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Mirė kun. klebonas Anicetas Linkus
Daug pasišventęs kitų gerovei Naujausios

Olandai atsiėmė miestelį
Olandai atmušė indonezus

CHICAGO. — Kun. Anicetas 
Linkus, Šv. Kryžiaus lietuvių 
parapijos klebonas, mirė vakar 
apie 8 vai. rytą. Gimė 1887 me
tų balandžio 17 dieną Subačiu
je, Panevėžio apskrityje. 1905 
metais atvykęs į JAV,, mokėsi 
Valparaise, vėliau St. Bede ko- 
ligijoje, kur t rauge dėstė lietu
vių kalbą. Veikė 1912 m. įsikū
rusiame Amer kos lietuvių ka
talikų susivienijime (pirmosios 
valdybos narys) ir kurį laiką 
redagavo susivienijimo organą 
Moksleivį, o 1920 m. jį pakei
tusią Giedrą. 1916 m. dirbo 
Draugo redakcijoje. 1922 m. 
įšvęstas kunigu. 6 metus vika
ravo Šv. Antano lietuvių para
pijoje, Cicero, III., ir 3 metus 
Šv. Kryžiaus parap., Chicagoje. 
Vėliau Šv. Petro ir Povilo par. 
West Pullman, III., klebonas, 
nuo 1941 m. šv. Kryžiaus lietu
vių parap. kleobnas; šioje para
pijoje didžiausiu jo rūpesčiu bu 
vo išmokėti užsilikusias skolas, 
papuošti, išdekoruoti bažnyčią, 
padidinti ir pertaisyti kleboniją, 
pastatyti seserims vienuolyną, 
atremontuoti parapijos mokyk
lą ir t.t.

A. a. kun. Anicetui Linkui va 
dovaujant buvo pastatyta sene
lių prieglauda Orland Park, III.

*
A. a. kun. A. Skripkus, pirma

sis šv. Kryžiaus lietuvių parapi
jos klebonas, padedamas gerų

Dar keletas nuotrupų pabuvojus Helsinkyje

SUOMIŲ JAUNIMAS“SUGEBĖJO PASIRODYTI SU ŠAUNIA 

ANTIKOMUNISTINE PROPAGANDA
Dar kelios lietuvių pavardės. — Komunistai nepatenka į suomių policiją. Kodėl tiek daug įgirtų Suomijos 

sostinės gatvėse?

V. ALSEIKA,
specialus atstovas Helsinkyje

HELSINKIS. — Šį kartą ir 
dar viena kita proga teks para- 
šyti šį bei tą apie bendrus įspū 
džius iš beveik 11 dienų viešna
gės Suomijos sostinėje — Hel
sinkyje, miesto tik 60 km. atstu 
nuo Estijos ir netoli nuo pačių 
sovietų sienos. Tai buvo savo
tiškas jausmas pirmą kartą pa 
matyti suomių sostinę, turėti 
vieną kitą kontaktą su suo
miais, stebėti jų papročius, 
nors ir paskubomis susipažinti 
ir su Helsinkio plėtra, apylin
kėmis. Kai kuriais požiūriais 
Suomija jau skyrėsi nuo tokios 
Švedijos ir kažin kaip jau dvel
kė Pabaltijo valstybėmis. Ta
čiau dar pora žodžių apie šį bei 
tą, kas susieta su buvusiu Suo
mijos sostinės ribose (ir kituo
se miestuose) komunistų globo
jamu festivaliu.

Nijolės Kasperavičifttės muzika 
festivalio dainai

Jau teko rašyti apie silpną 
lietuvių pasirodymą festivalyje, 
apie tai, kad konkurse dalyva
vo muzikas Radzevičius, sporte 
rungėsi jaunutė, 14 m. amžiaus, 
stalo tenisininkė Balšaitytė, at
kakliai sovietinę liniją gynė Čes 
navičius, pagaliau, kad atvykę 
apie 15 lietuvių turistų visiškai 
suniekino čia buvusius lietuvius 
— vakariečius.. Dar tektų pas

jų parapiečių, pastatė šaunią 
bažnyčią, o kun. Anicetas Lin
kus, antrasis šv. Kryžiaus pa
rapijos klebonas, ją išpuošė, pas 
tatė seserims mokytojoms namą 
ir kitus parapijos pastatus pa
gražino.

Įdomus kun. A. Linkaus gy
venimo kelias — kaip jisai buvo 
vienu iš garsesniųjų Chicagos 
klebom .

Brolis buvo zakristijonu, visa 
šeima turėdavo ryšį su knygne
šiais.

t — Atsimenu, laikydavome sto 
ge sukišę, kad nesugautų. Taip 
pat kai mokinausi slaptoje lie- 

I tuviškoje mokykloje vienas iš 
j mokinių žiūrėdavo, kad kas ne- 
| reikalingas neužeitų. Pavojui e- 
sant — sprukdavome per lan
gus. Tėvas ruošėsi leisti į mo
kyklą, bet mirė, taip ir pasiliko, 
— pasakojo savo atsiminimus 

i kun. A. Linkus.
Tėvui mirus, ūkį teko išnuo

moti.

šešiolikos metų jaunas Anice
tas 1905 m. pasiryžta vykti į 
Ameriką ir tų metų balandžio 
17 d. atvyksta. Atvažiavus — 
nei draugų, nei pažįstamų.

— Važiavome dviejuose, kitas 
vyresnis ir jis kalbėjo: “Tu, 
vaike,, ką tu veiksi Amerikoje; 
žolę ėsi patvoryje ir verksi...” 
Pasisekė gauti darbą prie siu
vėjų su keturiais doleriais atly-

tebėti, kad savo indėlį į festi
valį įnešė ir Nijolė Kasperavi- 
čiūtė, laimėjusi konkurse už pa
rašytą muziką “Jaunųjų dai
nai”. Lietuvaitės sukurtą kom
poziciją atspausdino komunisti
nis laikraštis “Festivaali”, nieko 
nepažymėjęs, kad tai lietuvaitės 
kūryba. Kai festivalyje buvo su 
rengta fotografijų paroda, galė
jai rasti ir vieną lietuvio, Ant. 
Sutkaus nuotrauką “Motinos 
sielvartas”, vaizduojančią moti
ną ties Pirčiupio aukų pamink
lu. Nuotrauka buvo parinkta, 
tačiau negavusi jokios dovanos. 
Daugiau lietuviškų pasireiškimų 
užtikti neteko.

Jokios viešos propagandos 
festivalio naudai

Kai komunistai dar kelis mė
nesius prieš festivalį varė pro
pagandą suomių, anglų ir kt. 
kalbomis, keldami artėjančius 
“įvykius” sostinėje, tai, kas at
rodė kiek būdinga, festivalio 
dienomis jie tenkinosi tik biu
leteniais, spaudos konferencijo
mis, na ir plačiai triukšmavo 
vietos komunistų organas “Kan 
sas Ūutiset”. Tačiau vakariečiai 
labai pozityviai įvertino trimis 
kalbomis (bet ne suomių ir ru
sų) leistą laikraštuką “Helsinki 
Youth News” — jis labai taik
liai sugebėjo atskleisti komunis

ginimo savaitėje, o toliau uždirb 
davau iki 24 dolerių per savaitę. 
Pasiunčiau namo kiek pinigų ir 
pats susitaupiau apie 200 dole
rių, — pasakojo kun. Linkus.

Apie laidotuvių dieną bus pa
skelbta kitą kartą.

Prancūzai nori 
areštuoti Bidault

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
pareigūnai pasiruošią areštuoti 

, buvusį savo premjerą Georgės 
I Bidault, kuris apkaltintas są- 

Prancūzijos vai 
stybę. Jis slepiasi nuo praėjusio 
balandžio mėnesio. Manoma, kad 
Bidault esąs atbėgęs į Vokieti
ją.

tų klastas, pavaizduoti ibei iš
ryškinti delegacijų komunis
tams nemalonius pasirodymus, 
atspausdino ir keletą ištraukų 
iš naujos Djilo knygos “Pasikal 
bėjimai su Stalinu”. Paskutinia
me leidinio numeryje jo leidė
jas, redaktorius Juhani Rinne 
taikliai pastebėjo, kad “taika 
ir draugystė tai sąvokos, kurių 
neįmanoma įgyvendinti tik ku
rios vienos ideologijos priemo
nėmis. Jos visuomet siektinos 
tik per abipusį, stiprų 'bendra
darbiavimą. Jei norima pasiek
ti pastovaus kompromiso, tai vi 
suomet tenka respektuoti kitos 
pusės motyvus ir tikslus”. Fes
tivalis nebuvo prisidėjęs siekiant 
tai įgyvendinti, nes per didelis 
skaičius nuomonių buvo izoliuo
tas ir per daug balsų buvę nu
tildyta. Reikia manyti, kad tas 
leidinukas turėjo nemažą atgar
sį ir tarp afrikiečių.

Jokių incidentų su užsieniečiais, 
stebėtojais

Kai dar teko būti Stokholme 
ir girdėti nuomones, kad komu
nistiniai pareigūnai bandys pro
vokuoti incidentus su, jų nuo
mone, “liaudies priešais” — fes 

j tivalio priešininkais, tai tikru
moje incidentų sukurti nepavy
ko. Rengėjai het išdalino labai 
daug spaudos pažymėjimų (per

V ■ ■
žinios

— Prezidentas Kennedy va
kar kalbėjo per radiją ir tele
viziją tautai ekonominiais klau
simais. Prieš duodant laikraščio 
medžiagą į mašinas, dar nebuvo 
aišku, ar prezidentas Kennedy 

į prašys mažinti mokesčius ar ne, 
bet ekspertai spėja, kad jis ne
prašys dabar mažinti mokes
čius ,bet tik paprašys galios a- 
teityje juos sumažinti.

— Vakarų Berlyno gyvento
jai vakar su liūdesiu paminėjo 
vienerių metų Berlyno sienos 
pastatymo sukaktį. Prieš metus 
komunistai pastatė sieną prie 
Berlyno pasienio, kad vokiečiai 
negalėtų' pabėgti į laisvę.

Iš Rytų Berlyno paleido iš pat 
rankų vandenį į Vakarų Berly
no jaunuolius, nešančius medi
nius kryžius palei sieną. Suer
zinti Vakarų berlyniečiai nume
tė akmenis į vandens patran
kas. Apie 15,000 asmenų susi
telkė prie sienos.

Bonna ištrems
Bidault

BONNA, Vokietija. — Vaka
rų Vokietijos užs reikalų mi
nisterijos kalbėtojas rugpiūčio 
10 dieną pareiškė, jog tbuvęs 
prancūzų premjeras Bidault 
bus tuojau ištremtas, jei jis 
bus rastas šiame krašte.

900), vėliau tai sustabdė ir iš
; viso gailėjosi daug išdalinę, nes 
■ spaudos atstovai per įvairias 
i konferencijas, net ir delegacijų 
1 patalpose sugebėjo rengėjams 
ar delegatams pateikti labai ne
malonius klausimus. Čia ypač 
pasižymėjo JAV ir Fed. Vokie
tijos spaudos žmonės. Dar pri- 

1 durtiną, kad JAV delegaciją to
li gražu nesudarė daugumoje 
komunistų, festivalio šalininkai. 
Ji buvo įvairi, kaip įvairiaspal
vė ir pati Amerika. O vieno lie
tuvio dalyvavimas kai kuriais 
požiūriais buvo ir labai naudin
gas.

(Nukelta į 8 psl.)

Daktaras paskaitė
poezijos Churchilliui

LONDONAS. — Winstoną 
Churchillį, atsigaunantį po su
laužymo blauzdikaulio, užvakar 
aplankė jo gydytojas lordas Mo- 
ran, kuris paskaitė 87 metų bu
vusiam premjerui poezijos.

— Advokatai deda pastan
gas, kad Sovietų Sąjungos šni
pas Soblen nebūtų iš Londono 
deportuotas į Jungtines Ameri
kos Valstybes, kur jis nuteistas 
kalėti iki gyvos galvos.

Iš trijų Stalinų išeina
penki Leninai

BERLYNAS. — Agentūra 
Continentale praneša, kad į 
Lauchhammer metalo fabriką 
netoli Drezdeno Rytų Vokietijo
je buvo atsiųstas specialus trau 
kinys, pilnas metalinių įvairaus 
dydžio Stalino statulų, surink
tų Lenkijoje, Rytų Vokietijo
je ir kituose komunistų valdo
muose kraštuose.

Visos šios Stalino statulos — 
agentūros žiniomis — čia yra 
sulydinamos ir iš to paties me
talo gaminamos Lenino statu
los. Kadangi Stalinas buvo daug 

i stambesnis už Leniną — paste- 
I bi agentūra Continentale — tai 
iš trijų metalinių Stalinų išei
na penki Leninai.

Angly spauda apie 
neramumus Vidurio

Rusijoje
LONDONAS. — Anglų spau

da rugpiūčio 8 dieną pakartoti
nai paskelbė iš Helsinkio gautą 
žinią apie neramumus, kurie 
prieš šešias savaites buvo iški
lę Novočerkasko srityje, vidu
rinėje Rusijoje. “Daily Tele
graph” žiniomis, neramumams 
malšinti buvę pasiųsti raudono
sios armijos daliniai. Susidūri
me buvę nušauta apie 500 as
menų.

Demonstracijos iškilo, reiš
kiant protestą prieš kainų kėli
mą ir reikalaujant pristatyti 
daugiau būtiniausių maisto ga
minių bei kitų prekių.

metų, karjeros diplomatas, pa
skirtas JAV ambasadorium Pran
cūzijoje.

TAIPEI, Formoza. — Kini
jos komunistai užvakar apšaudė 
nacionalistų Quemoy ir Matsu 

Charles E. (Chip) Bohlen, 57 salas. Raudonieji į Matsu palei-

MŪSŲ TAKAS BUVO NUSĖTAS 

KRITUSIŲ DRAUGŲ KAPAIS
Pasakoja lietuvis, buvęs Sibire. — Romos laikraštis apie 

tragišką Sibiran ištremtųjų lietuvių likimą

ROMA. — Romos dienraštis 
“11 Quotidiano” šiom dienom 
atspausdino seriją straipsnių a- 
pie tragišką Sibiran ištremtųjų 
lietuvių likimą.

Pasakoja lietuvis, dvidešimt 
vienerius metus išbuvęs sovieti
niame Sibiro pragare. Straips
nis iliustruotas originaliomis 
nuotraukomis. Vienoje matyti 
rusiškas gyvulinis vagonas, pro 
kurio užkaltus langelius vežami 
tremtiniai tiesia rankas. Kitoje 
— grupė lietuvių moterų Sibiro

HOLLANDIA, Vakarų Nau
joji Gvinėja. — Olandų jūrų 
kareiviai (marinai), remiami 
bombonešių, puolė šeštadienį pa 
jūrio salą Misool ir atsiėmė 
Wey miestelį iš indonezų įsibro
vėlių.

Indonezai bandė atmušti am
fibinį išlaipinimą su mažais gin 
kiais, bet jie “pabėgo smarkiai 
pasikeitę ugnimi”.

Pasak olandų karinio štabo 
pranešimo, apie 140 indonezų 
jūrų kareivių (marinų) išlipo 
Misool saloje ketvirtadienį ir už 
ėmė miestelį be pasipriešinimo.

Komunikatas, paskelbtas sek
madienį, nemini apie nuostolius 
žemėje. Bet sakoma, kad vie
nas iš šešių indonezų torpedi
nių laivų, kurie puolė išlaipi
nant kareivius, buvo nuskandin
tas ir kiti nuvyti šalin.

Olandai užvakar Jungtinėse 
Tautose protestavo prieš nau

Trumpai iš visur
— Sovietų Sąjungos kosmo

nautai — Andrian Nikolajev ir 
Pavel Popovič — satelituose 
Vostok III ir Vostok IV skren
du aplink žemę, gal būt, šian
dien nusileis žemėn..

— Pietų Korėjoje sekančių 
metų gegužės mėnesį bus visuo
tini rinkimai. Korėjiečių karinė 
vyriausybė pažadėjo leisti rin
kiminę agitacijoj vyri&usyl-ės ir 
opozicijos partijoms.

— Vicepremjeras Ben Bella 
vakar pareiškė, jog kandidatai 
į parlamentą jau parinkti, kad 
kariai gaus algas iš vyriausy
bės, o nerinks jų iš žmonių, 
kaip anksčiau darydavo.

— Sovietų atstovas Kųzne- 
cov perima pareigas iš Zorino 
nusiginklavimo konferencijoje 
Genevoje, Šveicarijoje.

— Valstybės sekretor. Rusk 
ir Sovietų Sąjungos ambasado
rius Dobrynin vakar 'VVashing
tone tarėsi Berlyno ir Vokietijos 
klausimais. Jų kalba trukusi 20 
minučių.

— Abdou iSidikou, Nigerio 
užsienio reikalų ministerijos ge
neralinis sekretorius, paskirtas 
Nigerio ambasadorium Jungti
nėse Amerikos Valstybėse.

do 64 sviedinius, o į Quemoy — 
53 sviedinius.

Mūsų korespondentas Italijoje

vergų stovykloje dirba prie sta
tybinių medžiagų pakrovimo į 
vagonus.

Autorius pasakoja apie ne
žmoniškas gyvenimo sąlygas 

į Sibiro vergų stovyklose. “Mū
sų takas buvo nusėtas kritusių 
draugų kapais”, pabrėžia straip
snio antraštė. Straipsnius “11 
Quotidiano” spausdino kaip di
delę sensaciją pirmajame pusla
pyje.

Buvome praradę bet kokią vii 
tį išsigelbėti. Kiekvieną rytą

ją indonezų išlaipinimą Vakarų 
Naujoje Gvinėjoje.

Protestas ibuvo pateiktas dar 
prieš pradedant galutinai iš
spręsti Olandijos ir Indonezijos 
ginčą dėl Vakarų Naujosios Gvi 
nėjos, kurią savinasi indonezai.

Dar nepaskelbta, kada bus 
pradėtos olandų ir indonezų de 
rybos, bet Olandijos ambasado
rius Carl W. A. Schurmann pa
reiškė, jog jos būsiančios pra
dėtos šiandien.

— 10,000 maldininkų, vado
vaujami keturiolikos kunigų, iš
vyko iš Varšuvos į Čenstakavo 
Dievo Motinos šventovę, kur 
kasmet rugpiūčio 15 dieną yra 
su didelėmis iškilmėmis švenčia 
mi Žolinės atlaidai. Manoma, jog 
šiemet į šiuos atlaidus iš visos 
Lenkijos suvažiuos apie 100, 
000 tikinčiųjų.

— 'Europos vienybės sąjūdis 
paminėjo savo 10 metų sukaktį 
rugpiūčio 10 dieną.

Nehru pasirengęs
tartis pasienio
ginčo klausimu

NEW DELHI, Indija. — In- 
žmjLjteHč pirmininkas

Nehru vakar pareiškė, jog jo 
vyriausybė pasirengusi kalbėtis 
su komunistine Kinija bandant 
sušvelninti įtampą ir išspręsti 
pasienio ginčą tarp abiejų vals
tybių.

Tačiau jis pakartojo Indijos 
nusistatymą, kad negali būti 
derybų, jei kinai neišves savo 
karinių dalinių iš 12,000 kv. 
mylių Ladakh srities Kašmire, 
kurią jie yra okupavę.

KALENDORIUS
Rugpiūčio 14 d.: šv. Euzebi

jus, Eimantas, Pajauta.
Rugpiūčio 15 d.: Švč. P. Ma

rijos į dangų paėmimas (Žoli
nė).

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 80 laipsnių; rytoj — dali
nai apsiniaukę, truputį pasikeis 
oro temperatūra.

Saulė teka 5:57, leidžias 7:54.

išnešdavome mirusių draugų la
vonus ir suguldydavome prie 
barako sienos”, — pasakoja Ro 
mos dienraščio skaitytojam lie
tuvis Sibiru kankinys. Toliau jis 
sako:

— Laukėme išlaisvinimo, bet 
neturėjome iliuzijų. Negalėjome 
suprasti, kaip laisvojo pasaulio 
žmonės gali leistis į nuolaidžias 
derybas su mūsų budeliais.

Prie straipsnio pridėta Sibire 
augančio skudurais aprengto lie 
tuvio berniuko nuotrauka.
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DR AL RAČKUS

SVE
s r i IMUNCIIS TURTAS

sB 4307 So Kedzie Avė., Chicago 32

KAIP IMTI VAISTUS

Medicinos gydytojo prirašy- Tačiau po vaistų, be daktaro 
tieji vaistai gali būti skystimo, žinios, nevalia gerti vyno ar 
miltelių, tablečių, piliulių, .mos- degtinės.
Ues,. arba net ir dujų ar rūkalų Kartais daktaras liepia gerti 
pavidale. Vaistus ligonis daž- vaistus per šiaudelį, o ne šiaip 
nĮausiai patsai nuryja. Į kraują tiesiai iš stiklo ar iš šaukštelio, 
leidžiamus ar po oda švirkščia- Tūli vaistai, ypač kuriuose yra 
mus ar smarkiai ir greit vei- geležies skiedinio, nudažo dan

tis taip, kad paskui per ilgąkiančius vaistus dažniausiai 
patsai daktaras administruoja, 
nės jam labai svarbu stebėti, 
kaip tie vaistai ligoniui veikia.

Ligonis privalo imti vaistus 
tik taip, kaip daktaro įsakyta, 
o. ne kitaip. Jei kitaip ims vais
tus, tai vaistai gali negelbėti, 
gali kartais net ir pakenkti. Jei 
ko nesupranti, ar abejoji, tai 
nesidrovėk daktaro paklausti.

laiką neįmanoma nuvalyti. Bet 
tokius vaistus geriant per šiau
delį, dantys nenusidažo. Vyrams 
gal tai nesvarbu, bet moterų 
grožiui tai yra esminis dalykas.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Kkt/usia T. S. Dabar ma-
Baisiai karčių, šlykščiai atro- tošį labai daug žmonių, ypač 

dančių vaistų gadynė jau pra- jaunuolių, dėvint tamsių stiklų 
ėjo. Amerikoje gaminti vaistai akinius. Ar tai sveika akims, 
yra efektingi ir skanūs, kartais ar tai tik taip sau toks faso- 
net perdaug skanūs. Europietis, nas-
nepratęs prie amerikoniškų Atsakymas T, S. -— žuvau- 
vaistų, nurijęs vieną šaukštelį, Jant ar saulėtoje dienoje auto- 
pasiskonėja taip, kad susigun- mobiliu važiuojant, ar po balto 
do daugiau to skanumyno iš- smėlio kopas braidant, kur sąų- 
gerti, negu prirašyta. Nuo to- lės spindulių atspindžiai akię
kios klaidos kartais gali net spigina, tai spalvotų stiklų aki- Koneresma w
tragedija įvykti. Tad vaistus nias Yfa svehta dėvėti. Tačiau 
imant, reikia ne savo gomuriu, akinius dėvėti tadu, kada ne- 
ar savo išmintimi vaduotis, bet peikia, yra nenatūralu ir ne-

Prez. Kennedy žmona ištrūkusi iš visų apsaugų džiaugiasi Conca 
Dei Marini paplūdimyje Italijoj. Šalia jos dukrelė Carolina. (de
šinėj) ir sesers duktė Anna Christina.

LIETUVOS BYLA VĖL KELIAMA 
KONGRESE

LOS ANGELES, Calif. — toliau būtų pripažįstami šiame

kaip daktaro įsa-imti taip, 
kyta.

„Proškeliai” (milteliai), tab
letės ir kapsulės visuomet yra ■ 
vartojami sų vandeniu, su vai-

sveika.

IŠ JŪROS IŠTRAUKĖ 
VIENUOLĘ

Vienuolę seserį Leonę didžiu- 
sių sunka ar su pienu. Milteliai ;lė banga nuo kranto nubloškė į 
yra arba vandenyje ištirpinami,' vandenį, kai ji vaikščiojo pajū- 
arba užberiama ant liežuvio ir | ry įįes Lynų, Mass. Ugniagesys, 
paskui su kuo nors nugeriama. i j Ryan ją ištraukė be sąmo- 
Piliuleš, tabletes ar kapsules ; Qj>ejtomjs peilių atidarė jos 
reikia toli prie gomurio ant lie- w kad neužtraMt 
—padėti ir su gurkšniu' .

NUSKENDO
žuvio paaeti ir 

■ skystimo nugerti. Kad vaistai 
geriau skrapdių yu^linlįtų įr 
stemplės nęerziritų, tai dar ke

2|ĘGEWĖDĄMAS VAIKĄ. 
Pranciškonas tėvas Tancrede

Rodi- krašte.
no., Jr. (D. — New Jersey) 1.962 
metų liepos mėn. 26 d. įnešė į 
Atstovų Rūmus naują rezoliuci
ją Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
kraštų bylos reikalu, ši nauja 
rezoliucija (dvyliktoji šiuo klau i 
simu) įregistruota šiuo numeriu 
H. Con. Res. 507.

Šios naujos rezoliucijos rei
kalu kongresmaną Rodino kon 
taktavo Rezoliucijoms Remti 
Komiteto nariai Jack J. Stukas 

! ir Albinas S. Trečiokas, abu iš 
' New Jersey valstybės. Rezoliu
cijos tekstą kongresmanui Rq.

Šykštuolio patarimas
Mirdamas vienas šykštuolis 

arabas prisakė savo sūnui:
— Aš norėčiau, kad, santy

kiaudamas su žmonėmis, tu bū
tum panašus į gerą šachmati
ninką. Tikrasis žaidėjas visomis 
jėgomis stengiasi apsaugoti sa
vą ir nutverti svetimą.

Panašiai, kaip padoriai praleis
ta diena baigiasi maloniu poilsiu, 
taip ir doras gyvenimas — ramia 
mirtimi.

Protingas žmogus neturi geisti 
mirties, bet neturi jos ir bijoti.

Arabų priežodis

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

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

Vai. 9-4 lr 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ortiiopudi jos technikos laij. 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, Iii. 

Tel. PRospeet 6-5084

DR. J. Ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

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

DR. ANNA BALIUnAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

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

Ofiso telefonas: PR 8-3229.
Rėz. telef. VVAlbrook 5-5076

dino padėjo paruošti adv. c. 
Savo turiniu ši rezoliucija (H. PauJis įr Jack j Stukas TrUm_

Con. Res. 507) yra labai artima paį tariant( rezoliucija yra pui- 
Kuchel - Lipscomb ir kitų sena- k>, 
torių ir kongresmanų rezoliuci
joms, įneštoms į JAV-bių Kon-i Kongresmanas Rodino vigą 
gresą Lietuvos bylos reikalu' laiką buvo nuoširdus Lietuvos 
196J ir 1962 metais. Be trijų reikalų gynėjas. Savo paskuti- 
punktų, kurie akcentuojami pir niu žygiu ; jis tikrai užsipelnė

Įę.tą, gurkšnių skystimo reikia Bayard nuskendo St. Louis eže- mykštėse rezoliucijose, kongres- dar didesnės visų lietuvių pa_ 
ųžggrtį. Tūlus vaistus reikia re, netoli Montrealio, Kanadoje. į manas Rodino savo rezoliucijo-i garbos. Visi geros valios lietu- 
nųgcr.tį su šiltu vandeniu, o ki- Jis pastebėjo skęstantį vaiką, j je dar pabrėžia, kad JAV-bės : viai turėtų jam už tai padėkoti, 
tus yra geriau nugerti su šaltu. Nors menkai mokėjo plaukti, ‘ ir toliau nepripažintų Pabatlijo Laiškai adresuotini; The Ho- 
Ar šiltą, ar karštą, ar šaltą bet sako gelbėti. (Vaiką įstengė kraštų įkorporavimo į Sovietų norablę Peter W. Rodino, Jr., 
vandenį, ar pieną, ar vaisių sul- atstumti į seklumą, bet pats ' Sąjungą ir kad tų respublikų ' House Office Building, Wash- 
tis, ar uogų syvus reikia varto-. nuskendo. ' pasiuntinybės ir konsulatai ir ington 25, D. C. IT
fi nugeriant vaistus, tai tą ju- ,_______ ___________ Į. _
sų daktaras nurodys.

Yra ir tokių žmogystų, kurie 
jokiu būdu nepajėgia mažutės 
piliulės nuryti, bet kai piliulę i 
perkanda ir pakramto, tai tuo- j 
met jau nuryja. Tai jau nege- j 
rai. Piliulės niekad nereikia į 
perkąsti, nes perkandus kartais 
gali vaistų veikmė sugesti. 
Daug piliulių yra padengtos 
specialiu luobelių, kuris nelei
džia piliulei ar tabletei ištirpti 
skrandžio sultyse, kad skilvio 
nesugadintų ir t. t. Tokios tat 
tabletės ar piliulės ištirpsta tik| 
tuomet, kai nuslenka žemyn iŠ! 
skrandžio į žarnas. Tik tada tie' 
vaistai pradeda veikti, kai susi
jungia su žarnose esamomis 
sultimis, kurios yra visiškai 
skirtingos nuo skrandyje esamų 
rūgščių sulčių. Iš tiesų skran
džio sultys tūlų vaistų jėgą be
matant sunaikina ir tuomet jau 
negali ligoniui pagelbėti. Taigi,1 
žinoki, kad privalai imti vaistus! 
tik taip, kaip daktaro yra įsa-! 
kyta, — tai ir viskas; o kodėl 
tik taip, o ne kitaip, tai dak-Į 
tarai neturi reikalo nei laiko' 
kiekvienam individui aiškinti. ;

Beje, kam yra sunku nesu- 
kramčius tabletę nuryti, tai pa
tartina burnon įdėti duonos 
šmotelį, ir pakramčius, ten pat, 
įdėti tabletę ir kartu su duona' 
priryti. Daugeliui tik tokiu bū
du pavyksta piliules nuryti.

.Ų -'.i ''
Niekad nevalia duoti ligoniui 

nęskanių vaistų sykiu su val
giu, ar įpylus į valgį, nes tai 
gali sugadinti to maisto skonį 
ir sukrėsti ligonį taip, kad pas- ' 

„kui kol gyvas bus jis negalėsi 
to valgio valgyti.

Išgėrus neskanių vaistų, rei
kia su vandeniu burną paplauti 
ar vaisių sunkos išgerti, kad 
burnoje blogo skonio nepaliktų.

NAMAMS PASKOLOS
ŽEMIAUSIU NUOŠIMČIU

NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ IR G: I. (VETERANŲ) PASKOLOMS

Paskolas duodame lengviausiomis 
sąlygomis. Mėnesinius mokėji
mus pritaikome pagal jūsy išga-

Tųrtas $82,000,000.00

Dvi automobi L2-

liams pastatyti
*• S ! .

aikštės jūsų

patogumui
—t;....y’zJįMn * fi'"

Ji'

JUSTIN MACKIEVVICH Sr. 
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEVVICH Jr., 
President

V

%

• Taupykite STANDARD FEDERAL 
—stipriausioje Chicagos taupymo 
Bendrovėje, kur jūsy santaupos 
yra apdraustos—saugios ir neša 
dividendus.

Atsargos Fondas $7,500,000.00

Rez. HE 6-1670.

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

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

Rezid.: 3241 West 66tli Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

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

_______Rez. VVAlbrook 5-3048_______

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

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

Kcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
gydytojas ir chirurgas

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

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

DR. S. ir M. BUDRYS
gydytojai ir chirurgai

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

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

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nuo pirmos 
mėnesio dienos

Naujos darbo valandos: Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. Antr. ir penkt. nuo 9 vai. ryto iki 
4 vai. popiet, šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. d.

Trečiadieniais nedirbama.

STANDARD
FE FE ik VL SAVINGS

4 192 Archer A
AN ASSOCIATION
nue / Chicago 32, Illinois

VI rainio 7-1 141x_______ _

Tel. ofiso 247-1002, Namų PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Taipgi Įvairios nervines ligos
Valandos pagal susitarimą.
. 4063 Archer Avenue

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

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

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė akušerija ir moterų ligos 
2454 West 71st Street 

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

Šeštad. 1-4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 West 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. AVA 5-2017

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
VAIKU LIGOS

2656 VVest 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 iki
4:80; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8; 
šešt. nuo 1 kl 4 vai,
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Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
' GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 
iki S vai Tr.čiad ir šešt. uždaryta

■ Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 Sc. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

Telefonas: GRovehili 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

PRITAIKO AKINIUS
2422 West. Marąuette Koad 

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

DR. ZIGMAS RUDAITšŠ~
Spec. ORTHOPEDINĖS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

VA;L.: Pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai v 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ' lr
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REDublic 7-2290.
Ofiso ir buto tel. OLyiųpic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 1.0-12 ir 4-7. Treč. ir šeš
tad. tik 10-12.

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

keičia stiklus ir. rėmus
4455 S. California Avė., YA 7-7381 
VAL.: io ryto iki 8 vak., trečiad.
uždaryta, šeštad. lo v. r. iki 2 n P

Tel. RElianee 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3925 VVest 59th Street

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

1 uždaryta.

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

Dr. W. Ross Dr. L. Seibutis
Inkstų, pūslės ir šlapumo taku F 

čhiimrgija v
7958 S. Western Avė tai

GR 6-0091; 392 E. 159th St., Harve^ 
III., tel. EDison 3-4383; 30 N. Mi
chigan Av., Suite 808, tel. CE ^-7764

I alandos pagal susitarimą

Tel. ofiso ir buto 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.

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071,

OUso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzie 3-2868

DR. EI^ILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE - 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

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

Ofjso tel. Rl'Jiance 5-4410
Rez. tel. GRovehili 6-061 T1 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IR VAIKU
LIGŲSPECIALISTE

MEDICAL BUILDING
7156 South western Avenue 

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

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

Rez. tei. 239-2919

Ofiso telef. CLiffside 4-2896
Rezid. teief. WAlbrook 5-309#

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 lr sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 
v. iki 5 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTHIA Hi. MOTERŲ 
LIGOS

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

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

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal 'Susitarimą. 

Dėl valandos skambinti tol.; HE 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popet, kas
dien. išsliyrus trečiad. ir šeštad.Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos
2454 VVest 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.

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

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ

LIGOS
ATOSTOGOSE

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

1-4 p. p.A
trečiad. ir ketvirtad. 7-9 v. v.DR. JONAS V. MILERIS

NERVU IR SMEGENŲ LIGOS
4 Main St., Aurora, III,

Tel. TW 2-0803 
Susitarimui skambinti

tel. TKemont 9-1450, Batavia, III.

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

CVAfiiTA'SS'l
GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ

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

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

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

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

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. ir šeštad. pagal sutartį.

Tel. ofisų RE 7-8818

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

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

Trečiadieniais uždaryta.

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rėz. 6600 So. Artesian Avenue
Vai., 11 v. ryto iki 8 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 
ligi 5 valandos ryto kasdien.



Berlyno sienos metinė sukaktis ir

KAS- TOLIAU?
Prieš vienerius metus, rug

piūčio 13 d., Berlyno miesto 
gyventojai buvo nustebinti ir 
priblokšti, pastebėję, kad tarp 
rytinės miesto dalies (komu
nistų) ir vakarų pastatyta 
aukšta mūro siena ir ant jos 
spygliuotų vielų tvora. Tuo bū 
du dar labiau pajusta, kad Ry
tų Vokietija galutinai tampa 
komunistine koncentracijos sto 
vykia. Rytų Vokietijos komu
nistų vadas Walter Ulbricht, 
gavęs iš Maskvos direktyvas, 
uždarė ir užrakino laisvės var
tus. Dešimtys tūkstančių rau
donųjų kareivių, ginkluotų mo 
dėmiais ginklais ir patranko
mis, dieną ir naktį saugoja tą 
sieną, kad ir per ją neperliptų 
pabėgėliai iš komunistinio “ro
jaus” į laisvąją Berlyno dalį.

Kam toji tiesiog šlykšti sie
na buvo reikalinga?

Atsakyti į tai labai lengva. 
Iš komunistinės Berlyno dalies 
ir iš visos Rytų Vokietijos ma 
sėmis bėgo žmonės į laisvąją 
Vokietijos dalį. Bėgo dėl to, 
kad gyvenimo ir darbo sąly
gos komunistinėje santvarko
je buvo nepakenčiamos. Išbė
go daug darbininkų, kurie ko
munistams buvo reikalingi. Ir 
kad iš laisvosios Vokietijos da
lies — Vakarų — į komunistų 
kontroliuojamą Vokietiją nie
kas nebėgo į Rytus pas komu
nistus, tai labai erzino Ulbrich 
tą ir pačią Maskvą, nes tai sa
vaime buvo labai bloga reko
mendacija komunizmui bei jo 
santvarkai. Tačiau tos sienos 
pastatymas dar ryškiau paro
dė, kokį žemiškąjį “rojų” ko
munistai sukūrė savo kontro
liuojamoje Vokietijos dalyje. 
Net ir tą baisiąją, nperlipamą 
ir budriai raudonųjų karių sau 
gomą sieną laisvės ir gerovės 
ištroškusieji ryžosi pereiti. Ir 
perėjo, rizikuodami savo gy
vybę. Buvo atvejų, kad net 
tunelius po siena išsikasė ir 
tuo būdu paspruko iš komu
nistinės vergijos.

*
“Chieago American”, rašyda

mas vedamąjį straipsnį apie 
Berlyno sienos pastatymą, vi
sai teisingai pastebėjo, kad 
Rytų Vokietijos gyventojai ir 
taip jau simbolizavo pasmerk
tus ir pavergtus žmones, ta
čiau komunistai matė reikalą 
net sieną statyti. Toji siena, 
tai komunistų sau pasistatytas 
paminklas, simbolizuojąs nau
ją ir dar baisesnę komunistinę 
tiraniją. “1961 m. rugpiūčio 
13 d. išaugo Berlyno siena. Ji 
skirta laisvės liepsnai užslopin
ti karo sugriautam mieste. Ji 
išaugo kaip vyriausias komu
nistų simbolis žmogaus vilčiai, 
taikai ir rehabilitaeijai panie
kinti. Net Cezaris, kurio var
du šis mėnuo yra pavadintas, 
bei jo barbariški priešai, ne
sapnavo apie tokį žygį. Nie
kuomet pirmiau istorijoje ne

buvo tokio nugalėtojo, kuris 
bųtų dcmcnstrąvęs savo žiau
rią galią tokiu lengvapėdiško 
žiaurumo aktu”.

Tūkstančiai žmonių jau mi
rė kankinių mirtimi, mėginda
mi tragiškose pastangose iš
trūkti iš raudonųjų despotų 
sukurto kalėjimo. Toji siena, 
tai ryškus vaizdas, rodąs ir 
kalbąs, ką komunistai galvoja 
apie laisvę, apie pagarbą žmo 
gųi, apie tiesą ir teisingumą.

*
Vakarų galybės — Jungti

nės Valstybės, Britanija ir 
Prancūzija — galėjo ir turėjo 
laužyti ir į dulkes sumalti ko
munistų sieną. Jie turėjo tą 
teisę ir pareigą, nes Maskva 
sulaužė sutartį, kuri garanta
vo laisvą sienos perėjimą iš a- 
biejų miesto ir Vokietijos da
lių. Laisvasis pasaulis nusis
tebėjo ir nusivylė, kad tai ne
buvo padaryta. Tada labai aiš
kiai atrodė, kad Vakarai daro 
dar vieną didelę Sovietų Są
jungai nuolaidą. Taip ir buvo. 
Ne be reikalo Chruščiovas, pa
matęs, kad Vakarai nepaju
dėjo dėl tos sutarties sulaužy
mo, pastatė naujus reikalavi
mus, kad Vakarai būtinai iš
trauktų savo armijas iš Vaka
rų Berlyno, kad miestą pada
rytų neutraliu. Kokios to bū
tų buvusios pasekmės, nesun
ku įsivaizduoti. Neutralus mies 
tas, iš visų pusių komunistų 
apsuptas, labai greitai patek
tų komunistų rankosna. Gaila, 
kad tokio griežto ir tuo metu 
reikalingo žygio — sienos su
laužymo Vakarai nepadarė. 
Bent tiek gera, kad atmetė 
Chruščiovo reikalavimus, kad 
Vakarų Berlyno gyventojams 
pažadėjo visokeriopą paramą 
ir apsaugą nuo sovietinės ag
resijos.

*
Kol Vakarų Berlyno žmonės 

gyvens komunistinės sienos še
šėlyje, kol yra drąsių vyrų ir 
moterų, rizikuojančių paspruk 
ti nuo komunistini!} kančių ir 
persekiojimų, laisvasis pasau
lis. turi stovėti jų užnugaryje. 
Taip rašo “Chieago Ameri
can”. Taip pat pranašauja, 
kad siena neišlaikys, bet “nau 
jojo Berlyno drąsa bus atme
nama tiek ilgai, kiek ilgai žmo
nija tikės į laisvę.”

Teisybė. Bet pati siena nesu
grius. Jei nebus griežtesnio 
nusistatymo santykiuose su 
Maskva ir jos satelitais, jei ir 
toliau bus daromos nuolaidos 
agresoriams, tautžudžiams ir 
žmogžudžiams, atsiras ir dau
giau Berlyno sienų, rodančių 
ne tik komunistinę tiraniją, 
bet ir laisvojo pasaulio vado
vų bei politikų neapdairumą, 
nuolaidumą ir nenuvokimą, kas 
daryti tokiais atvejais, kada 
yra laužomi tarpvalstybiniai 
susitarimai ir statomas į pavo
jų visas laisvasis pasaulis.

Buvęs prezidentas Trumanas pasveikino 88 metų buvusį prezidentą Hoovčrį Cedar Rapids mieste, 
Iowa. Trumanas pagerbė buvusį prezidentą, kaip “vieną didžiausių vyrų pasaulyje”. Vėliau buvo 
atidaryta Herberto Hooverio prezidentinė biblioteka West Branch, Iowa. (UPI)

•• x k-

TAUTYBIŲ KLAUS IMAS SOVIETUOSE
Naujoji kompartijos programa, spręsdama tautybių klausimą, nepašalino 

prieštaravimų

Senasis rusų kompartijos nu
sistatymas paglemžti tautas, 
jas įliedinti rusų tautoje, ta
riant “tautinė forma — socialis
tinis turinys”, mažai ką paki
tėjęs naujojoje kompartijos 
programoje, kuri buvo priimta I 
1961. 10. 31 d. Kompartijos i 
XXII suvažiavimas pateko 
prieštaravimų srovėn. Naujo
sios programos įvade užtinka
me pareiškimą: „Nuo galingų 
nacionalinio išsivadavimo smū
gių faktiškai subyrėjo koloniji
nė sistema”. N. Chruščiovas 
1961. I. 6 slaptoje kalboje pa-j 
gyrė pobūdžio karus, kurių tiks-1 
las tautas išlaisvinti iš koloni
jinio pavergimo. Revoliuciniai 
karai ne tik pakęstini bet ir 
neišvengiami, kai kolonijų val
dytojai nenori leisti valdomie
siems laisvai apsispręsti. Šis 
pareiškimas sudarė progą vaka
riečiams iškelti pavergtųjų tau- [ 
tų klausimą Sovietuose.

Sovietai atvirai panaudojo 
visas priemones padėti kolonijų! 
tautoms išsilaisvinti ir joms 
įrikiuoti į JTO ar kitas tarp
tautines sąjungas savąją talką 
sustiprinti. Vakariečiai, deja, j 
nepanaudojo šio būdo išlaisvin-j 
ti „liaudies respublikas”, kurios 
gniuždomos ruso kumštyje.

Kompartijos prieštaravimai

Naujojoe programoje tvirti
nama: „Po komunizmo pergalės 
Tarybų Sąjungoje dar labiau 
suartės nacijos, padidės jų eko
nominis ir idėjinis bendrumas... 
Tačiau nacionalinių skirtumų,

GEDIMINAS GALVA

ypač kalbos skirtumų, išnyki
mas yra žymiai ilgesnis vyks
mas” (Komunistas 80 pusi. 
1961 m. lapkričio mėn.).

Maskva siūlo remti nacio
nalinius sąjūdžius už Sovietų 
sienų, o Sovietuose sunaikinti 
tautiškumo žymes: „vystyti vi
sų tarybinių nacijų ir tautybių 
ekonomiką ir kultūrą, užtikri
nant vis glaudesnį brolišką jų 
bendradarbiavimą ir savitarpio 
pagalbą, susitelkimą ir suartė
jimą visose gyvenimo srityse...” 
(T. p.).

Ūkio planavimas tautas ūkiš
kai sulydina ir įgyvendina ne 
tautų, bet Rusijos polėkius. 
Kultūros srityje galioja anks
čiau skelbtas pradas: tautišku
mas tik forma. “Vystoma bend
ra visoms tarybinėms tautoms 
internacionalinė kultūra” (T. p. 
81 p.) Kas per viena interna
cionalinė kultūra? Tai rusų kul
tūros vyravimas, kuris turi nu
smelkti kitų tautų apraiškas. 
Kitos tautos, kurios pateko 
Sovietucsna, yra priemonės ru
sams stiprėti ir plėstis.

Rusų kalbos įsigalėjimas

Naujojoje programoje skel
biami ryškūs prieštaravimai dėl 
tautinių kalbų, čia tvirtinama, 
kad kiekvienas TSRS pilietis 
gali laisvai bet kuria kalba kal
bėti, savo vaikus auklėti ir mo
kyti, o kitoje pastraipoje nuro

VYTAUTAS VOLERTAS

UPE TEKA VINGIAIS

DRAUGAS, antradienis, 1982 m. rugpiūčio mėn. 14 s

Kasdienybes kronikos

272 dienos
KĘSTUTIS GAIDŽICNA3

Spaudoje ir gyvenime ROMANAS

LĖTA SOVIETINĖ STATYBA
Okupantai Lietuvoje labai rū

pestingai stengiasi ant savo kur
palio pertempti priaugančią Lie
tuvos kartą. Taim ypač panaudo
jamos mokyklos, bet ir Su jomis 
yra daug bolševikiškos netvarkos. 
“Tiesą” nr. 178 nusiskundžia, kad 
nepatenkinamai vykdoma mokyk
lų statyba Klaipėdos, Prienų, 
Šiaulių, Jonavos, Kauno, Jiezno, 
Plungės, Skaudvilės, 'Tauragės, 
Šyeneionių, Vilkaviškio rajonuose.

“Pavyzdžiui, Klaipėdos rajone 
iš keturių numatytų priestatų iki 
liepos 21 dienos trims dar nebuvo 
padėti pamatai.”

Pati statyba daug kur vykdoma 
neracionaliai:

“Kai kurie rajonų vykdomieji 
komitetai nepadeda statybinėms 
organizacijoms apsirūpinti darbo 
jėga, transportu ir mechanizmais. 
Pavyzdžiui, Pasvalyje yra auto
transporto kontora, tačiau maši
nos mokyklos-internato statybai 
gaunamos iš Panevėžio. Tai pa
brangina statybos darbo savikai
ną. Į Utenos, Molėtų, Švenčionių, 
Kaišiadorių mokyklų statybas 
darbininkai vežami iš Vilniaus, 
Panevėžio.”

Praeitais mokslo metais buvo 
daug trūkumų ir su mokyklų lan
kymu:

“ Kiekviename rajone į mokyk
las neatėjo po keliasdešimt vaikų, 
nemaža jų metė mokytis mokslo 
metų eigoje. Akmenės rajone rug
sėjo pradžioje nesimokė 40 vaikų, 
o per mokslo metus nutraukė 
mokslą 188 mokiniai. Panaši pa
dėtis buvo Ariogalos, Joniškio, 
Jurbarko, Kelmės, Telšių ir kai 
kuriuose kituose rajonuose.”

J. Žv.

I PROTESTANTAI
REKOLEKCIJOSE

Į Net 62 protestantų dvasinin- 
1 kai įsiregistravo specialioms 
krikščionių dvasininkų rekolek
cijoms Lojolos rekolekcijų na
muose Faulknery, Md. Rekolek
cijų data — rugp. 13—15 die
nomis. Rekolekcijoms vesti pa- 

i kviestas prof. tėv. G. Weigel, 
I jėzuitas. Tai bus jo vedamos 
jau trečios rekolekcijos protes
tantų .dvasininkams.

— Vėl naujas! —- prašneko kažkas užnugaryje. 
— Jasaitis į milijonierius išeina!

— Anas jau nevažiavo, — atsakė Tomas, neno
rom pažįstamam kilsterėjęs galvą.

— Regis, tik prieš porą metų buvai pirkęs! — 
nenusileido užkalbinęs Jasaitį.

— Prieš tris. Bet ėmė visais galais barškėti.
— Pinigėlio, matyt, nestokoji, jei dėl barškėjimo 

naują automobilį perki.
— Iš kur bus to pinigo? Saujom griovyje neše- 

miu, o jei ko reikia, tai reikia! Pėsčias tiek kelio 
| bažnyčion neatkulniuosiu.

— Nesakyk man: dolerį prilaikai.
— Daktaram atiduodu, mergaitės mokslui suki

šu, — atkirto pykterėjęs Jasaitis ir įsirangę automo- 
bilin.

— Bjaurybės pavydi, kad geriau uždirbu, — rūs
tavo Tomas, sukdamas namo. — Nutrauks antvalan- 

i džius, ir bus po uždarbio. Velnias tas mašinas grieb- 
tų!

Iki namų kelio galas tolimas, nes Jasaitis ang- 
iliškų bažnyčių nemėgo. Bet ir su žmonėmis sueiti ven
gė. Vis dėl panašių kalbų ir pasityčiojimų, kaip šįryt. 
Štai kodėl sekmadieniais stengėsi bažnyčion atvažiuo

ki anksti, kai niekas iš pažįstamų nesimaišo ir, aki- 
|inis sekdami, galvų nekraipo. Be to, galima ramiau 
pasimelsti, visas nelaimes išsipasakoti, nes rūpesčių

doma: „Gyvenime vykstąs lais
vanoriško rusų kalbos, greta 
su gimtąja kalba, mokymosi 
procesas turi teigiamą reikšmę, 
nės tai padeda tarpusavyje 
keistis patyrimu ir kiekvienai 
nacijai bei tautybei prisijungti 
prie kultūrinių visų kitų TSRS 
tautų pasiekimų ir pasaulinės 
kultūros. Rusų kalba faktiškai 
tapo bendra visų TSRS tautų 
tarpnacionalinio bendravimo ir 
bendradarbiavimo kalba” (t.p.).

Kompartija iš vienos pusės 
skatina nacionalinius sąjūdžius 
už Sovietų sienų, bet savo prog-1 
ramoje pasmerkia bet kurį na- Į 

i cionalinį atskirumą savo kraš- 
! te. „Nacionalizmo pasireiškimų 
likvidavimas atitinka visų TS-1 
RS nacijų ir tautybių intere
sus” (t.p.).

Klastinga priedanga

Sovietai pakenčia atskiras 
tautas, kaip neišvengiamą blo
gybę, nes šiuo metu nepajėgia 
jų išnaikinti. Jiems telieka vi
somis priemonėmis, kaip ūkinė
mis, kultūrinėmis, politinėmis, 
valdymo, karinėmis, daryti nuo
latinį spaudimą ir siekti tauti- 

; nę sąmonę užgniaužti. Kompar
tija palieka atvirus klausimus: 
ką, kur ir kaip daryti, kad tiks
las būtų pasiektas, atskiros 
tautos, išnyktų ir tevyrautų vie
na rusų „pasaulinė kultūra”.

Rusai išbandė įvairius bū
dus: tautų naikinimą, jų išblaš
kymą plačiuose krašto plotuo
se, kovą prieš tautiškumą ir re
ligiją, ūkinį nuskurdinimą, tau-

Praeitų metų vasaros pabai
goje, vieną vakarą prezidentas 
J. F. Kennedy atsistojo prieš 
televizijos kameras ir pranešė 
amerikiečiams ir visam pasau
liui JAV ginkluotų pajėgų su
stiprinimo planą. Jis pasakė, 
kad naujokų šaukimas ateinan
čiais mėnesiais bus padidintas, 
eilė rezervų dalinių ir pavienių 
rezervistų bus pašaukta akty- 
viori tarnybon, visos ginkluotų 
pajėgų rūšys bus sustiprintos.

Poros mėnesių laikotarpyje 
šie pažadai tapo tikrove. Nau
jokų šaukimas kariuomenėn pas 
kutiniais 1961 metų mėnesiais 
buvo padvigubintas ir patrigu
bintas, armija laikinon aktyvion 
tarnybon (iki 12 mėnesių) pa
šaukė 119,000 rezervistų ir Na
cionalinės Gvardijos narių, lai
vynas aktyvion tarnybon įvedė 
eilę laivų ir pašaukė 8,357 re
zervistų, aviacija mobilizavo 28, 
000 Oro Nacionalinės Gvardijos 
ir aviacijos rezervų narių.

Šiandien, šiems įvykiams jau 
nutolus, rezervistams pagaliau 
grįžus namo, šfs įvykis vis dar 
nepraranda aktualumo. Ameri
kiečių spaudoje iš redaktorių, 
skaitytojų ir pačių rezervistų 
pasigirsta klausimai: kam buvo 
reikalinga mobilizacija ? Kodėl 
aš, o ne kitas atsidūrė unifor
moje? Kodėl mane?

Šie klausimai taip pat ryškiai 
atsispindėjo rezervistų laiškuo
se namiškiams ir pažįstamiems.

JAV armija šiems klausi
mams išaiškinti buvo net išlei
dusi formalų atsakymą knyge
lėje “Kodėl Mane? (Why 
Me?)”. Tai buvo geras atsaky
mas,tik gal kiek vėlokai išleis
tas viešumon.

Dabartiniu laiku, šios dalinos 
mobilizacijos rezultatai jau ap
čiuopiami.

Kiekvienas “laisvalaikio” ka
rys, o jų buvo pašaukta virš 
150,000, gali didžiuotis atliktu

tinės kultūros nuspalvinimą ru
siškumu, jos užsklendimų ir pa
galiau, pradedant 1959 m., mo
kyklą, kurios programa per
krauta rusų istorija ir litera
tūra.

Susigūžusi lietuvių tauta tu
ri atsispirti kompartijos kės
lams.

dai bu, nors kartais jam nebuvo 
aiški apmokymo technika, 
todai ir būdai, ar nesupranta
ma jo pozicija didžiajame mo
bilizacijos paveiksle.

Faktai rodo, kad pašauktieji 
armijos rezervistai ir Nacionali 
nės Gvardijos nariai, iš vienetų 
ir pavieniai, pareigą atliko.

Kai mobilizacija buvo paskelb 
ta rugpiūčio ir rugsėjo mėne
siais, armija buvo gana silpna 
ir nerangi organizacija, palygi
nus su šio krašto stipriais ir 
svarbiais kariniais uždaviniais.

Armija buvo sudaryta iš 11 
kovos divizijų. Ir patikimos ne
oficialios žinios rodė, kad šios 
divizijos buvo toli nuo reikalau- 

■ jamo pajėgumo. ■ -v;.
Mobilizacija pirmiausia sustip 

rino šiąs 11 kovos divizijų, kai 
į kuriais atvejais net su pertek- 
liais. Trys divizijos pakilo iki 
kovai paruošto laipsnio. Armija 

j turėjo 16 divizijų kritišku irio- 
į mentu.
, Šio tikslo siekimas Berlyno 
krizės šešėlyje pagal išrinktuo
sius ir paskirtuosius krašto ge
rovę saugoti asmenis buvo rei? 
kalingas. Nors negalimą kol 

j kas pripažinti, kad Amerika y- 
ra laimėjusi šaltąjį karą, bet 
taip pat negalima nuneigti, kad 
mobilizacija pasiekė kai kurių 
tikslų.

Amerika įrodė pasauliui, o y- 
patingai Chruščiovui, kad esa
mos ar būsimos krizės metu 
konkretūs planai taps tikrove 
“laisvalaikio” armiją greitu lai
ku ir su pasisekimu galima j* 
jungti į reguliarios kariuome
nės eiles.

JAV armijos sekretoriaus 
Gyrus Vance mobilizacijoje da
lyvavusiems rezervistams įšsiun 
tinėtame laiške sakoma: “Jūsų 
tarnyba aktyvioje kariuomenė
je krizės metu buvo stiprus fak 
torius, atstumiant karo grės
mę ir išlaikant laisvojo pasaulio 
taiką ir saugumą. Jūs pademons 
travot, kad mes esame dvasiniu 
ir esminiu požiūrių viena ka
riuomenė...”

*
Ir dabar, grįžęs atgal į civili

nį gyvenimą po 272 dienų akty
vios tarnybos, kalbant apie kiau 
simą “Kodėl marie”, su šypsena 

(Nukelta į 4 psl.)

netrūksta. Rodosi, viskas ėjosi gerai, ijiei mažiausias 
debesėlis nesidrumstė, o čia tasai nerimas dėl ant- 
valandžių...

Žmogus tiek užsimąstė, kad nepajuto iš miesto 
išvažiavęs. Dar dvi nepilnos mylios, tada suk kalne- 
lin, ir jau savi namai laukia, priešais lenktą priva
žiavimo kelelį, lyg drobės gabalą, pasitiesę.

Taigi, savi namai. Prie miškelio, daug erdvės, 
oro, jog per langą kaimyną sunkiai prisišauktume Čia 
nėra tvorelių, kaip Kauno Žaliakalnyje, prieš daugel 
metų pas garsųjį ekonomistą einant. Už tai žolė, 
lyg minkštas kilimas, įvairiausi krūmeliai, tarytum 
šieno kupetėlės, plačiai išsikeroję. Po saują dolerių 
kiekvienas kainavo, ne juokai! Šalia tokio namo, ži-l 
noma paprasto žilvičio nekiši. Čia ne miesto skruz
dėlynas, kur žmogus žmogui per nugarą lipa. Čia rei
kia stilių išlaikyti, kad kaimynai neišvarytų.

Tomas atvėrė duris, einančias iš garažo virtuvėn, 
ir laukan išsiliejo miela šiluma. Sparčiai žengė gilyn, 
žmonos jieškodamas, bet greitai sustojo, nes salone 
girdėjosi svetimas balsas.

— Eugenija! Nelabasis taip anksti atnešė! — 
susiraukė Tomas. — Nei sekmadienį negali atsikvėpti. 
Aišku, be reikalo nesitrankys. Su žiniom bus atėjusi. 
Už tai pyktis neverta, — mąstė atsileidęs Jasaitis, 
vilkdamasis paltą. — Moteriškė ne kvaila, pinigų už
tektinai susikrovus.

Tai buvo ta pati Eugenija, kuri prieš daugel me
tų Jasaičiui po kojomis maišėsi. Žinoma, ta pati ir 

(ne ta pati, nes krūva metų praėję. Dar gyva ir vikri, 
daug išmananti ir žinanti, bet apstorėjusi, susiraukš
lėjusį, raudonais plaukais, kad žilumą dažais prideng
tų. Šiame Amerikos mieste ji už Jasaičius anksčiau 
atsirado. Kai Tomas, jieškodamas darbo, netyčiomis 
ją sutiko, jau buvo net už paliegusio senio ištekėjusi. 
Nusisekė gerai: pagyveno kelis metus, senukas lai
mingai pasimirė, ir pinigai, per keliasdešimt metų 
kasyklose sukrauti, liko Eugenijai. Kam likę, jei žmo

gelis jokio giminės arti neturėjo? Dabar vėl viena ir; 
atrodo, greitomis nieko nejieško. Nereikia, kad po 
kojomis maišytųsi. Ir amžius ne tas. Kvailystėms 
laiko nėra, nes bizniais užsiėmusi.

žinoma, Eugenija ne svečiuose iš pat ryto taxi 
atvažiavo. Su skubiais reikalais atkūrė.

— Du namai, kiekvienas keturių butų, — sų 
įkarščiu pasakojo Jasaičiui, net deramai pasisveikinti 
nespėjusi. — Ir abu turi iš karto parduoti, kad testa
mentą lengviau įvykdytų. Atiduos pusdykiai, nes vai
kams pinigai rūpi.

— Sakai, prie salės? — klausė Jasaitis, pakaušį 
kasydamas.

— Tik per gatvę. Tiesiai per gatvę.
— Kodėl viena neperki?
—- Pasakojau: šiuo metu tiek pinigų neturiu. 

Neseniai keletas sklypų gerai pasitaikė. Tu imk vieną, 
o aš antrą. Per porą metų viskas sugrįš. Keturi butai, 
visi išnuomoti...

— Po dešimtį prašo?
— Po dešimtį, bet gausi už aštuonis. Toje miesto 

dalyje pirkėjai nesipuls, o vaikai tik laukia, kad pa
likimą greičiau prašvilptų.

— Už septynis neleistų?
— Sunkiai, bet galime mėginti. Tačiau šiandien 

reikia nuvažiuoti pasižiūrėti: susikalbėjusi esu.
— Pažiūrėti pažiūrėsime, tik muškime iki sep

tynių. Daugiau nei cento!
Kai Eugenija, laiką sutarusi, iškūrė, Jasaitis 

linksmai tarė Julijai:
— Žinau tuos namus! Jei už septynis tūkstan

čius atiduotų, gautume kaip veltui!
— Man neįdomu, — atsiliepė žmona. — Visko 

turime užtektinai, tai kam graibstytis? Kad naują 
rūpestį užsidėtum ? Ir šiaip kasdien nuovargiu skun
diesi.

— Tavęs klausydama, turėčiau ir dabar mies
te skursti, kaip kiti.

(Bus daugiau)



DRAUGAS, antradienis, 1962 m. rugpiūčio mėn. 14

Lietuviukai Šveicarijos kalnuose

Lietuvių Sielovados rūpesčiu 
Ona Krutulytė-Boehmienė su
organizavo lietuvių jaunimo va
saros stovyklą Šveicarijos kal
nuose. Dėka nepaprastos ener
gijos, didelio pasišventimo lie
tuviškiems reikalams ši trijų 
vaikų motina, palyginus, labai 
trumpu laiku surado Šveicari
joje puikią vietą: Arosa Gr., 
Touriste'ihaus “Alpenros” —- 
bendrabutis su pilnu aptarnavi
mu. Kaina vienam asmeniui 
7.00 Dm. dienai. Šveicarijoje pi
gu, bet Vokietijoje gyvenan
tiems brangu. Jinai nesibijojo 
to. Ieškojo lėšų. Ačiū Dievui, 
rado! Sudarė vadovų štabą, pa
sirašė sutartį Šveicarijoje su 
bendrabučio vadovybe ir nusta
tė galutinę tvarką. Viską pa
skelbia ir kviečia tėvus leisti 
savo vaikus į Šveicariją atosto
gų. Tėvai turėjo prisidėti prie 
vaikų kelionės išlaidų nuo 50 
iki 70 Dm. Atostogų laikas — 
3 savaitės, nuo liepos 16 d.

Tą dieną išėjo vaikų transpor 
tas iš Duesseldorfo stoties. Su
sirinko daug lietuvių palydėti. 
Viši linksmi žiūrėjo į savo vai
kų nuolatinę globėją. Prie trau
kinio netik vaikai susipažįsta 
sū savo bendraamžiais, bet ir 
tėvai tarp savęs. Juk jie išblaš
kyti po įvairius Vokietijos pra
monės miestus. Čia pirmas dau 
geliui pasimatymas. Visi džiau
giasi susitikę ir pilni vilčių pa
silieka.

Vaikai važiuoja linksmi. 
Daug kalba apie būsimas atos
togas. Žvelgdami, per langus, 
daro pastabas. Artėja vidurnak 
tis ir jie jau pavargsta. Nulei
džia savo baltas galveles ir 
snaudžia. Užmiega.

Ir taip pasiekia Šveicari
jos sieną, kur vyksta įprasta 
pasienio kontrolė. Vokiečių 
ir šveicarų valdininkai labai 
mandagūs, šypsodamiesi į mū
sų vaikučius, atlieka visus 
formalumus ir linki gero oro 
atostogų metu. Lauke lyja ir 
šalta. Kažkaip ir baugu žvelgti 
į debesyse paskendusius kalnus. 
Reikės juk mums pakilti iki 
1800 m ir ten gyventi. Lyjant 
joks malonumas.! Menkos atos
togos! Daugelio susiraukęs vei
das apsiniaukia ir kaikam iš
spruksią žodis, kodėl nepasili- 
kau namuose, kur netaip baisu. 
Traukinys pajuda toliau. Švei
carija. Laisvės kraštas. Didelių 
laisvės kovotojų kraštas. Skai
tom daug apie Lietuvos parti
zanus — laisvės kovotojus. Įdo
mu bus pamatyti Šveicariją ir 
tada įsijausti į mūsų kovotojų 
aplinkybes bei padarytas aukas. 
Atvykom į Chur. Turėjome per 
sėsti į specialų kalnų geležinke
liuką, traukinuką, kuriuo turė
jome keliauti 30 km. per dauge
lį tarpeklių į Arosą, Šveicarijos 
žymųjį kurortą. Čia švietė sau
lė visu savo stiprumu. Nors ir 
pavargę po didelės ir nelengvos 
kelionės, jautėmės laimingi. 
Aukšti Alpių kalnai, graži gam
ta, grynas oras, romantiški vaiz 
dai, šniokščiantys upeliai, galvi
jų varpeliai, ramūs žmonės, 
ošiantys miškai, žydrieji ežerai 
pasakiškai mus nuteikė. Vi-
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prisimenu atsitikimą mūsų kuo
poje. Ir mes gavome tas infor
macines brošiūras. Ir mes, kaip 
visi, jas atidžiai perskaitėme.

Po to vienas vyrukas nuėjo 
pas seržantą ir labai rimta iš
raiška paaiškino, kad jis viską 
esąs perskaitęs, beveik viską 
suprantąs, beveik viskam prita 
ria, tik jam kyla vienas mažas 
klausimas.

— Koks? — susidomėjęs pa
klausė seržantas.

— Kodėl mane pašaukė?

siems buvo nepaprastas ir vie
nintelis išgyvenimas.

Atidavę savo bagažą, žygia
vome į bendrabutį, kur mus gra 
žiai pasitiko šeimininkai. Apsi
gyvenome po 2, po 4 ir po 6 
viename kambaryje, viso apie 
50 asmenų. Buvo nustatyta die
notvarkė, kuri kasdien buvo į- 
domiai paįvairinama. Maistas 
buvo geras ir pakankamas. Lais 
valaikių buvo daug. Šiaip buvo 
organizuojamos ekskursijos j 
įvairius kalnus, ežerus, apylin
kės vietoves. Užsiėmimų metu 
buvo stengtasi pasimokyti lie
tuviškų poterių, giesmių, dainų, 
žaidimų, šokių, pasakų. Visas 
jaunimas buvo geras, manda
gus, klusnus ir susipratęs. Gė
rėjosi juo savieji ir svetimieji. 
Kvietėme pas save svečius ir 
patys vykome. Turėjome malo
nių svečių Šveicarijos lietuvių, 
šveicarų, belgų. Visus pagal sa
vo išgales priėmėme lietuviškai 
su daina ir su kava bei pyra

gu. Mus aplankė lietuvė vienuo
lė seselė M. Samuelė Šileikytė, 
kuri Šveicarijos ligoninėse sėk
mingai darbuojasi jau per 20 
metų.

Ši seselė papasakojo apie li
kimą lietuvaičių seselių Šveica
rijoje, kurios čia atsirado dar 
prieš karą. Jinai padarė konkre 
čių žygių, kad jos pažįstamieji 
Šveicarai atsiųstų mūsų jauni
mui siuntinį. Atėjo gražus pa
ketas su rūbais mergaitėms.

Neilgai trukus atskubėjo į 
Arosą p. Tomų šeima, garsi sa
vo gerais darbais ir didelių pa
siaukojimu lietuviškiems reika
lams netik Šveicarijoje, bet vi
soje Vokietijoje. Ši šeima per 
keletą metų nenuilstamai orga
nizavo materialinę pagalbą Vo
kietijoje gyvenantiems lietu
viams ir rūpinosi, kad lietuvių 
vaikai galėtų gerai bei gražiai 
pailsėti — sustiprėti šveicarų 
gerose pasiturinčiose šeimose. 
Ir šį kartą p. p. Tomai atvyko 
ne tuščiomis. Atvežė dovanų ir 
parūpino keletą garsinių kultu- 
jrinių filmų apie Šveicariją, jos 
nepriklausomybės šventėje. Be- 
atas Toma davė gražią ir išsa
mią paskaitą apie Šveicariją, 
apie vietos lietuvius bei mielai 
atsakinėjo į visus mūsų jauni
mo klausimus. Jo uošvė iš Ka
nados, ponia Mašalaitienė papa
sakojo apie lietuvių jaunimo 
stovyklas Kanadoje ir apie mū
sų tautiečių gyvenimą tame 
krašte. Buvo labai įdomu.I

j Su vietos šveicarais palaikė
me gerus santykius ir lankėm 
jų kultūrinius parengimus. Te
ko matyti jų pagamintą filmą, 
kuris vaizdavo bolševizmo žiau 

: ramus bei gresiančius visai žmo 
nijai pavojus. Įdomu buvo pas

tebėti, kad šveicarai yra gerai 
informuoti ir apie Lietuvą bei 
jai bolševikų padarytas skriau
das. Su turistais turėjome ma- 

! lonių pasikalbėjimų. Ypatingai
;prie mūsų prisirišo viena belgų 
I grupė, kuri mus nuolat lankė ir 
žavėjo savo dainomis, šokiais 
bei žaidimais. Nemažiau ir mes 
jiems patikome su sayo lietu
viškomis dainomis bei vaišingu
mu.

Kaip svečias dažnai mus lan
kė vietos parapijos klebonas, 
kuriam patiko mūsų jaunimo 
giedojimas bažnyčioje ir gied
rumas stovykloje. Jis mus ne
kartą pagyrė ir kvietė atvykti 
sekančiais metais.

Paskutinį sekmadienį aplankė 
mus Šveicarijos lietuvių pirmi
ninkas Dr. Radvila su savo žmo 
na ir viena lietuvaite. Jis gra
žiai papasakojo apie lietuvių 
veiklą Šveicarijoje ir pažadėjo 
intensyvinti pagalbą Vasario 
16-tos gimnazijai. (Visi kalbėjo
me su jo žmona ir nepastebėjo
me, kad jinai yra tikra šveica
rė. Jinai nepaprastai gražiai ir 
sklandžiai vedė įdomius pasi
kalbėjimus su visais mūsų kolo j

I

ži.'■SSii:
Naujų kryžiaus kelių šventinimo iškilmės Putname, Conn.

SĖKLŲ AMŽIUS: -

Rugio grūdas nedygs po pen
kių metų savo amžiaus; jis pa
sidaro nedaigus. Gluosnių sėk
los išnokusios gyvena tik dvi 
tris savaites, ir vėliau sėklos 
nedygsta. Tuopų sėklos ncdai- 
gios po kelių mėnesių, ąžuolo 
— po metų. O kai kurių au
galų sėklos dar po 10-12 metų 
tebesti gyvos. Kviečių sėklos 
išlaiko daigumą iki 20 metų, o 
pupelių, žirnių, tabako, aguo
nų ir kai kurių kitų augalų sėk 
los išlaiko dešimtis ir keliasde
šimt metų. Sėkloms dygti būti
na sąlyga yra drėgmė ir van
duo. Dygstančiai sėklai vanduo 
reikalingas dėlto, kad gemalas 
gali misti tik skystu maistu; 
sausos sėklos sausoj žemėj vi
sai nedygsta.

nijos gyventojais. Jų apsilan
kymas mums buvo taip pat la
bai naudingas. Tą pačią dieną 
atsirado ir tėvas Petras Urbai- . BrOcktOll, M<1SS. 1 Visas tas gėrybes “Lietuviš-
tis, salezietis iš Torino, keliavęs ' į koj kavinėj” ir prie sąjungie-
po Vokietiją ir rinkęs naujus -Putnamo seselių ir pranciškonų čių stalo Kennebunke dalino sve 
kandidatus Tėvų Saleziečių gim 
nazijai Italijoje. Jis įdomiai pa
pasakojo apie savo ilgą gyveni- ciatyva ir šiemet brocktoniečiai kienė ir Sofija Stašaitienė su 
mą Kinijoje ir apie dabartinę turėto nrovos lietuviu 1 savo šeimomis. Inž. Juozas Sta-veiki, Italijoje, lietuviškojo jau niJ šiuos JaitiS “ «*»
nimo tarpe. Stengėsi sužavėti nug paremįį Kazimieras Stankus abiejose

MOŠŲ KOLONIJOSb

rėmėjai čiams mūsų žinomos veiklios
Moterų Sąjungos 15 kp. ini-1 ^au”os sąjungietės: Julija Stam

berniukus mokslui Italijoje. 
Šalia šių svečių buvo ir kitų,

kurie mums parodė daug tikros buvo įruošta “Lietuviška kavi

i gegužinėse buvo pavyzdingas iž 
Liepos men. 29 d. pas Nekąl- dinjnkas 

to Prasidėjimo Seseris Putname

meiles. Visiems jiems dėkoja
me ir linkime daug Viešpaties 
malonių.

Stovyklai vadovavo Ona Kru
tulytė-Boehmienė ir jai gerai
talkininkavo Alina Grinienė iš .v,

, a , . . .v ciskonus Kennebunke, sąiungie-Muencheno, Ona Vilonskiene įs -. , , • - . .. . . . .„ . , , .v eių stalo įsmamngieii kepiniaiHagcno ir kun. V. Šarka is . . , , . m c,. . .TT . , , ... ir kalakuto sumustimai svečiusHamburgo. Stovykla pilnai pa- , . ., . , j.., ,. .v maloniai sotino,vyko ir todėl negaila, didelių iš
laidų, kurios susidarė ją orja-į._______________

nė” su skaniais brocktoniečių 
vienuolyno rėmėjų paruoštais 
pyragais, narstukais, įašiniuo- 
čiais ir kitais saldumynais.

Produktais, kepiniais, pini
gais, darbu ir organizavimu pri
sidėjo gausūs duosnūs ir sąmo
ningi brocktoniečiai.

Gauta pelno netoli šešių šimtų 
ir įteikta atitinkamiems vienuo- j

Rugpiūčio mėn. 5 d., pas Pran lynams. Abi vienuolijos atsiun- j 
tė padėkos laiškus.

Trumpai Į
— Antanas Juknevičius šie

met baigė Brocktono valstybinę Į 
j gimnaziją. Gyvena pas savo ma; 
mytę Antaniną Juknevičienę,

dėkojame: Teatlygina, _ Liuda ir Raimundas Šunizuojant. Viskas Dievui, Tėvy- dgįaj
nei, mūsų visų labui! T . _T.Jums tūkstanteriopai Visagans kiai pasistatydino gražų dvi- 

Visiems savo priėtėliams, Ge- Viešpats!
radariams bei Bičiuliams nuošir Kun, V. šarka

Sielovados direktorius tėv. A. Bernatonis dalina mažosioms tau
tinių šokių šokėjoms kan. J. B. Končiaus dovanotą šokoladą.

H. Motgabienės nuotrauka

1

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir
gus Raimundą ir Liudą Šukius. 
Birutė aplankė ir savo buvusius 
mokytojus Keblinskus.

K. Keblinskienė

aukštį narną ir liepos pabaigoj ,
: perėjo ten gyventi su savo' 
i dviem dukrelėm ir sūneliu An
drium.

Naujus namus pasistatydino 
taip pat Valteris ir Otilija Ber- 

i žiniai.
1 — Marija ir Fulgcntas Jano
niai lankėsi pas sūnų Vytautą, 
kuris eina elektros inžinieriaus 

'■ pareigas Northfielde, Ohio.
. — Jonas ir Dalia Šiliniai iš
Rochester N. Y., buvo atvykę 
pas savo mamytę Oną šiurilie- 
nę ir aplankė savo krikšto duk
terį Astą Baškauskaitę.

i — Kun. Antanas Kardauskas
; - Kardas, buvodamas su savo ■ 
i sesute Maryte pas seserį Ka- 1 
mantauskienę Norwoode, aplan- 

i kė ir savo kaimynus ir buvusius 
parapiečius P. ir K. Keblinskus.

— Birutė Šukytė ir Jonas Ta- 
moiiūnai, iš Preston, Ont., Ka
nados, atvyko pas savo drau-

dažomos J. Rudis

Tet ČLiffside 4-1050
i ♦ ♦♦♦♦»

fffi ii Ii Įįjjufi, pL^^'§ay.-.-l-03: A- SeroGnjis^.-.į

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas iž> 

jvairių atstumų

A. VILIMAS
S415 S. Lituaniea Avė 

Tel. FRontler 6-1882

TV-RAOIUAI -OUOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 

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

Viskam žemiausios kainos Ir garantija

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. Wfi 5-8063

3321 S. Halsted St.- ČLiffside4-5665

iHiiuiiiiiiiimiiiiiimiiiHminumiiiitiii!

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje $3.00, 
už dirbtuvės darbą.—$10.00 lr da
lys. Pigios paveikslinės lempos.

J. MIGLINAS
2549 W. 69th St, II a. PR 0-1063

'illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllliillllllli

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

Tel. 434-4660

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas
128 pusi. Kaina $1.00 

Užsakymus, su pinigais siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street

Cliicago 29, Illinois

KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPA?

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OP FREE PARKING

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

TAISYTI • LENGVI IŠSIMOKĖJIMAI

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

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

4 '/2%
. Naujas ankštas dividendas numatomas 

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI AMDne* PIRM- ir ketv............................... 9 v. r. iki s D. P.VMLHHUUd, ANTRAD. lr PENKT..................... 9 ▼. r. Iki 5 p. p.

ŠEŠTAD. , . fl v. r. Skl 12 v. fi. Trečiad. uždaryta.

,/z-
TOMO ŽIŪRAIČIO, O. P„

ŽODIS IR GYVENIMAS
Religinei - tautinei rimčiai

“Gražiai, sugestyviai, įdomiai parašyta knyga” (Bern. Brazdžio
nis). “T. Žiūraičio knyga yra nauja teologija, naujas žodis mo
derniam žmogui” (Dr. A. Baltinis). “Mums krenta j akis auto
riaus rašymo meistriškumas bei kūrybinis sintetiškumas: dai
niaus, išminčiaus ir karžygio . . . Linkėtina, kad Žodis ir Gyve
nimas būtų išverstas j anglų kalbą” (Prof. Dr. A. Ramūnas). 
“Vikriai parašyta knyga” (A. Rimydis). “Daugiau panašios ver
tės knyga!” (D. Penikas).

Knygai ivadą parašė Prof. Dr. A. Maceina.
Viršelis dail. V. K. Jonyno.

Knyga gaunama "DRAUGO" Administracjjoie: 4545 
W. 63rd SU Chicago 29, Illinois. Kaina tik $2.75. 
------------------------ - -------------------- --------------



LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
Los Angeles, Calif.

— Lietuvių diena. Sekmadie
nį, rugp. 19 d., puikiose Los 
Angeles Breakfast klubo patal
pose, įvyksta didžiulė ir devin
toji iš eilės Los Angeles Šv. Ka
zimiero parapijos rengiamoji 
Lietuvių diena. Ir šiais metais 
laukiama svečių iš San Diego, 
Yucaipa, Long Beach, Santa 
Barbara, San Fernando Vailey 
ir iš visų Didžiojo Los Angeles

ją išgirsime rugpiūčio 19 d. Lie
tuvių dienos programoje.

— Egidijus Radvenis, vietos 
skautų veikėjas, baigė elektro
nikos inžinerijos mokslus ba- 
kalaureato laipsniu. Taip pat 
studijas baigė ir Dalia Andra- 
šiūnaitė. Dalia rugsėjo 1 išteka 
už inž. Jono Navicko.

— Aktorius Juozas Karibu
tas, pardavęs savo senąją nuo
savybę, atsikėlė arčiau para-

miesto apylinkių. Laukiama ir į P1J0S> įsigydamas puikią rezi- 
iš kitų valstijų lietuvių, kurie' denci^ su maudymosi baseinu, 
šiuo metu atostogauja gražioje Abu Kaributai džiaugiasi savo 
Kalifornijoje. Tegul ir jie pa- pirkiniu ir geresne aplinka.

— Adv. Jurgis Dargis su savo 
dukra Eleonora, baigusia Kau
no Muzikos konservatoriją, iš 
Venezuelos persikėlė gyventi į 
Los Angeles, Calif. Advokatas

Paruošta puiki programa. Y- Jurgig yra preĮ. v. Dargio bro- 
pač visiems reiktų išgirsti so- jjg

mato, kaip gyvuoja ir veikia lie
tuvybės avangardas — Šv. Ka
zimiero parapija prie Pacifico 
pakrančių.

listę Daivą Mongirdaitę. Teis. Dr. Algio Avižienio ir Jū-

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. rugpiūčio mėn. 14pareiškimas charteriui gauti. 
Viskas puikiai praėjo, visi vei
kimui dokumentai ir draudimo 
polisai gauti, valdomieji orga- 

!nai patvirtinti ir pirmoji Lietu
vių Kredito įstaiga, pavadinta 
“Lithuanian Credit Union” jau 
veikia.

Pirmieji žingsniai kuklūs. Įs
taiga atvira kol kas tik 2 valan
das savaitėje — šeštadieniais 
nuo 10 -12 vai. Lietuvių Tau
tiniuose namuose. Tuo laiku pri
imami pareiškimai paskoloms 
gauti, priimami indėliai ir naujų 
narių pareiškimai.

Džiugu, kad lietuviškoji visuo 
menė sutiko naująją įstaigą su 
pasitikėjimu, ką liudija ir tas 
faktas, kad ji jau pajėgi duoti 
paskolas ir garantuoti indėlinin 
kams, kad jų įdėti pinigai kiek
vienu pareikalavimu bus išmo
kėti. Kadangi įstaiga veikia vai , 
džios skirtų priežiūros organų * 
griežtoje kontrolėje ir visi in
dėliai apdrausti iki 10,000 dole- ! 
rių, tai indėlininkai nukentėti 

i negali, tad nenuostabu, kad ir 
narių skaičius sparčiai auga.

likusi be jokios pagalbos su mirė jo mamytė Veronika Dū-! Pirmuosius valdomuosius or- 
keturiais mažais vaikučiais. Ne dienė. : ganus sudaro:
žiūrint sunkumų ir nedateklių, i
sugebėjo juos visus gražiai iš-

“Lenciugelis” Los Angeles lietuvių scenoje. Prieky tipiški šokėjai 
I. Stadalnikaitė ir G. Radvenis. (L. Kančausko nuotrauka)

Stasys Paltus bus šių metų pa- ratės Bulotaitės moterystę pa
grindiniu Lietuvių dienos kalbė-1 Įaįmįno RUn. Antanas Valiuška, 
toju. Pamatysime jaunimą šo- Vestuvių vaišės buvo gražios 
kantį tautinius šokius, bus ga- ir gausįos svečiais. Povestuvinės 
Įima aplankyti meno mėgėjų pa- kelionės jaunieji išvyko į Eu- i*e_’

i;

. iveikslų paroda. Tai pirmasis ropąi kur išbus šešias savaites, 
toks įvykis Los Angeles lietu- Ta pačia proga dr. Avižienis 
Vių istorijoje. Dalyvauja net de- dalyvaus tarptautiniame moks-
simt meno mėgėjų. lininkų suvažiavime Muenchene, ' ~ ‘ 'T y »j ° tis-

Vokietijoje, kur skaitys paskai- ?rant’ “,ch;; kur i P*®. «». Kazimiero bazny- ■

! — Jonas ir Julija Petroniai a) valdyba — A. Kirsonis,
auginti ir vieną savo dukrele | susilaukė Pil™Simės dukrelės, dr. R Pamataitis, Bacevi- 
davė Karmeličių vienuolynui,! Vestuvės. Rugsėjo 1 d. 10

Mike Krafto orkestras ir jo
solistas linksmins jaunus ir se- aPie skaičiavimo mašinų fe
nus. šeimininkės, vadovaujamos i orBas dalyvaus skautų vadų 
Onos Mikuckienės, visus gar J pasitarime Šveicarijoje. Nuo šio 
džiai pavaišins lietuviškomis rudens dr- Avižicms pradės skai 
dešromis ir kitokiomis gėrybė-
mis. Lietuvių diena bus baigta 
9 vai. vakare.

Spėjama, kad per devynerius 
metus parapijos Lietuvių die
nos yra aplankę apie 17 tūks
tančių žmonių. Kitą metą bus 
iškilmingai minima parapijos 
rengiamos Lietuvių dienos de
šimtmetis.

O meilė žmonėms juk ir yra tie 
sparnai, kuriais žmogus iškyla 
aukščiau visko

M. Gorkij
RADIO PROGRAMA

Aulo Išlepimas

RUGPIŪČIO IR RUGSĖJO MEN. 
Jūs nesate įpareigoti ką nors pirk

ti, tik atsineškite šį skelbimą.

VVESTERN AUTO SALES 
& SERVICE

4318 S. lVestern Avė., LA 3-1790 
— D — Sav. Steponas Ščerba

čius, B. Gediminas ir F. Masai-

žinoma kaip Sister Maria of the čioje moterystės sakramentą b) kredito komisija —V. Ma- 
priims inž. Jonas Navickas ir žeika, A. Valavičius ir F. Skir- 
Dalia Andrašiūnaitė. Vestuvių mantas;
vaišės bus parapijos salėje.

Blesscd Sacrament.

tyti paskaitas Kalifornijos uni 
versitete, Los Angeles. Jūratė 
yra bebaigianti matematikos sėjo 1. 
mokslus ir taip pat pasižymi re
tais gabumais.

— Algis ir Danguolė Ratke-1 
liai susilaukė sveiko berniuko, 
kuriam parinktas Ronaldo var
das. Krikštas numatomas rug-

Vacys Scerba, Vacys Motor 
Sales vedėjas

— Mokslas parapijos mokyk
loje prasideda antradienį, rug
sėjo 4, tuoj po Darbo dienos.
Visi vaikai su tėvais turi būti geimą, išsikėlė

— Jonas Laucius, iš Cleve
land, O., atvyko į Los Angeles, 
Calif., ištirti įsikūrimo galimu
mus. Jis laikinai sustojo pas 
Leoną Briedį, kuris gyvena Lyn 
wood, Calif., ir turi pirkęs gra-

— Inž. Kęstutis ir Milda Mi
kėnai, šv. Kazimiero parapijos 
nariai ir skautų veikėjai, išvy
ko ilgesnėm atostogom į Euro
pą. Mano aplankyti beveik vi
są Vakarų Europą ir sustoti 
Romoje, Lietuvių kolegijos na
muose.

LIETUVIŠKAS KREDITO
kooperatyvas

Los Angeles miesto ir apylin
kių lietuviai per eilę metų vis 
užsimindavo apie savo kredito 
įstaigos reikalingumą. Tas rei
kalas buvo keliamas kai kurių 
organizacijų susirinkimuose ir 
diskutuojamas privačiai draugų 
tarpe. Niekas neginčydavo, kad 
lietuviai išleidžia milžiniškas pi
nigų sumas, mokėdami nuošim-

e) revizijos komisija — J. 
Petkus, V. Pažiūra ir V. Var
nas.

Naujai ir šios rūšies pirmajai 
įstaigai Pacifiko pakrantėse lin 
ketina išaugti į tvirtą lietuvišką 
finansinę instituciją. F. M.

zius namus. i
i — Prof. V. Biržiška, iš Chica- 

Inž. Algirdas Manvydas su gos, atVyko į Los Angeles ato- 
1 JšsiKėle iš San Diego*, j Sįogų įr sustojo pas savo bro- 

moky loję 9 va. ryto. us pa-Calif., į New Orleans, La., kur L. prof Mykolą, kuris čia gy- 
maldos ir tėvų susirinkimas. 'dirba prie NAtA ei dvės tyri- vena Malonu abu šiuos žymius 1 čius už įvairias paskolas, visi

KLAUSO IR REMIA 
Visi Pittsburgh’o lietuviai

Pittsburgh’o Lietuviu 
Kataiiky Radijo Programą

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
IS STIPRIOS TR GALINGOS

šeštadieninė mokykla sa- ™° skyriuje. Jo dabartinis ad-
vo darbą pradeda rugsėjo 15, 
9 vai. ryto, parapijos mokyklos 
patalpose. Tą .dieną bus vaikų

resas: 1503 Westbrook Dr., Apt. 
C. New Orleans 22, La.

Pranciška Urnežienė,, G.

žmones matyti sekmadieniais 
bažnyčioje ir lietuvių parengi
muose.

— Kotryna Ncdvaraitė, bu-

sutikdavo, kad tie pinigai ga
lėtų likti lietuvių rankose, įstei
gus savo kooperatyvinę kredi
to įstaigą. Deja, tuo viskas ir

W L O A

registraciją ir tėvų susirinki- Urnežlaua žmona> beat08togau. ,]gaJ,. Los
dama Honolulu, Hawaii, mieste, . Kazimiero parapijos šeimininkėmas.

sunkiai susirgo. Paguldyta Ii-1 įr didelė parapijos rėmėja, su
dainuos Lietuvių dienoj, šeše- į gonineje. Yra dalinai paraližuo- sįrgOj gaudama lengvą kraujo

Daiva Mongirdaitė, kuri

rius metus lavino balsą pas pro
fesorę Emilia Ippolito, kuri pri
klauso Bostono universiteto Mu 
zikos Fakultetui. 1960 metais, 
tame pačiame universitete Dai
va gavo bakalaureato laipsnį su 
operos ir dramos specialybe. Ji 
koncertavo beveik visuose di
desniuose Amerikos miestuose. 
Visur buvo publikos ir kritikų 
šiltai priimta, o ypač po jos kon

ta ir netekusi kalbos.
— Mirė Elena Morauskienė,

79 metų amžiaus, kuri nuo 1944 
metų su savo dukra Margare
ta gyveno Los Angeles, Calif., 
mieste ir daug padėjo kuriant 
Šv. Kazimiero lietuvių parapi
ją. Liepos 25 palaidota Kalva
rijos kapinėse. Laidotuvėse da. 
lyvavo didelis būrys velionės 
prietelių, sūnus Jonas ir duktė

certo Jordan Hali, Bostone, Ona iš Pittsburgho, Pa, bei dūk
Mass., muzikos kritikai ją aukš 
tai įvertino ir plačiai aprašė. 
Pirmą kartą losangeliečiai Dai
vą girdėjo per kun. klebono ju
biliejaus banketą, antru kartu

tė Margareta, kuri savo mamy
tę visą gyvenimą nuoširdžiai 
globojo ir slauge. A. a. Elena 
Morauskienė, jos vyrui tragiškai 
žuvus anglių kasykloje, buvo

HA DIJO STOTIES BRADDOCKS 
Kieki veną. sekmadienį nuo 

i ’SO iki 2:00 vai. p. po 
Visais reikalais kreipkitSs šiuo ad 

pasibaigdavo, nes niekas nesiė- '•esu: Lithuanian Catholic Honr.

išsiliejimą ant smegenų. Ligo
nė palengva sveiksta.

— Antanas ir Dalilė Polikai- 
čiai nuo šio rudens iš Yucaipa, 
Calif., persikelia vėl gyventi į 
Los Angeles, Calif. 1

mė konkrečių žygių tai idėjai 
įgyvendinti.

Atvykus iš Kanados prityru
siam šios srities žinovui p. Kir- 
šoniui, jo iniciatyva buvo su
šauktas iniciatorių susirinki
mas, kuriame dalyvavo ir Ame
rikos Kredito Unijų Lygos at- 

I stovas ir čia buvo užpildytas

— Vincas ir Valerija Kazlaus 1 
kai, praleidę keletą savaičių ato i 
stogų Cicero, Ilk, pas savo bro-1 
Iį Igną Kazlauską, grįžo gerai | 
atsigavę į Los Angeles, Calif. 
Su jais keliavo ir jų dukrelė Bi
rutė, kuri gražiai reiškiasi vie-

— Bronius Dūda gavo liūdną 
žinią iš Lietuvos, kad ten pasi-

MOVING
3. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas

5-9299 Chicago, IU-

GK ADIASKAS

Ask for SUNNY BROOK J. G. TELEVISION CO. 
2512 W. 47th St., FR 6-1998

TV, RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimui—taisymai Sekm. uždaryta

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. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis j Baltie Florists 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadvvay, So. Bostone. Telefonas 
.-LN 8-0489. Ten gaunamas ir 
Draugas”

! ©10%, 20%, 30% pigiau mokėsite? 
■jjjį-iž apdraudą. nuo ugnies ir auto-į 

mobiiio pas

FRANK ZAPOLIS
3208% VVest 95th Street 

Jhicago 42, Illinois
G A 1-8054 !«• GR. 0-433® J

1961 OLDS. 4 Dr. H.T. Air 
Cond. Full Potver.

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

1961 OLDSMOBILE 
STARFIRE .............

$2,795.00

$2,095.00

$2,995.00
1960 CHEVROLET 

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

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

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

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

;----- -------------;----------------------------------;--------->
Kas tik turi gėrę skonį, 

Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

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

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

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

.................... .................. ................ .............. ....................... .................... &
Rn.dto Station W1.OA, Braddock 

r>onnaylvan)!.

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

Balzekas Motor Sales, Ine.
DIRECT FACTORY DEALER FOR:

CHRYSLER ■ Imperial — PLYMOUTH - Valiant — STUDEBAKER - Lark
300 gerų vartotų automobilių. Labai nužemintam kainom. Galima pirkti be pinigų.

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

Kokia degtine Jums patinka?

ftO SUNNY BROOK DIST. CO., UUISVILIE, KY. KINIUCKY STRAIGHT BOURBON WHISKEY 86 PROOF. KENTUCKY BLENOED YYHISKEY 86 PROOF. 65% GRAIN NEUTRALMfc.

a it

švelni ir lengva? 
PIRKITE “STRAIGHTJ J O.oo 4/5 qt

švelni ir ekstra lengva? 
PIRKITE “BLEHD” °-"°4/5 'lt

------------------- --------------------------- -------------- - ----------------------------------------- —------------- ----------- --------------------------------

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.

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 41/l%

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

.........................................-............................. ...................................................................................



DRAUGAS, antradienis, 1882 m. rugpiūčio mėn. 14 jimu ir mokymu, kad jos išau- 
———• - gusios būtų geromis motinomis.

Jeigu lietuvės motinos pasi
žymės taurumu, pasiaukojimu 
darbui ir savo pareigoms ir jei 
jos bus tvirto, nesvyruojančio 
tikėjimo, tai jos tikrai bus tos 
didžios asmenybės, kurių nega
lės blaškyti jokios gyvenimo 
audros ir kurios savo vaikus ir 
visą šeimos gyvenimą galės pa
kreipti lietuviška linkme.

Svetur gyvenančios motinos 
dažnai yra užimtos ištisas die
nas darbovietėse. Grįžus namo, 
joms yra labai sunku prisiversti 
ir atsidėti grynai motiniškoms 
pareigoms. Bet joms visa tai 
nebus taip sunku, jei nuolat pri
simins, kad jų motiniška misi
ja yra labai aukšta ir kilni, kad 
nuo jų tinkamo atlikimo pri
klausys ir vaikų laimė ir tautos 
ateitis.

Šv. Jono parapijos Toronte stovyklautojai berniukai Wasagos 
vasarvietėje prie lietuviškų vartų. Stovykla uždaryta rugpiūčio 
5 d. (Nuotrauka E. Adomaičio)

Ar verta sielotis?
JONAS MIŠKINIS

Daug kas iš mūsų sielojamės me! Ar visa tai įvyko atsitik- 
dėl lietuvybės išlaikymo. Su tinai? Ne, tai buvo heroiškos 
baime žiūrim į jaunąją kartą, lietuvių pastangos, nebijant nei 
kuriai gresia didelis nutautėji- kalėjimo nei mirties, kad tik 
mo pavojus. Šiais klausimais galėtų iškovoti savo tėvynei 
mes daug kalbam, rašom ir laisvę.
daug diskutuojam. Tačiau šį ak Todėl nei šiandien nereikia 
tualų klausimą svarstant, pir- į įsivaizduoti, kad mūsų jauni- 
miausiai reikėtų nukreipti akis mui pavojai yra perdaug dideli

Sųnki yra mirtis? Bet gyveni
mas be minties apie mirtį be to, 
ką sudaro religija, be to, kas 
žmogų skiria nuo gyvulio; yra 
kliedėjimas — nuolatinis ar su 
pertraukomis, paikas ar tragiškas.

Pacoli

(XĄ$STFTFD AND HFT P WANTED ADS
R E A U E S T A T E R FA L ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE geriausi pirkinio
■ Medinis 8 kamb. Brigthon p.. 30

G m. G kaml). mūriu., alum. lang^ I % aukšt. mūr. 6 ir 3 kamb. alyv. p. lotas, namas gerai užlaikytas ir 
saus. jrengt. rūsys, garaž. $22,750. šild., mūr. garaž. $24,500. švarus, $10,300.

4 būt, mūrin., 2 auto garaž., alum. 4 mieg. mūras, prie park., čerpių Mūrinis K) metu t'/, a., 4 ir 3% 
lang., alyv. šild.. gražus pajam. nam. stog. plat. lotas, gazu šild. Nuderė- kamb. imtai, priešais M. parką, sku-
$42,900. ta kaina. ibiai už $29,800.

Inteligent. šeimai, 15 m. puiki 8 Nauj, 2 bnt, mūr. 2 po 5 kamb., I Mūrinis 3 imtai ir mūro garažai
kamb. degintų . plytų rezid... apie 40 gera vieta, 2 atskir. šild. $30,400. prie 71 ir Rockfvell, vertas daugiau
ped. sklyp., skoninga ir gražu. Prieš park, maisto prekyb. duoda negu $27,900.
$26,000. $50,000 met. pajamų, 2 aukš. liuks; J Mūrinis visai naujas 3 mieg., 69 ir

2 būt. 7 m. mūr. erie parko, 5 ir mūr., 2 būt., oro apšald^ $3S,500. ; Oakley, $18,500.
4 kamb., iškelt, vamzdž. garaž., 2 Gage park. 3 būt. murin., garaž.
šild.. gazu, $31,500. verta siūlyti $26,000.

1 % aukšt., 10 m. mūr. 5 ir 3 Bright. pk. 3 būt. mūr., atskir
kamb., gazu šild., garaž., sausas rū- šild., geros nuomos. $22,900. 
sys, prie parko, $28,000. Kitur: geras 3 aukšt., 3 būt. mūr

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

2 būt. mūras, 6 ir 3 kamb. butai, gera vieta, $17,400. 
garaž., daug vert. priedų, $1 8,800.

.Ūminis 1 <4 a. 5 ir 3 viršui, 2 Iii. 
nuo M. parko, $17,800.

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

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

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

Murins G kamb., 2 blokai nuo Mą-
Mūrinis lfca.5 ir 4 viršuj gara- ria Hiffh, 30 p. lotas, nauja vonia, 

zas, geras šild., M. parke, $22,900. 3 mieg., gazo šild.. $16,900.

REALTY.' 2i>CM 9th ST, HE 6-515I

G butų mur. po 5 kamb 
sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 

era, vieta, _ $1 (,auv. , Parko apylinkėje. $59,900
- ■ Biznio mur. 2 būt. ir kraut., karšt. ; 2 būt palam medui 5 b- •(

7 m. 4 kamb. mūras, prie parko, i vand. alyv. šild., garaž., metams apie kamb. viršui Plvtel vonios e-s,™ nauja gatv., apsauga nuo vand., ga- $2 500 nuom. Įmokėti 3,000. Kaina gi!dym. garįž arti ' įstaigos,“' nužem. 
zu sild., garaž. $19,buv. $12,006. , Rodna. $18,990

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

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

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

SIMKUS
KEAL ESTATE. NOTAKY PUBLIC

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

VTSAS ŠVIESIŲ PLYTŲ
5 metų mur., 2x5 ir 3 kamb. bu

tai. 2 šildymo sistemos gazu. 43 pėdų 
sklypas. Didelis 2 auto mūr. garažas.
Gražiausia Marąuette Pr. vieta. Tei- 
m nlciTSc! 1

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

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

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

PRIE BAŽNYČIOS
Mokyklos ir parko 7 metų gražus i _r__ ,,. , , ...

2 butų, (po 3 miegamus) mur. na- | Mur. 1 Ą aukšto: 5 r 3 kamb. 14 
mas. Spinduliuojantis šildymas alyva. j Shv,*,o 1OtaS‘ 62 ir PuIaski
Dvigubas garažas. Apsauga nuo po-

60 pėdu 5 ir 4 kamb. Nauja alyva karštu 
vand. slūma. Garažas. $15.500.

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

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

kamb. mūrin., 2 m. senum., 
60 ped. sklyp. gazo šildym., arti 
72tos ir Harlern. $15,900.

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

2 būt. mūr. 5Į4 ir 5 (3 mieg.),
5 metų senumo, "beisboard” šilu-

6948 S. Bell. 2-jų aukštų medinis, ma, užbaigt, rūsys. $41,900.

Drandimo Agentūra Patarnanja Visais Draudimo Reikalam 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANGE ■ NOTARY PUBLIC

T aiandos 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

į motiną. Juk tik ji tegali ge
riausiai išlaikyti lietuvybę savo 
vaikuose. Jeigu ji savo vaikams 
neįkvėps lietuvių kalbos mei
lės, nieko nepadės nei lituanis-

ir nenugalimi. Reikia tik aiš
kaus noro, supratimo ir viltin
gų pastangų. Jeigu anais laikais 
lietuvė išsilaikė ir išgelbėjo ją 
tik įgimtas kiekvienam lietu-

DAŽYMAS IŠ LAUKO 
IR VIDAUS

Pataisoma suskilęs-ištrupėjęs 
plasteris. Išvaloma-dažoma 

“gutters”
Tel.: 434-0433

HELP WANIE1) MALĖ

‘Tuojau reikalingas 
SUNKVEŽIMIO VAIRUOTOJAS 
(truck driver) duonai išvežioti.

Kreiptis tel. 326-1140

tvynio. Kaina labai sumažinta — sa
vininkas turi išvykti iš čia!

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

bungalow ant 37% pėdos sklypo. Ga 
zo šiluma. ?1S,5OO.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7Ist Street
Tel. VVAlbroob 5-6015

i Puikus pirkinys.

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

Mūr. G ir 5, centr. šildymas, ar
ei Archer susisiekimo, žemi mokes
čiai.

CICERO—BERWYN
_2-jų butų namas — 4 ir 4 švie

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 West 43rd Street 

Tel. CLiffside 4-2390
4936 W. 15th St., Cicero 

Tel. OL 6-2233; OL 2-8907

tinės mokyklos nei organizaci- viui, ypačiai kiekvienai motinai j
jos. Ar ne lietuvė motina išsau
gojo savo vaikuose tėvų kalbą, 
papročius ir lietuviškas tradici
jas ilgais rusų viešpatavimo me 
tais?

tautybės jausmas, tai, kai tas 
jausmas yra ugdomas įvairio
mis priemonėmis bei sąvokomis, 
turėtų būti įmanoma išsaugoti 
vaikus nuo per greito nutautė-

Lietuvė motina jau nuo se- Jimo- 
novės buvo garsi savo giliu ti- šiame tvirto ryžto ir atspa. 
kėjimu ir tautos meile. Kaip gi raug ugdyme motina turi
kitaip galėtum išaiškinti tai, iemiamos reikšmės. Todėl kiek-išaiškinti
kad mūsų senosios kartos mo
tulės, vos iš maldaknygės mo
kėjusios paskaityti, sugebėjo’ iš
auklėti tiek kilnių ir garbingų pągjjįĮjįų lietuviais 

bei moterų, tiek

viena motina turėtų rimtai pa
galvotu kokių konkrečiai užda
vinių turi imtis, kad jos vaikai

vyrų bei moterų, tiek narsių 
didvyrių ir karių, kurie privedė 
jaunąją kartą prie Lietuvos ne
priklausomybės kelio. Nors a- 
nais laikais, gyvenant šiaudi
nėje pastogėje, gal ir nebuvo 
tiek pavojų nuslopinti lietuvių 
kalbą ir papročius, kaip yra da
bar, gyvenant svetur ir nuolat 
vaikams bendraujant su sveti-

Motina — tautos ateitis

Dabar mums tenka gyventi 
tokiose aplinkybėse, kad esama 
tautos padėtis reikalauja didelio 
visų dvasinių ir fizinių jėgų į- 
tempimo., Tai nėra tik laikinas 
reiškinys. Jis šiuo- metu yra nuo 
latinis ir gali trukti gana ilgai.

ROLL FORMINS 
MAGMINE OPERATOR

& SET-UP MAN
Mušt read micrometer. sliding 

caliper to 64ths of an inch, to 
measure all dimensions, and radii 
of fornied shapes. Ability to raake 
exacting set-ups and adjustments 
on Yoder & Dahlstrom machines. 

Top Wages Plūs Incentive 
Liberal Benefits

ALTO MFG. CO.
1647 Wolfram St.

Chicago 13
Or Cali Mišš Smith For 

App’t. VVE 5-7080

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

Parke 5 kamb. mūr. bungalow, 2 Sklypai mieste, visi patogumai, po $1,500. Akras žemės,ąžuolyno $1000.
v - ‘ Pajamų nuosavybe, gražus sodas, labai graži vieta, senatve verčia parduoti,

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

P. ABROMAITIS REALTY, 1005 Porter St., Lemont, Iii., CL 7-6675
7228 S. CLAREMONT AVĖ. 

GR 6-8915

IŠNUOMOJAMA d vi Marą. Park Mūr. 2x4, garaž. §20,900. Tik $23,300 už 2-jų butų gerą pa- ruti ltr.lv 1 1 Mūrin. 2 po 5 ir 4 k., garaž., §26,900. jamų mūrinį Brighton Parke, Mont-

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

3232 S. Loive Avė.

maišiais. Tačiau šių. dienų mo- Tačiau šitas jėgų įtempimas il
tines daugiau yra išsilavinusios 
negu anuomet, todėl jos gali 
savo vaikus apsaugoti nuo nu
tautėjimo, jeigu tik bus noro 
ir rimto susirūpinimo.

Herojiškos pastangos 
Nereikia pasiduoti apatijai ir 

manyti, kad ne nuo mūsų pri
klauso ateitis. Būtų labai klai
dinga galvoti, kad rusų priespau 
dos ir spaudos draudimo metais 
Lietuvoj tautos meilė ir kalba 
nežuvo, tik susidėjus ypatin
goms aplinkybėms ir visai ne
priklausomai nuo mūsų tautie
čių pastangų. Užtenka tik pa
žvelgti į tuos ano meto laikus: 
kiek lietuvių iįuvo, kiek į kalė
jimus pateko ar mirė ištrėmi-

gainiui turi išaugti į tvirtą ir 
atsparų lietuvio būdą. Reikalas 
turėti lietuvių motinų uždeda 
labai svarbių pareigų kiekvie
nam lietuviui. Žinokim, kad lie
tuvė motina yra mūsų tautos 
ateitis. Dėlto tėvams reikia su
sirūpinti savo dukrelių auklė-

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

MIDLAND
SAVINGS

4040 Archer Avė. Chicago 32

DĖMESIO !

SOPHIE 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 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA

1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 
Tel. HEmlocb 4-2418 

715# So. Maplewood Avė., 
Chicago 29 UI

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS TR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBĖ.

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

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav.

i Medin. 2 po 6 k., garažas, §13,900. eomery g-vėje. 4 ir 5 kamb., rūsys 
Turime gerų bargenų, patikrinkite, šildymas karštu vand.

BUDRECKAS
Garažas.

A. Norkus Real Esfate
♦ ♦ ♦ ♦♦♦.< i

HELP MEN & VVOMEN

Reikalinga moteris dirbti daliną 
laiką dienomis valgomam kamba
ry ir virtuvėj. Taip pat reikalin
gas vyras indų plovėjas, dirbti 
pilną laiką naktimis.
DIAMOND HEAD RESTAURANT 

3321 VV. Columbus Avė. 
VVAIbrook 5-1678

CONTRACTORS

NAMŲ TAISYMO
KONTRAKTORIUS

Alumin. langai, durys ir langų stoge
liai įdedami papigintomis kainomis.

JUOZAS VEHCKAUSKAS
5532 So. Hermitage Avenue 

Tel. HE 4-0G2G, po 6 vai. vakaro

Statome gyvenamus namus ir 
kitoldus biznio pastatus

Petrauskas Construction Co.
2523 VV. 69th St. PR 8-3792

2742 VV. 43rd Str. LA 3-3384 2405 W. 51st St. VVA 5-5030

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

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

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

V. SIMKUS
Statybos ir Remonto Darbai 
2618 ĮVEST 71st STREET 

Tek: PR 8-4268 ir TE 9-5531

A. ABALL ROOFING

S?

Įsteigta prieš 48 metus 
Gutters, Do.vnspouts, Stogai, Dūm

traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-coated) su fiber-asphaltu, 5 

i m- garantija. Dedame naujas “cop-
_ ® per-alloy” rinas— gutters ; niekad

S
T Skfi | 9 ® nereikia dažyti. Kaina ta pati kaipI BTB Srlt 9 jį; j ir “galvanized”. Dažymas iš lauko,

MM H “Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
CONSTRUCTION C0. AI Nemokamai apskaičiuojame; žemiau- 

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

darą dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

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

Dėl infcrtmacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

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

Pirkite JRV Apsaugos 
Bonus! SKELBKITĖS “DRAUGE”

Margaret Carter, 9 m., laiko 
rankoje raketos paveikslą Mar- 
shalltown, la., mieste ir sakosi, 
kad rašysianti JAV prezidentui, 
kad astronautu parinktų moterį.

HELP WANTED — VYRAI

i!

ENGINEERS
MECHOTCAL

STRUCTURAL
ELECTRICflL

MICROWAVE
Large and eontinuing program in satelite tracking Systems, tropo- 
špheric scatter Communications, radio astronomy and other large 
and interesting projects create immediate openings. New engineer- 
ing, lafcoratory and produetion facilities now under construction 
in Manchester, New Hampshire. Salaries commcnsurate witli 
abilities and experience.

PLEASE SEND RESUME IN CONFIDENČE TO;

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

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

PASINAUDOKITE
“DRAUGO” SPAUSTUVĖS 

PATARK AVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas modemiškoje opaus 

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje.

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

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

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

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu .

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

GHICAGO 29, ILL. — TEL. LU 5-9500

Ofiso ir namų telefonas:
B PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
i Chicago 86, Illinois

► ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ <

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi* 

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

7304 So. Rockvveli Street
Tel. GRovehill 6-7875

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

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

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

VACYS
CONSTRUCTION CO.

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 lėidimūs dirbti 
mieste ir užmiesčiuose. Darbas 
atliekamas greit ir sąžiningai. 
Apskaičiavimai nemokamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL

4444 S. \Vesterri, Chicago 9, DI. 
Telefonas VT 7-3447

Apaimoka akelbtis "DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas J’jtc 
vių dienraštis GI skelbimų kaino- 
visiems prieinamos.

Perskaitę "Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti.

s REZIDENCINIAI, E
KOMERCINIAI, ■■B

- MEDICINOS IR =
E KITOKĮ PASTATAI £

—
2501 West 69 Street 

HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 

ATLIEKAME VISUS NAMŲ 

PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST S-0703 CL 7-2094 Chicago, Oi.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VTDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikiniui 

GA 5-5867

Remkite “Dranga”



ATĖJO IR ŽURNALISTAMS LAIKAS•'V , \ K. i
Reikia .atkurti centrinę s-gą per Kultūros kongresą 

V. Z-ABA TOKIUS

■Lietuvių spaudos ir radijo ri ištaisytų, papildytų ar pa- 
bendradarbiai Amerikoje dirba liktų tokius pat senosios cv įsta 
svarbii lietuvybei darbą. Jie pri tus. Taigi visai nuo pradžios 
pildo laikraščius, kurie pasiekia pradėti nereikėtų.
lietuvį ir tvankioje Louisiano- <~jal kam kiltų klausimas dėl 
je, ir saulėtoje Californijoje, ir tokios centrinės sąjungos rei- 
vėsiame Wisconsine, neskaitant: kalin°-umo ?
jau pačių didžiųjų lietuvybės'
centrų Amerikoje. Tik jie infor- 'Organizuotumas yra kiekvie- 
muoja visuomenę apie mūsų nos kultūringos tautos požy- 
bendruomenės veiklą, buria tą mys- Tik Per organizacijas ir 
visuomenę, apie lietuvišką židi
nį ir remia mažesnių židinių, 
organizacijų veiklą. Be spau
dos ir radijo lietuviai kaip gru
pė neišsilaikytų nė metų sve
timame krašte.

Keista, kad tie lietuvybės ka
riai, begelbėdami kitiems, bepa- 
dėdami susikurti kitų profesijų

Šv. Jono parapijos Toronte vaikučiai stovyklavo Wasagos vasarvietėje netoli Toronto, Kanadoje. 
Stovykla baigėsi rugpiūčio 5 d. Nuotr. E. Adomaičio
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iMylimaihrėžisoriui ir meno vadovui
A. “j- A.

GASPARUI VELIčkAI mirus |
t . T y

vaikams, ir giminėms nuoširdžiu užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi |

Tremtyje buvusi® fikbvh | 
įdufiinis an&arobli® maršai 

! stfžMKk,? ~*verly HILLS ĮėLINYčH*
1 Geriausios gėlė> dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

■t kitų papuošimų 
1443 MEST 63rd STREET 

TcleL l’K S-DS33 PK 8-0834
kitas kompaktines grupes įma
nomas veiksmingas visuomeninis 
veikimas. Žurnalistai turi bėga- > 
les visokių reikalų ir problemų, j 
Centrinei sąjungai reikėtų pri- j 
imti mūsų spaudos etikos kodą, j 
žiūrėti, kad toks kodas būtų { 
vykdomas, bendradarbiaujant 
su savo nariais ir laikraščiais 
bei radijo programomis.

Svarbiausias betgi sąjungos “Sųedwestfunk” pacitavo Fed. 1 Vak. Vokietijos FDP (laisvųjų
tikslas būtų, raginti atskirų sky Vokietijos prezidento dr. Lu-abkės demokratų partijos) lyderis
rių steigimą ir koordinuoti to- pareiškimą vienos viešos kalbos Mende liepos 27 d. pabrėžtinai pa-

. . proga, kad “negali būti tikro Eu- sisak'ė už veiklesnę Rytų Euro- ,
kių skyrių veiklą. Per skyrius r0p0S apjungimo, nedalyvaujant. pos politiką. Vakarai neturi ten-1 

kintis reakcija į Maskvos žygius, 
bet turi patys imtis akcijos.

“Die Standarte” (Muenchen), 
rumunų egzilų laikraštis, pikti
nasi UNOs švietimo organizacija 
UNESCO, kurios vadovybėje esą 
komunistuojančių gaivalų. Laik
raštis cituoja palankius komuniz
mui UNESCO gen. direktoriaus 
Renė Mohen pareiškimus.

organizacijoms, užmiršta patys 
save šie veiklieji spaudos ir 
radijo darbininkai neturi savo 
centrinės organizacijos. Tiesa, 
per pirmąjį Kultūros kongresą-infcz? , • • i ■ • T4TT ~ - - - - lUjJUO opjuusiiiiu,lobb m. buvo jsisteigusi JAV įvairių laikraščių bendradarbiai Rytų Europos tautoms”. 
Lietuvių Žurnalistų sąjunga, , suartėtų vieni su kitais ir tokiu 
bet, vos išgyvenus vieną kaden būdu prisidėtų prie lietuviškos 
ciją, mirė tai kadencijai pasi- vienybės. Žurnalistinė veikla pa
baigus ir naujos valdybos neiš- gyvėtų, nes būtų informuojama 

apie veikliausių skyrių darbuo-rinkus.

Veikia 2 skyriai
Šiuo metu savarankiai veikia 

Cįiicagos ir Detroito skyriai, 
merdi Brooklyno skyrius ir or-

; tę' ir raginama neatsilikti.

Visiems būtų naudos 

Organizuoti žurnalistai galėtų
ganizųojasi Los Angeles. Per rengti lietuviškas spaudos kon 
II-jį Kultūros kongresą Chica- ferencijas, produktyviau pasis- 
goje lapkričio 22, 23 ir 24 die- kirstyti veiklos sritimis ir rem-

TAUTŲ APSISPRENDIMO TEISĖ

“Sued.d. Rundfunk” (Suttgart) 
iš fed. tremtinių ministerio Misch- 
nick kalbos Vakarų Prūsijos pa
bėgėlių sąskrydyje pranešė, kad 
tautų apsisprendimo teisė turi 
būti suteikta visoms Europos tau
toms.

Spaudos ir radijo žiniomis,

“Landeszeitung” (Lueneburg) lie
pos 23 d. įsidėjo platų straipsni 
apie Pabaltijo kraštus: Antraštė: 
“Pabaltijys niekad nepasidarys 

TT , . , . ... , , . raudonas”. Plačiai dėstomas pa-
Uodai klausinėlius^ deda į van į,aųiečių pasipriešinimas Soviėti- 

denį. Iš tų kiaušinėlių išsirita zacijai.

Žuvys naikina vikšrus

nomis tarp dešimties kitų sek- ti visiems bendrus projektus. viįšrai> kurie gyvena vandeny- M d „ (p ,ži . u
cijų ir žurnalistai turės savąją. Pagaliau jie galėtų daug prisi- je šiais vikšrais minta žuvys. į 30 d. pranešė, kad Tautų Apsi- 
Jai vadovauja “Draugo” redak- dėti prie mūsų spaudos ir radi-1 Taip pat vandeny gyvena ir va- sprendimo Lygos p-kaš Maurice 
torius kun. dr. J. Prunskis. Bus jo lygio pakėlimo, sueidami į, dinamosios gegužės musės vikš Schumann, _ Prancūzijos - Baltijos 
skaitomos trys paskaitos. Bet ryšį su redaktoriais ir progra-1 rai> gios musės vikšrai suryja , ^^asJeSSmą1^!?6 JAV 

gal svarbiausia sekcijos užduo- mų vedėjais ir perduodami pas- labai daug lašišų apnaršų. Jie prezidentas leido Porto’ Rico gy
tis yra atkurti centrinę sąjun- tarųjų pageidavimus savo na- gal ir visus apnaršus suėstų, ventojsms referendumo keliu ap

riams, informuodami redakto- ‘ bet to daryti neleidžia kita žu- sisPrestb ar nori pilnos nepriklau- 
somybėš, ar asociacijos su J. A., 
V-eimis. Reikią reikalauti, kad ’ 
tas mūsų . epcmttss'—neginčytinas j

sudarytų žmonės, kuriuos išrink žodžiUj žurnaligtiniam sambū rų, o šieji - lašišių apnaršus. -prajeipas^ūtų^komas visur pą-
tų skyrių delegatai. Bet kadan- riui prasmės labai daug. Belie- Jei kuriais metais apnarsų būna dusf apsisprendimui, būtent

mažiau, tai ir upėtakių sumazė- i Vidurio ir Rytų Europoje. (E) 
ja, nes nėra ko ėsti. O kai ma-1
žiau upėtakių, tai ir lašišių ma
žiau, nes tada musių vikšrai 
suėda labai daug lašišų apnar
šų.

gą.
Nuosekliausia tokios sąjungos rius ir vedėjus apie žurnalistų vis — upėtakis. Upėtakis labai 

struktūra1 būtų, jei jos valdybą norus. daug suėda gegužės musės vikš

gi skyrių yra tik du, ir sunku ka tiR paraginti visus spaudos 
tikėti, kad per likusius tris mė- < radijo bendradarbius kad jie
^SiUS.S.V®iOr^ni^°?..bent k° kuo &ausiau kongrese dalyvau

tų ir iš anksto jam pasiruoštų.

PETRONĖLĖ BRIZGIS,
pagal tėvus ČU'KIITF:

Gyv. Moinėnee, 111., Ro. R.R.I,
Mirė 1962 m. rugpiūčio 12 

d., 2.55 vai. rytą, sulaukusi 64, 
metų amžiaus.

Gimusi Lietuvoje, Suvalkų 
gubernijoje, Liubavo miestely.

Amerikoje išgyveno 49 m.
Paliko nuliūdę: vyras Anta

nas Bi-izgis, sūnus VValter Bou- 
zis ir marti Litą. duktė Evely’n 
Nelson. švogeris VVilliam Briz- 
gis ii' jo žmona Helen ir jų šei
ma; giminaičiai' vyskupas Vin
centas Brizgis, 'Simonas Bliz
gis ir jo šeima; Juozas Brizgis 
ir. jo šeimą, Petras Brizgis ir jo 
šeima ir Antanas Kasparas ir 
jo šeima: kiti giminės, draugai 
ir pažįstami; Lietuvoje liko se
sers vaikai.

Priklą'u'še prie SLA 63 kp.
Kūnas pašarvotas Leonard 

Bukausko koplyčioje, 10821 So. 
Michigafi Avė:

Ketvirtadieni, rugp. 16 dieną 
8:45 vai. rytą. bus lydimas iš 
koplyčios į Visą šventųjų para
pijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų būs laidojamas šv. 
Kazimiero kapinėse.

Visi a; a. Petronėlės Brizgis 
gimines, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pa
skutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.'

Nuliūdę lieka: vyras, vaikai 
ir giminės.

Laidotuvių direktorius Leo
nard Bukauskas, tei. GO 4-2228.

kie penki, tai būsimą centro 
valdybą galima rinkti iš pavie
nių žurnalistų.

Praktiškumo sumetimais to
kia valdyba turėtų būti iš to 
paties miesto. Vargu ar į Kul
tūros kongresą išgalėtų atva
žiuoti didesnis skaičius žmonių 
iš tolimesnių vietovių. Dėl to, 
į kongresą važiuojantieji žur
nalistai turėtų atsivežti negalin 
čiųjų vykti raštišką sutikimą 
dalyvauti centro valdyboje. Pa
vyzdžiui, Los Angeles atstovas 
atsivežtų kokį 10 sutikimų. Iš 
tų 10 galima būtų išrinkti pen
kių valdybą.

■Seni įstatai yra
Kongreso metu taip pat ga

lėtų būti išrinkta komisija, ku-

Lapkričio 24 d,, šeštadienį, Chi
cagos skyrius ruošia priėmimą. 
Norintieji dar prieš kongresą, 
pasitarti bendrais žurnalistų rei' 
kalais su Chicagos skyriumi, | 
rašykite 3221 W. 61st St., Chi-! 
cago 29, III. S

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymai. 
Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 
63ėd St., Chicago 29. Rl.

IŠTIKIMI LIET.
KNYGAI

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

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

LIETUVIŠKOS KNYGOS 
KLUBAS

4545 W. 63rd St., Chicago 29, III.

Francis Hebl susilaukė 17 kūdi
kio. Gyvena Madison, Wis.

Ilgiausias žodis
Pradinėje mokykloje moky

tojas klausia vaikų:
— Pasakykite ilgiausį lietu

vių kalboje žodį.
— (Vienas mokinys) Guma.
— Argi žodis “guma” tau ro 

dosi ilgiausias? Klausia moky
tojas.

— Taip, pone mokytojau, juk 
gumą galima tempti koilgiau- 
siai.

PAJIESKOJIMAS
Jieškomi JOHN BURT, seniau 

gyvenęs Raymond, Washington 
ir JOHN PADUBONIS, buvęs 
“hotel manager”, gyvenęs Pitts
burgh, Pa. Prašomi skubiai atsi
liepti šiuo adresu: Peter Grubis, 
General Delivery, Philo, California.

on investment bonus 
DIVIDENDŲ MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 

Už-4 metų invęstmento bonus mokame 4JA% dividendų kas pusmetį ir 
dar išmokėsime po )/.% už kiekvienus metus, 4 metams praėjus. 

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

Valandos: Pirmad., antrad.,. Penktad. ir šeštad. 9 v. r. — 4:30 p. p. 
Trečiad. uždaryta; ketvirtad. 9 v. r. — S p. p.

A. -f- A.

MARIJAI SAUKEVICIENEI marus, 
mūsų mielam sponsoriui bei geradariui FLORIJONUI 
SiRUKEVIČIUI ir jo šeimai reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime.

Balys Muliolis ir šeima

OS E P H F U D R I K
Gyveno 3343 South Halsted Street, Chicago, Illinois.

Mirė rugp. 12 d., 1962 m. 4:05 v. ryto, sulaukęs puses amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Skuodo miestelio. Amerikoje' iš

gyveno 52 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Josephine (mergau

tinės pavardė Grinius), sūnus Heibert J. Budrik ir .marti No
ra, du anūkai, sesuo Liudvika Bublauskas ir švogeris. John, 
sesers Bublauskienės vaikai — Algirdas Bublauskas, Florence 
Sysock ir jos vyras Niek ir jų šeima, brolienė Julia August 
ir jos vyras Kostas, Edith Rimkus ir jos vyras Stanley, Mary 
Farber' ir jos vyras Gary (gyv. Madison, Wise.), švogeris 
John Green ir jo žmona Josephine ir jų šeimos, ir daug kitų 
giminių, draugų bei pažįstamų.

Priklausė prie Chicagos Liet. Dr-jos ir SLA 36-os Kuopos.
Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 South 

Halsted Street. Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugp. 15 dieną. 
Iš kopi. 1:30 vai. popiet bus nulydėtas į šeimos kapines.

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

Nuliūdę lieka: (Žmona, sūnus, marti ir visi kiti giminės.
Laid .direkt. P. J. Ridikas, Telef. YArds 7-1911.

VIENERIŲ METU MIRTIES 
SUKAKTIS

2L A.

JONAS SLITERIS
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš ' 

mūsų tarpo mylimą vyrą. ir teveli, kurio netekome 196:1 metų 
rugpiūčio mėn. 15-tą dieną.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo nieikados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingasis Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

Už velionies sielą užprašytos gedulingos šv. Mišios 7:00 yal. 
ryto švenčiausios Paneles Marijos Gimimo parapijos ijažnyčioje, 
Marąuette Parke rugpiūčio-August 16 d., ir 8 vai. su egzekvijomis.

Maloniai ^kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da-* 
lvvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a.* 
•Jono Sliterio sielą.

Nuliūdę lieka: ŽMONA. SŪNUS, DUKTERYS TR GIMINES.

PIHKiTE DABAR TIESIOG HUC 
M R . N E L S 0 N

SAVININKO

SAINT CASSimR 
MONUMENT CO

West lllth Sireet
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nno kapinių

.L F. EFDEIKSS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. Yfl 7 1741-2

4330-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9352

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS B SIS
MARQUETTE FUNERAL HOME '

TRYS MODERNlbs KOPLYČIOS

M3 West 7isf Sf. Telef, GRovehill 6-2341-6 
1410 S. 50fh Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-01

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėle 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošt- 
kapus Jūsų artimųjų.

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVĖ,

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
REpublic 7-8601REpublic 7-8600

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
Tel. REpubUe 7-1213 
Tei. VIrginia 7-6672

2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

PETRAS BIELIŪNAS
LAfayette 3-35724348 S. CALIFORNIA AVĖ.

ANTANAS M. PHILLIPS
W YArds 7-340)3307 LITUANICA AVĖ.

POVILAS J. RIDIKAS
Tel. YArds 7-191!8354 S. HALSTED STREET

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

JURGIS F. RUDMIN
Tel, YArds 7-1138—11893319 S. LITUANICA AVĖ.

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AYE., CICERO, ILL Tel. OLympic 2-1003
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X Sendraugių stovykla Dai
navoje jau prasidėjo sekmadie
nį. Kviečiami svečiai ateinantį 
šeštadienį ir sekmadienį. Ką tik 
grįžęs iš Pietų Amerikos dr. V. 
Vygantas, kur jis dalyvavo Pax 
Romana pasauliniame kongre
se, papasakos savo įspūdžius ir 
duos paskaitą — Katalikai ir 
Amerikos Visuomenė. Minėtas 
Pax Romana kongresas įvyko 
Urugvajaus sostinėje Montevi- 
deo.

X Petras Kaufmanas, vienas 
iš dviejų naujųjų “Ateities” re
daktorių, buvo atvykęs į “Drau 
gą” pasitarti “Ateities” spaus
dinimo ir tobulinimo reikalais, j 
Petras Kaufmanas jau treti me 
tai studijuoja fiziką Lojolos uni 
versitete, Chicagoje.

x Rimvydas Šliažas ir Rimas 
Rudys yra buriavimo mėgėjai 
ir dažnai vyksta į Paw Paw ėže 
rą, kur yra Šliažo ir kelių jo 
draugų laivas “Klumpė”.

X Rimantas Repšys, vienas 
iš “Ateities” redaktorių, šiuo 
metu atostogauja, su tėvais va
žinėdamas po Ameriką ir Kana
dą. Grįš už savaitės.

X Saulės ir Felikso Palubius 
kij sūnus Linas Ksaveras pa- į 
krikštytas pereitą šeštadienį Gi 
mimo švč. P. Marijos par. baž
nyčioje.

x Jonas Vosylius, Marijonų 
ūkio vištininkystės skyriaus 
prižiūrėtojas, kiek susižeidė ir 
paguldytas kelioms dienoms 
Hinsdale, III., ligoninėje.

x Lietuvių Auditorijoje, 
3137 S. Halsted, pradedant 

rugp. 18 d., auditorijos pietinėje 
salėje ruošiami kas šeštadienį 
šokiai, šokiam gros pagarsėjęs 
Antano Markausko orkestras. 
Benas Pakalenka maloniai kvie
čia visus apsilankyti ir praleisti 
keletą smagių valandų lietuviš
koje nuotaikoje, (sk.)

DIDELĖ MINIA STEBĖJO 
GAISRĄ

5,000 žiūrovų susirinko ste
bėti gaisrą ištikusį La Šalie 
Box & Label kompanijos pas
tatus 2938 N. Halsted. Sužeis
tų nebuvo nes gaisras įvyko 
pietų metu, kai darbininkai bu
vo išėję. Nuostolių padaryta 
apie $60,000.

PALIKO $530,914
Daniel Ryan, buvęs Cook ap

skrities tarybos prezidentas, 
kuris mirė balandžio mėn., pa
liko našlei $530,914. Iš tos su
mos federalinė valdžia pasiėmė 
$42,092 o Illinois valstybė pa
siėmė $21,857 palikimo takso
mis.

MIRĖ ŽYMUS ITALAS“

IŠ ARTJ IR TOLJ

J. A. VALSTYBĖSE
— Neolituanų stovykla įvyks 

Cape Cod, J. Kapočiaus vasar
vietėje. Jai vadovaus dr. Eug. 
Noakas. Numatoma, kad daly
vių bus apie 80.

— Lietuvių dainas rugp. 12 
d. transliavo New York Times 
WQXR radijo stotis.

— Dr. Jonas Grinius iš Vo
kietijos į JAV atvykęs liepos 
26- d., buvo rugp. 1 d. pagerb
tas ateitininkų susirinkime New 
Yčrke, dr. B. Radzivano bute. 
Dr. Grinius savo kalboje nagri
nėjo įdomią temą — religijos ir 
kultūros santykis. Rugp. 4 d. 
dr. Grinius išvyko į Torontą, 
Ont. dalyvauti -Liet. Fronto bi
čiulių studijų savaitėje.

— Marijona šaukevičienė, 
Clevelando lietuvių veikėja, mi
rė vakar, rugpiūčio 13 d. Velio
nė buvo p’ačiai žinoma veikėjo 
Florijono Šaukevičiaus žmona.

J. A, VALSTYBĖSE
— Gražinai čiučytė baigė gim : 

naziją Brocktone, gavo Sanda- j 
ros $100 stipendiją. Rudenį iš
važiuoja į Putnamą. Studijuos 
sociologiją Annhurst kolegijoj. 
Gyvens Nekalto prasidėjimo se
serų pensijonate. Veikli ateiti
ninkė.

Sofija ir Jonas čiučiai turi 
dar vieną dukterį Irutę, kuri 
lanko Šv. Kazimiero mokyklą.

— Liūdonytė Audra baigė 
gimnaziją ir pradės rugsėjo m. 
studijas Framingham, Mass. 
Ruošis mokytojos profesijai. Ga 
vo buvusio Brocktono turtuolio 
Field $200 stipendiją;

— Juozo ir Otilijos Valiūnų, 
gyv. Brocktone vyriausias sū
nus baigė gimnaziją. Jų dukrelė 
mokosi Putnamo Akademijoj. 
Gyvena Putnamo Seselių pensi
jonate.

— Algis Orbitas, gyv. Broek- 
tone, gavo bakalaureatą. Stu
dijavo biznio administraciją. 
Dabar atlieka karo tarnybą. 
Tai jauniausias Onos ir Juozo 
Orintų sūnus. Vyriausias liko 
Lietuvoj. Duktė Otilija ištekė- 
jusu už prekybininko V. Berži
nio, augina sūnų ir dukrelę Ni
dą. Orintų duktė Birutė ištekė
jusi už inž. V. Sužiedėlio.

— Dr. Kęstutis A. Kablys. at 
likęs vasaros dvisavaitinę karo 
tarnybą New Jersey, liepos 
mėn. 21 d., užsuko pas savo tė
velius į Brocktoną ir įteikė sa
vo disertacijos knygą: “Hydro- 
boration of functional derivati- 
ve's”, kurią dedikavo savo tė
veliui -— jo pirmajam chemijos 
mokytojui.

Gavusį birželio mėn. 3 d. che
mijos doktoratą Purdue univer
sitete, Lafayette, Indijanoj, čia 
jį sveikino Faustas ir Bronė 
Stundžiai bei prof. Vaidevutis 
Mantautas įteikdamas, Mantau- 
tų vardu, lietuvišką knygą.

Vyskupas Charles Salatka

dien jubiliatės džiaugiasi kilniu 
, ir nuopelningu gyvenimu — dė
koja Išganytojui, kad jas stip- 

j rino ir teikė joms paguodos ir 
I drąsos dirbti Jo garbei ir sielų 
į išganymui.

Per dvidešimt penkis metus 
uoliai ir ištvermingai pasidar
bavo:

SUOMIŲ JAUNIMAS 

SUGEBĖJO...

Modestino Mastrogiovanni pa 
simirė Californijoje sulaukęs 95 
metus. Jis įsteigė ir ilgus me
tus vedė pirmą Chicagoje italų 
kalba transliuojančią WSBC ra
dijo stotį. Palaidotas Chica
goje.

VAIRUOTOJAI UŽDIRBA
Chicagoje leidžiamas Natio

nal Safety tarybos žurnalas pa
minėjo, kad sunkvežimių vai
ruotojai kasmet uždirba bent 
$10,000.

Sesuo Mi Florence iš Chica
gos, III., — Nekalto Prasidėji
mo Panelės Marijos parapija.

Sesuo M. Lorenza iš Nor- 
wood, Masšachusetts, Šv. Jur
gio parap. Sesuo M. Angelica iš 
Mt. Carmel, Pennsylvania, Šv. 
Kryžiaus parapija. Sesuo M. 
Susanne iš Baltimore, Mary- 
land, Šv. Alfonso parapija. Se
suo M. Richard iš Baltimore, 
Mary]and, šv. Alfonso parapi
ja. Sesuo M. Xavier iš Baltimo
re, Maryland, Šv. Alfonso pa
rapija. Sesuo M. Gemma iš 
Minersville, Pa., Šv. Pranciš
kaus parapija. Sesuo M. Adrian 
iš New Philadelphia, Pa., Saldž. 
Jėzaus širdies parapija. Sesuo 
M. Pius iš Chicago, Ilk, Visų 
Šventųjų parapija. Sesuo M.

SESELIŲ KAZIMIERIEČIŲ JUBILIEJUS j Salesia iš Chicago, Illinois, Pa
nelės Švenč. Gimimo parapija, 

po parapijos, Scranton, Pa. Se-i Sesuo M. Margaret iš Chicago,

l .„

(Atkelta iš 1 psl.)

Suomių policija politiniai 
neutrali

Dar Švedijoje teko patirti, 
kad suomių policija neturinti 
politinės spalvos, kad ji daugiau 
turinti palinkimą į Vakarus ir 
jokiu būdu ji nesietina su ko
munistais. Pvz. į saugumo poli
ciją iš viso nepriimami komu
nistai. Taip, tos policijos, ypač 
uniformuotos teko stebėti labai 
daug, matyti, kaip ji kartais ir 
brutaliai elgėsi, su paaugliais 
gatvėje, tačiau kai patyrei apie 
valdžios nusistatymą, net ir stu 
dentų bei spaudos atsiribojimą

nuo išsišokimų, tai policijos elg
sena nestebino.

O kaip su azilio teise, gali
mybėmis Suomijoje pasirinkti 
laisvę? Taip, azilio prašymo at
sitikimų čia negirdėti, tačiau ry 
tinių vokiečių pavyzdys rodo, 
kad Helsinkis yra patogi vieta 
pasitraukti į Vakarus. Kai vyks 
ti iš Suomijos į kitus Skandina
vijos kraštus ar atvirkščiai, tai 
pasai visai netikrinami ir Suo
mijoje Vakarus pasirinkęs pi
lietis gali be kliūčių atsidurti 
pvz. Stokholme ir ten jau pra
šytis policijos globos azilio tei
sės belaukiant.

Šv. Kazimiero Seserų kongre
gacijos koplyčioje ketvirtadie
nį, rugpiūčio 16 d., jubiliačių 
pagerbimas prasidės 9 valandą 
šy. mišiomis, kurias atnašaus 
vysk. Charles Salatka iš Grand 
Rapids, Mich. Pamokslą' pasa
kys kun. Jonas Vyšniauskas, 
Švenč. P. • Marijos parap. vika
ras.

Dvi seselės minės vienuolinio 
gyvenimo auksinį jubiliejų — 
sesuo Marija Gertrūda ir sesuo 
Marija Magdalena. Trys seselės 
iš jubiliačių jau švenčia amži
nąjį jubiliejų — sesuo M. Ber- 
nadetta, sesuo M. Antonia ir 
sesuo M. Scholastica.

Jubiliatė sesuo M. Gertrūda

selė daug metų lavino mažesnių j jp., Nekalto Prasidėjimo Pane
lės Marijos parapija.

Sveikiname garbingas jubilia
tes ir su jumis giedame jūsų, 
“Suscipe” ir “Magnificat”. Aukš 
čiausiojo dieviškos malonės ir 
toliau telydi Jus gyvenimo ke
lyje švento pašaukimo tarnybo
je. Ad Multos Annos!

kongregacijos labui, šešios se
selės darys amžinuosius įžadus: 
sesuo M. Maristella ir sesuo M. 
Lucille, abidvi iš Chicago, III., 
sesuo M. Antonita iš Clovis, , 
New Mexico, sesuo M. There- I 
sianne ir sesuo M. Marilyn, j 
abidvi iš Waukegano, III. ir se
suo M. Janine iš Gary, Ind.

Brangus gyvenimas ir daug 
girtų gatvėse

skyrių vaikučius, darbavosi į 
vairiose vietose kaipo mokyklų 
vedėja, namų vyresnioji ir bu
vo Generalės Tarybos 1922— 
1928 m. narė. Nuo 1958 m. dar 
buojasi šv. Petro ir Povilo pa
rapijoje Chicagoje.

Jubiliatė sesuo Marija Mag
dalena iš Baltimore, Maryland, 
darbavosi įvairiose misijose, už- 
siimdama namų pavyzdinga ruo 
ša. Daug metų ėjo siuvėjos pa
reigas Lorettos ligoninėje, mo
tiniškame name, kur ir dabar 
darbuojasi.

Sidabrinio jubiliejaus pulke-
įstojo į venuolyną iš Šv. Juozą- i lyje vienuolika jubiliačių, šian-

Tarptautinėje Prekybos ir Pramonės parodoje, Chicagoje, Ko- 
lombijos paviljone susitinka kolcmbiečiai ir lietuviai. Iš kairės j 
deš.: Efrain Reyes, Ant. šantaras ir Hector Henao. šalia — 
“tikro” koloimbiečio papierinė figūra. (Nuotr. V. A. Račkausko)

LĖKTUVAS NUSILEIDO J 
VANDENĮ

Trys- Chicagos rajono gyven
tojai išsigelbėjo, kai jų lėktu
vas nusileido į Michigan ežerą 
ir nuskendo prie Duneland plia
žo netoli Michigan City, Ind.
PRASTI METAI ŠIENLIGES 

AUKOMS
Abbott laboratorijos iš North 

Chicagos pranašauja, kad šiais 
metais jau šiomis dienomis pra 
sidedanti reikštis šienligė dau
giau nukamuos savo aukas ne
gu kitais metais, nes jos pliti
mui dėl oro sąlygų susidarė pa
lankios aplinkybės.

PADEGĖ NEGRO NAMĄ
Lenell G-lass, negras muzi

kantas, nusipirko namą 7813 S. 
Kimbark. (Jam ir jo šeimai dar 
jame neapsigyvenus, kasnors 
padegė namą. Nuostoliai buvov. /maži.

PAVOJINGA STOVINĖTI 
GATVĖJE

Mary Sercey, 3424 W. Jack
son, laukė autobuso prie Ho- 
man ir Jackson gatvių. Staiga 
ji sugriuvo. Illinois universiteto i 
ligoninėje surasta, kad kas nors 
ją nušovė.

POLICININKAS NEMOKA 
SKAITYTI

Chicagos policininkas Brian 
Davies areštavo Margaret 
Lamb, kai kaimynai nusiskun
dė, kad jos šunys kelia per 
daug triukšmo. Policininkas tei
gė, kad jos namuose buvo 74 
šunys, bet savininkė užsigavo 
ir atkirto, kad policininkas ne
moka skaityti, kad jis kaiku- 
riuos šunis paskaitė du kart, 
kad nagai jos duomenis yra tik 
tai %9 šunys.

PIRMA MIRTIS NUO POLIO

Cook apskrities ligoninėje už
registruota pirma šiais metais 
mirtis nuo polio ligos. Pasimirė

keturių metų mergaitė, kurios 
tėvai gyvena 2900 W. Adams.

JIS NEMIEGOJO, JIS MIRĖ
Pieno išvežiotojas anksti rytą 

rado Franklin Jonės miegantį 
ant žolės prie 3523 W. 80 gt. 
Apie tai jis pranešė to namo 
savininkui Casimir Banach. Abu 
nuėjo pagelbėti miegantį, bet 
rado, kad jis miręs. Policija sa
ko, kad jis buvo nužudytas.

APSIVERTĖ LAIVAS 
EŽERE

Būrinis 22 pėdų ilgio laivelis 
apsivertė Michigan ežere prie 
Jackson bulvaro, šeši jaunuo
liai saugiai išplaukė į krantą.
MERO DUKTĖ PARYŽIUJE

Chicagos mero Richard Daley 
duktė Patricia, besilankydama 
Europoje, aplankė ir pasveiki
no chicagiečių vardu Paryžiaus 
miesto tarybos prezidentą Pie- 
rre Taitlinger.

VADOVAUS ŠV. KAZIMIERO 
SESELIŲ IŠKILMĖMS

Pirmas JAV lietuvis vysku
pas K. Salatka iš Grand Ra- 

j pids, Mich. atvyksta į Chicagą 
vadovauti Šv. Kazimiero seserų 
įžadų ir jubiliejaus iškilmėms. 
Tai bus Šv. Kazimiero seserų 
vienuolyne džiaugsmo šventės 
Rugpiūčio 15 d. — iškilmingos 
ir įspūdingos įvilktuvių, profe
sijos ir amžinų įžadų apeigos. 
Rugp. 16 d. dviejų seselių auk
sinio jubilėjaus iškilmės)

Trečiadienį rugp. 15 d. jau
nos Kristaus karžygės artinsis 
prie altoriaus savo liepsnojan
čią jaunystę atiduoti Dievui ir

Profesiją daranti seselė trokš 
ta nuolat būti prie Jėzaus Šir
dies — jos lūpos tyliai kalba, 
“O 'Jėzau, dėl Savęs sutvėrei 
mane, ir nerami mano siela, kol 
neatsilsės Tavyje.” Su gilia šir
dies meile pirmuosius įžadus da
rys: sesuo M. Joyce iš Worces- 
ter, Mass., sesuo Mary Eilėn, 
sesuo M. Barbara, sesuo M. Ed- 
ward Ann ir sesuo Mary Noel 
— visos iš Chicagos, III., ir se
suo Jean Marie iš Indiana Har- 
bor, Ind.

Trys kandidatės pasiaukoja 
Dievo tarnybai ir stoja į nau
jokyną: Susan Klein iš Madi
son, Wis., Davina Baca iš Arro- 
yo, Cal., ir Pauline Bogan iš 
Omahos, Nebr..

Iš lėto didėja Motinos Mari
jos dukterų skaičius. Aukščiau
sias maloniai tepriima naujųjų 
karžygių auką ir teskaito jas 
Šv. Kazimiero, mūsų seselių 
globėjo, dukromis.

Lietuvių paviljone Tarptautinėje Prekybos ir Pramonės parodoje 
lankytojai domisi lietuviškais dirbiniais. Paroda pasibaigė rug
piūčio 12 d. Nuotr. Vyt. A. Račkausko

Maistas Suomijoje nėra pi- 
j gus, brangūs viešbučiai, naujai 
atvykusiems nebuvo lengva ir 
įsikurti nors ir 10 -11 dienų lai
kotarpiui. Apsunkino ir suomių 
valiuta, kasdien operuojant šuo 
mių markėmis tūkstantinėmis 
sumomis.

Kas būdinga ir ypatingai krei 
pė dėmesį — tai daug girtų gat
vėse. Čia jau skirtingas bruožas 
jei palygini vaizdus kituose 
skandinavų kraštuose. Kaip ir 
Švedijoje, Suomijoje alkoholis 
yra valstybės monopolio žinio
je, tačiau kodėl tik Helsinkyje 
taip ryškus girtavimas? Žmo
gus galvoji, gal čia atsiliepia 
artimo kaimyno grėsmė, gal dėl 
krašto padėties atsiliepia netik
rumas dėl ateities? O šiaip, kai 
pasidairai po sostinę, jos apy
linkes, stebi labai gyvą statybą, 
krautuvės negali skųstis prekė
mis, gyventojai apsirengę, tie
sa, kukliau, kaip švedai. Visur 
junti Vakarų kultūros charak
terį, o kioskai, knygynai tiesiog 
lūžta nuo knygų, žurnalų ypa
tingai anglų, prancūzų, vokiečių 
kalbomis. Spauda aukšto lygio 
ir pvz. nepriklausomo “Helsin- 
gin Sanomat” tiražas siekia per 
300,000. Jaunimo tarpe ryškus 
vakarietiškų įpročių pamėgimas 
ir čia ne paskutinėje vietoje — 
amerikonizmas, žavėjimasis dža- 
zo muzika ir pan.

Chicagos Daily Nevirs fotogra
fas pagavo 6 metų berniuką be- 
spaudžiantį gaisro pąvojaus sig
nalą netoli mokyklos.

NEPRITEKLIAI KUBOJE

Kuboje beveik negalima gau- juostelė su parašytu vardu, pa
ti mėsos, nėra vaikams pieno, varde ir adresu (Kuboje). Ga- 
Gyventojai kenčia dėl maisto Įima sau įsivaizduoti scenas , Karalienės, 
trūkumo. Cukrus ir kiti produk ; aerodrome, ką pergyvena moti- 
tai siunčiami į Rusiją. Ima'nos, atsiskirdamos nuo savo 
siausti įvairios epidemijos.

lių šeima gauna gana daug JAV 
armijos produktų ir be to, 100 
dolerių kas mėnesį — piniginę 
paramą.

LOS ANGELES MIESTO 
“VARDINĖS”

Kun. Crespi su don Gasperu 
1769 m. rugp. m. 2 d., taigi 
prieš 193 metus, atvyko su 64 
vyrais į pakalnę, kurioj gimė 
Los Angeles miestas. Kun. 
Crespi šitaip aprašo šio miesto 
“gimimą”: “Erdvi, puiki pakal
nė, turinti daug vaismedžių ir 
rožių. Puiki upė plaukia pro 
medžius, ir mums atiteko gar
bė šią šventą dieną pavadinti tą 
vietovę Mūsų Ponios, Angelų 

Pareiunkuliu”. Kai
1781 m. don Felipe de Neve į- 
kūrė gyvenvietę (pueblo), jai 
davė vardą iš kun. Crespi apra
šymo, bet nepilną, o tik Los 
Angeles, taigi iš “Nuestra 
Senora de los Angeles” tepaė- 
mė “Los Angeles”. Iš ispaniš
ko kaimo per 193 metus išaugo 
miestas su 2 milijonais gyven
tojų, o su savo priemiesčiais ir 
prisiglaudusiais miestais, kaip 
Long Beach, Santa Monica, Pa- 
sadeną, sudaro Los Angeles 
apskritį su 6.395.000 gyvento
ju-

Neleidžiama išvykti dakta
rams, mokytojams, slaugėms ir 
k. iš krašto. Laimingieji, kurie 
gavo leidimus išvykti, neturi 
teisės išsivežti brangenybių, 
nei pinigų. Atimami odiniai la-

vaikų...

Iš Kubos išvogė savo šeimą

Prieš metus iš Kubos atvy
kęs į Miamį “Senior I. A., nie
kaip nebegalėdamas sulaukti 
savo šeimos, kuri taip pat turė-

gammai ir vilnoniai rūbai, kurie j jo atvykti iš Kubos, ryžosi pats 
reikalingi esą išsiuntimui į Ru- padaryti rizikingą žygį ir parsi- 
siją... | vežti. Jis sumedžiojo Miarni se-

, ną laivūkštį, kuriuo šiaip taip 
Kubos vaikai Miami pasiekė Kubos krantus. Tenai

Į jis pagrobė didesnį ir stipresnį 
Rugpiūčio 2 d. iš Kubos at-' laivą> kad tilptų 1X žmonių jo 

skrido lėktuvas į Miami su 108 geimą. Tamsią naktį susodino I 
va'kais. Motinos, negalėdamos
pačios išvykti, verkdamos savo

Mokslas gali ir suklysti, mes 
I , neprivalome teikti jam aklą pa-
visus šeimos narius ir leidosi į! ^tikėjimą Dažnai būna taip, kad 

tiesa apsireiškia žmonėms per
vaikelius siunčia į Miami, kur 
jos tikisi, kad vaikai bus paval
gydinti ir prižiūrėti. Mažiesiems 
vaikams užrišta ant rankos

pavojingą kelionę atgal į Mia
mi. Visi sveiki ir džiaugsmingi 
išlipo mielo Dėdės Šamo žemė
je. Kiekviena kubiečių pabėgė-

jkvėpimą, tuo tarpu kai įrodoma
sis žinojimas — per protą. Į abu 
šiuodu šaltiniu turi būti kreipia
mas dėmesys.

Lecomte du Nouy




