.) vasarvie
tės savininkas, reguliariai rašo , 
praktiškus patarimus vasarviė-1 
čių vedėjams. Jie yra spausdi-; 
narni specialiame žurnale “Re
sort Management”. Neseniai šis 
žurnalas atskiru leidiniu išspaus 
dino per paskutinius trejetą me 
tų sukurtus J. Bachuno straips
nius. Leidinys pavadintas “Best 
of Bachunas”, antrąja antrašte į 
angliškai pridedama: “Arba 51 
idėja, kaip pagerinti vadovavi
mą jūsų vasarvietės”. Leidinys 
turi 28 stambius puslapius, gau 
sus įvairiais praktiškais patari
mais. Leidėjai įžangoje pažymi, 
kad J. Bachunas jau 44-ti me
tai kai yra vasarviečių versle, 
kad jis kai kurį laiką vadovavo 
vasarvietėms Floridoje, Tennes- 
see, Michigano valstybėse, kad
jis turi didelį patyrimą, ir kad, , „ , _ „ ,
jo straipsniai minėtame žurna-i Įzat ų sven e u name, 
le spausdinami nuo 1959 m. ba- |Co,,n’ S- m- rugpiūčio 15 d. 
landžio mėnesio. Apie tuos j Nck. Pr. M. Maiijos seserų vie- 
straipsnius šiltai atsiliepiama, nuolyne Putname, Conn. įvyks

įžadų šventė.
X ALIAS centro valdyba Kon gregacijos viršininkė mo- 

Chicagoje, susitariusi su Dėt- !tina ,M Augusta ir sesuo M. 
roito ALIAS skyrium, vienin- j jUOZapa, mininčios savo pirmų- 
gai nutarė VII-,ąjį ALIAS su- j vienuoliškųjų įžadų 25 metų 
važiavimą suruošti Detroite. sukaktis> atnaujins įžadus. 
Pagrindiniai motyvai, kurie pa Sesuo M Bernadeta duos am 
sisako už Detroitą yra šie: De- žinuosius įžadus
troitas yra labai geroje geogra- Novicijos Aušrelė Gataveckai 
finėje padėtyje ir visiems sky- tė (sesUQ M Cordija) ir Marija 
riams patogus pasiekti. Detroi- gaida}tytė (sesuo M. Jurgita) 
tiečiai kolegos jau keliais atve- duos pirmuosius vienuolių įža- 
jais buvo prašomi ir, dalyvau- jug
darni posėdyje kartu su ALIAS 
centro valdybos atstovais De
troite, sutiko prisiimti sunkią 
ir atsakomingą suvažiavimo pa 
ruošimo naštą kartu būti jo šei 
mininkais. Jie yra išvystę akty
vią veiklą skyriuje, vadovau
jant energingam valdybos pir
mininkui K. Tuskeniui, taipogi j 
tarp jų yra darbščių senosios 
ir jaunosios kartos narių. Jie 
taip pat jaučiasi pajėgūs skai
čiumi ir energija, kad ir ALIAS ‘ 
centro valdyba galėtų būti suda { 
ryta iš vietos kolegų, įtraukiant 1 
ir jaunuosius.

Suvažiavimas 
rūgs. 1—2 d.

šaukiamas

X Ona Skeveriūtė šią vasarą 
pastoviai dainuoja Grant Parko 
Simfoninio orkestro chore, ku
rio pasiklausyti vakarais susi
renka tūkstantinės minios.

Ritos Danutės Gasiūnaitės ir 
Zigmo Sadausko sutuoktuvės į- 
vyksta ateinantį šeštadienį, rug 
piūčio 11 d., 2 vai. 30 min. po 
pietų Šv. Kryžiaus bažnyčioje, 
o vaišės vakare, Balio Pakšto 
salėje. Jaunoji yra Kazio ir Liu
dos Gasiūnų duktė, o jaunasis 
— Ildefonso ir Adelės Sadaus
kų sūnus.

Įžadų apeigoms vadovaus ir 
šventei pritaikytą pamokslą pa
sakys Norwichio vyskupas V. 
J. Hines.

Šv. mišias atnašaus kun. dr. 
V. Cukuras.

Iškilmės prasideda 10 vai.

— Dr. D. Jasaitis su žmona 
porą savaičių atostogavęs Cape 
Cod, vėl grižo į Tampą, Fla, 
kur dirba džiovininkų sanatori
joje.

— Pulk. lt. Jonas Variakojis
atšventė 70 m. savo amžiaus 
sukaktį. Gimęs Rinkuškių km., 
Biržų apskr. Yra dalyvavęs 
Lietuvos laisvės kovose; bolše
vikų, lenkų, bermontininkų 
frontuose; buvo 3-čios karo apy 
gardos štabo viršininkas, 1928 

! —1930 m. buvo krašto apsau
gos ministeris, dabar yra kūrė- 

, jų savanorių organizacijos gar- 
1 bės teismo pirmininkas ir Lie
tuvos karių Ramovės, centro 
valdybos pirmininkas.

— Muz. Alfonsas ir Ona Mi-
kulskiai atostogų iškeliavo 
JAV pietus, į Floridą.

KANADOJ
— Dail. A. Tamošaitienės go

belenas “Žemaičių senkapiai” iš 
siųstas į Romą. Gobeleną sykiu 
su Sibiro maldaknyge tremti
niai įteikė Popiežiui Jonui 
XXIII rugpjūčio 5 d.

A. Tamošaitienė audžia naują
atostogomis ji labai ki,imą’ tgviškės gyvais. Kili

mas pavadintas: “Pakraščių še
šėliai”. Kilimą užsakė Ina ir 
Vytautas Užgiriai.

Dail. Antanas Tamošaitis ruo 
šiasi parodai, kuri įvyks Čiur
lionio Galerijoje, Chicagoje.

— Pr. V. Paukštaitis, Kana
dos armijos ryšių karininkas, šį

X Paulina šūkis, 6930 S. 
Campbell Avė., kiekvienas savo 
atostogas praleidžia lankydama 
įdomesnes Amerikos vietoves. 
Šių metų
patenkinta, nes aplankė pasau
linę parodą Seattle, Wash. ir ki
tas ypatingesnes, istorines vie
tas kitose valstybėse. Ateinan
čią vasarą planuoja aplankyti 
Europą ir galbūt Lietuvą, kurią 
pažįsta tiktai iš savo tėvų pa
sakojimų.

Graikščiai šoka mergaitės Putnamo, Conn., stovykloje

Chicagos žinios

pavasarį išlaikęs egzaminus ka
pitono laipsniui, perkeltas į Eu
ropą.

— Inž. Petras Jurgutis, gyv. 
Montrealyje, šiemet baigęs inži
nerijos mokslus, pradėjo dirbti 
savo specialybėje.

ITALIJOJE
— Lietuvių Katalikų Mokslo

akademijos vadovybė, esanti 
Romoje pranešė, kad akademi
jos nariai balsuodami pasisakė 
už centro valdybos būstinės pa
likimą Italijoje, šiuo metu Liet. 
Kat. Mokslo akademija turi 130 
narių. Paskutinio akademijos 
suvažiavimo darbus redaguoja

Chicagos židinio nariai. Gerokai 
pasistūmėjęs pirmyn ir akade
mijos metraščio ruošimas; jį 
redaguoja akademijos pirminin
kas kun. dr. A. Liuima, S. J. 
Jis ruošiamas ryšium su akade
mijos 40 m. sukaktimi. Dabar 
korespondenciniu būdu vyksta 
akademijos valdybos rinkimai. 
Valdyba bus iš 6 asmenų. Kan
didatais į valdybą yra: kun. dr. 
V. Balčiūnas, kun. dr. J. Bičiū
nas, kun. dr. Pr. Brazys, MIC, 
prof. dr. Z. Ivinskis, kun. dr. P. 
Jatulis, kun. dr. V. Kazlauskas, 
kun. lic. R. Krasauskas, kun. 
prof. A. Liuima, kun. prof. P. 
Rabikauskas, prel. dr. L. Tula- 
ba, kun. dr. J. Vaišnora, kun. 
prof. J. Zeliauskas, SDB ir kun. 
dr. St. Žilys. Balsavimai vyks 
iki rugp. 31 d.

Pasikalbėjimas su kongr. atstovu Sidney R. Yates

Sidney R. Yates, 
kongreso atstovas

Rugpiūčio 8 d. komitetas S. 
R. Yates kandidatūrai remti į 
senatorius sukvietė spaudos ir 
radijo atstovus pasikalbėjimui 
su kongreso atstovu S. R. Ya
tes.

Kongresmanas S. R. Yates 
jau 14 metų atstovauja čikagie
čius atstovų rūmuose 'VVashing
tone, o dabar yra nominuotas 
demokratų partijos kandidatu į 
senatą.

Susirinkusiems spaudos ir ra
dijo atstovams buvo įteikta la
peliai: S. R. Yates biografija ir 
jo darbai kongrese per paskuti
nius 14 metų. Dabar jis yra 52
metų amžiaus, yra baigęs vai- tas tautas,

dines mokyklas Chicagoje ir tar 
naudamas lankė Chicagos uni
versitetą, 1931 m. įsigydamas 
teises bakalaureato laipsnį, o 
1933 teisių daktaro laipsnį. An
trame pasauliniame kare tarna 
vo laivyne ir 1946 metais išėjo 
iš aktyvios tarnybos leitenanto 
laipsnyje. Vedė 1935 met. ir tu
ri sūnų Stephen H. 21 metų, 
dabar studijuojantį Chicagos 
universitete.

Atsakinėjo į paklausimus, pa 
brėždamas, kad jis visą laiką 
kongrese buvo už mažumų tei
ses, už medicinišką pagalbą su
laukusiems 65 metų amžiaus ir 
vyresniems, parėmė kongresma
no Flood rezoliuciją dėl paverg
tų tautų, rėmė skirti pagalbą 
sąjungininkams kovai prieš ko- 
munizfną: Maršalo planą, Ame
rikos Balsą, ekonominę ir kari
nę pagalbą laisvoms pasaulio 
tautoms. Tą visa darė būdamas 
kongrese. Šiais metais lapkr. 
visų pritarančių pagalba tikisi 
būti išrinktas į senatą, kur taip 
pat kovos už tuos pačius idea
lus ir visomis priemonėmis 
stengsis gelbėti tiek senesnius 
asmenis, tiek komunistų paverg 

D.

MERGAITEI DUOTAS 
MOTINOS INKSTAS

Penkiolikos metų Janet Crick, 
1717 N. Richmond, Virginijos 
medicinos kolegijoje pergyveno 
retą operaciją. Iš motinos pa
imtas inkstas buvo persodintas 
į jos kūną.

Inksto persodinimas tekniš- 
kai laikomas sėkmingu. Dabar 
mergaitė turės pergyventi tris 
kritiškas krizes. Mergaitė gimė 
su nenormaliai mažais inkstais, 
kurie buvo palikti.

RIZIKAVO MIRTIMI
Chicagos universiteto ligoni

nėje operacijos metu pasimirė 
James Kurtz, 21, iš Highland, 
Ind. Jis turėjo labai retą šir
dies ligą. Prieš operaciją jam 
buvo pasakyta, kad yra tik 
20% vilties išlikti gyvam. Jis 
sutiko rizikuoti mirtimi.

POŽEMINIS MAŠINŲ 
PASTATYMAS

Chicagos parkų distrikto fi
nansinis direktorius, William 
Collins, praneša, kad greitu lai
ku bus pasiūlyta pirkimui pus- 
vienuolikto milijono dolerių bo
nų laida praplėsti Grant Parko 
požeminę automašinų pastaty
mo vietą. Numatoma, kad tada 
bus galima pastatyti dar 15,000 
automobilių.

PARODA DANGAUS 
STEBĖTOJAMS

Labai anksti šį sekmadienio 
rytą, dangaus stebėtojai galės 
pamatyti meteorą kas minutę. 
Kiekvieną rugpiūčio mėnesį 
Persėjidų meteorai pasirodo 
nuostabiu gražumu. Reikia žiū
rėti į šiaurės padangę, truputį 
žemiau Kasijopėjos (W raidės 
formos konsteliacijos), prie ku
rios randasi Persėjaus konste
liacija nuo kurios meteorai gau 
na savo pavadinimą.

BAIGIASI TARPTAUTINĖ 
PARODA

šį sekmadienį baigiasi Chica- 
1 gos tarptautinė paroda McCor- 
' mick rūmuose prie ežero. Ten 
turi savo paviljoną Amerikos 
vėžio draugija. Prie to paviljo
no galima pamatyti aštuonių 
metų mergaite Kim Sawilski, 
kuri pagijo nuo vėžio ligos.

MOTERŲ JŪREIVIŲ 
SUKAKTIS

Šiomis dienomis suėjo 20 me

tų nuo įsteigimo moterų vieneto 
prie JAV laivyno. Tą sukaktį 
švęs ir 650 moterys jūrininkės 
Great Lakęs laivyno centre į 
šiaurę nuo Chicagos. Visoje ša
lyje dabar yra tik 7,000 moterų 
jūreivių. II Pasaulinio karo me
tu jų skaičius siekė 86,000. Šių 
moterų dalyvavimas II Pasau
liniame kare atleido 50,000 vy
rų nuo raštinių darbų, kad jie 
galėtų išeiti į kovą.

IŠDYGS NAUJA PLIENO 
GAMYBA 1,

Chicagos kaimynystėje, Gary 
Ind., US Steel korporacija pa
statys naują daug — milijoninę 
dolerių kainuosiančią plieno iš
dirbinio įmonę, kuri padvigu
bins dabartinę plieno produkci
ją. Dabar ten kasmet išdirbama 
1.6 milijonų tonų; naujas fabri
kas išdirbs apie pusantro mili
jono tonų plieno. Nauja liejyk
la pradės veikti įpusėjus 1984 
metams. Bus darbo beveik 
1,000 naujų darbininkų.

KATALIKŲ STUDENTŲ 
SĄSKRYDIS

Katalikų kolegijų studentų 
nacionalinės federacijos 19-tas 
metinis kongresas susirinks 
rugp. 27 d. iki rūgs. 1 d., She- 
raton-Chicago viešbutyje. Suva
žiuos bent 700 atstovų iš 250 

i katalikų kolegijų ir universite
tų iš visos Amerikos. Jie aptars 
tautinius ir pasaulinius klausi
mus. Šių metų kongreso tema: 
“Universitetų studentų atsako
mybė bendruomenei.”

ANGLIES VAGONAS 
APVIRTO

Pennsylvania gelžkelio preki
nis anglies vagonas apvirto 
prie Racine ir 58-tos gt. Sužeis 
tų nebuvo. Nuostolių mažai pa
daryta.

PAVOGĖ DEIMANTŲ
Trys ginkluoti banditai iš Si

mon Bros., 6218 Lincoln av., 
pavogė $40,000 vertės deiman
tų, deimantinių žiedų ir kitų 
brangenybių.

SUDEGĖ VIRTUVĖJE
Doashie McFadden, 7117 Mi

chigan av., mirė County ligoni
nėje. Beruošiant valgius virtu
vėje, užsidegė jos drabužiai ir 
ji smarkiai apdegė.

Chicagoj ir apylinkėse
CICERO NAUJIENOS Petkai — ilgamečiai vietos gy- 

Kostas Matulaitis ir Jonas j ventojai, turi nuosavus didelius 
Šumakaris patenkinti atostogo- namus, išauklėjo dukrą ir sūnų, 
mis VVisconsin miškuose: pušų kurie abu turi savo šeimas, gy-
kvapas, smiltynas, daug ežerų, 
tyras vanduo ir skani žuvis, ži
noma, jeigu moka kas ją pa
gauti. Juozas Shemets, Jonas 
Pauga — patyrę meškeriotojai. 
Savo atostogininkus žuvimi ap
rūpina.

Stepas Paulauskas dvi savai
tes atostogų triūsis apie namus, 
rašys straipsnius. C. Genis 
atostogas turi kiekvieąn dieną, 
nes yra pensininkas. Be to, turi 
tarnybą miesto švietimo komi
sijai.. P. Genis užsijima apdrau
dos reikalais.

Antanas ir Stasė Petkai, 1438 
So. 50th Avė., sulaukė 50 metų 
vedybinio gyvenimo sukakties. 
Šv. Antano parapijos klebonas 
prel. Albavičius šv. mišių metu 
suteikė jiems palaiminimą, vė
liau svečiai buvo nuvežti pie
tums Sharkos valgyklom P. P.

vena pasiturinčiai. Sekantis 50 
metų jubiliejus, o jų bus ne vie
nas, gal pirmiausiai atiteks P. 
K. Andrijauskams.

Bus šauni puota. Sūnus, duk
ra pasirūpins pagerbti tėvus. 
Abudu Andrijauskai geros svei
katos ir plačiai žia žinomi ne- 
vien senųjų, bet ir naujųjų atei 
vių.

B. D. Kazlauskams, taipgi ar 
tinasi auksinis jubiliejus. B. 
Kazlauskas, jau yra pensinin
kas. Visi pažįstami stebisi jo 
ištverme — 50 metų išdirbti 
vienoje vietoje. Jis yra drabu
žių kirpėjas. K. P. Deveikis

— JAV Senato ginkluotos tar 
nybos komitetas vakar patvirti
no generolą M. Taylorą štabų 
viršininkų pirmininku.

Portugalijos gedulas dėl

“Portugalija nemirs, bet pra-j 
rasdama portugališką Indiją, 
tuo praranda savo širdies ir sie
los dalį”. Šituo šūkiu Lisabono
je buvo surengtas viešas gedu
las dėl Goa ir dar dviejų plotų 
netekimo Indijoje. Gedulas pra
sidėjo Lisabonos katedroje Li
sabonos patriarcho kardinolo 
Goncalves Cerejeira naktinėmis 
šv. mišiomis ir pamokslu; į pa
triarcho pamaldas ir pamokslą 

. pajudėjo tyli procesija sostinės 
' gatvėmis, tai įvyko bemaž spon 
taniškai, kai atėjo žinia, jog In
dijos kariuomenė užėmė Portu
galų teritorijas Indijoje. Apie 
250,000 lisaboniečių dalyvavo 
gedulo pamaldose ir procesijo
je. Šv. Pranciškaus Ksavero 
relikvijos buvo vežamos per 
minias; kai prie minios procesi- 
ninkai priartėdavo, minia nusto
davo giedojus savo tautos him
ną ir daugelis priklaupdavo. 
Relikvijoms pravažiavus, žmo- 

į nės jungėsi į bendrą ilgą proce- 
| siją. Visos gatvės buvo ištuštė- 
jusios, išskyrus tas, kurios vedė 
į katedrą.

$150,000 MEDICINOS 
MOKYKLAI

Josiah Macy fondas jėzuitų 
vedamo Marąuette universiteto 
medicinos mokyklai paskyrė 
$150,000. Tas universitetas 10 
metų laikotarpyje siekia surink 
ti $30,000,000, ikad galėtų page 

j rinti dėstytojų atlyginimą.

prarastų teritorijų

JAV VYSKUPŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Ryšium su visuotiniu Bažny
čios suvažiavimu, šiemet pirmą 
kartą JAV vyskupų suvažiavi
mas šaukiamas už JAV ribų: 
Romoje. Įvyks rudenį, amerikiV- 
čių kolegijoje Romoje. Ši ame
rikiečių kolegija veikia nuo 
1859 m.

PAGALBA VARGO ŽMOGUI

Katalikų Šalpos tarnyba JAV 
veikianti prie NCWC, 1961 m. 
labdaros reikalams išleido $128, 
110,644. Tai sudaro net 40 pro
centų visos sumos ($315,271, 
508), kurią tam tikslui išleido 
57 savanoriškos tokios šalpos 
organizacijos JAV-se.

RADIO PROGRAMA
*

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

Platinkite “Draugę”




