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GYDYKLA SVEIKĄ PROTĄ PRARADUSIEM AR JO NETURINTIEM
Yra žmonių su gerais norais ir dideliu naivumu tarp tų, kurie ieško koegzistencijos su komunizmu, tikėdami 
komunizmo išpažintojus jei ne atversiu, tai bent padarysią žmoniškesnius. Išgydyti juos nuo iliuzijų ir nai
vumo tegali komunizmo tikrovė — jos ne tik savom akim pamatymas, bet išmėginimas savo kailiu. Kaip 
komunizmas gydo nuo iliuzijų ir grąžina žmones į svei ką protą, šiemet ypač gausu pavyzdžių.

1.
Gydo pačius komunistus...

Japonijos komunistų diriguo
jamos studentų organizacijos 
pirmininkas Hitoshi Nemoto, 23 
metų vyras, su savo dviem drau 
gaiš, taip pat komunistais, buvo 
Maskvoje. Kaip kovotojai prieš 
atominius sprogdinimus jie no
rėjo pasireikšti ir Raudonojoj 
aikštėj. Joje pasirodė su rusiš
kai rašytais plakatais, kuriuose 
smerkė atominius sprogdinimus, 
neišskiriant ir Rusijos. Jie dar 
pradėjo panašaus turinio ir la
pelius dalyti...

Atominių bandymų tie šaunūs 
japonai nesustabdė, bet jų žygis 
buvo didelis bandymas jų ko
munistiniam tikėjimui — kokie 
jie buvo naivūs.

Apie savo demonstracijos re
zultatus jie patys informavo. E- 
są pasirodė tuojau pat 30 - 40 
uniformuotų milicininkų, apie 
10 kitų, plakatus atėmė, juos pa 
čius nustūmė už Lenino mauzo- 
lėjaus ir apkūlė. Milicininkai ap
kaltino, kad jie esą fašistai. Ja
ponų komunistų išvada: “Čia 
bloga tiek pat kaip ir Japoni
joj”... “Mes nustebom, kad 
žmonės nieko nežino apie Sovie
tų vykdomus sprogdinimus. Jei 
jie žinotų , jie išeitų protestuo
ti...”

2.
Gydo Amerikos akademikus, 

kuriuos nuo sveiko proto kelio

buvo nustūmę universitetiniai 
mokytojai...

YMCA-YWCA dešimties a- 
kademikų grupė iškeliavo į So
vietų Sąjungą — j tarptautinę 
jaunimo ' stovyklą Gurzove, pie
tų Rusijoje. Grupės misija buvo 
šauni — laimėti naujų draugų 
Amerikai.

Misija baigėsi nelauktu būdu: 
iiepos 28 “studentų teisme” vi
si dešimt buvo pasmerkti, kad 
nesocialūs, platinę uždraustą 
literatūrą ir t.t. Ta draudžiamo
ji ir iš jų sukonfiskuota litera
tūra buvo... turistinis vadovas 
po Ameriką, Amerikos nepri
klausomybės dekliaracija rusiš
kai... Grupės vadovas dr. Ches
ter Wickwire, John Hopkins u- 
niversiteto lektorius, protestavo 
prieš konfiskavimą, prieš “teis
mą” ir reiškė savo nusivylimą: 
“Tai buvo nemalonus eksperi
mentas... O mes juk tenorėjome 
laimėti naujų draugų...”

3.
Evtušenko gydo savo garbinto
jus, kurie tiki, kad Sovietuose 

rašytojui atsiradę laisvių, 
“liberalizmo”

Evgenij Evtušenko, jaunas 
sovietinis poetas, buvo delega
cijos narys komunistinio jauni
mo festivalyje Helsinky. Kai jis 
pamatė suomių jaunimą demon
struojant prieš nekviestus sve
čius komunistus, susijaudino ir 
“įkvėpimo” pagautas tarp jų ma 
tė tik chuliganus, fašistus, šeš
kus, gumą kramtančius ir whis- 
ky dvokiančius. Tokį jis ir ei
lėraštį parašė ir per radiją pa
skaitė.

Tokis tas Evtušenko pasirodė 
Helsinky, nors Vakaruose jis 
buvo reklamuojamas kaip prasi
dėjusios “liberalizmo” epochos 
atstovas, pasmerkęs Stalino lai
kų smurtą. Ir tuo buvo linkę 
patikėti tie, kurie gyvena mitu, 
kad komunizmas buržuazės ir 
duos daugiau laisvių asmenim 
ir tautom... Evtušenko eilėraš
tis sugriovė mitą apie jį, nes 
Evtušenko pasirodė ne poetas, 
o agitatorius ,ne “liberalizmo” 
laikų, o neapykantos atstovas, 
net nemokąs suprasti, kad neut 
ralioje Suomijoje suomis anti- 
komunistas turi ne mažiau tei

sės demonstruoti nei komunis
tas atėjūnas...

Evtušenko pasirodė tik pro
pagandos sukurtas mitas, kurio 
uždavinys — rodyti, kad Chruš
čiovas jau kitas Chruščiovas.

(Nukelta j 7 psl.)

Raudonosios Kinijos 
kaltinimai

PEIPINGAS. — Raudonoji 
Kinija skelbia, jog Indija ban
danti provokuoti karinius pa
sienio susidūrimus, norėdama 
sudaryti antikinietiškas nuotai
kas. Padėtis kai kuriose pasie
nio vietose esanti jau tokia, kad 
kiekvienu metu galįs įvykti spro 
girnas.

Indijos skundai, kad, girdi,
: kiniečiai užiminėja naujus že- 
'mės plotus ar apsupinėja indų 
sargybas, visiškai neturį pagrin 
do.

Indija, priešingai, teigia tai, 
ką komunistų valdoma Kinija 
neigia.

Maskva pranešė, kad abu astronautai 
nusileido žemėn

Susitarė olandai 
indonezais

NEW YORKAS. — Olandija 
J ir Indonezija vakar pasirašė su- 
i sitarimą, kad olandai paves val
dyti Vakarų Naująją Gvinėją 

J Jungtinėms Tautoms, o pavasa
rį toji sala teks Indonezijai.

Prancūzijos ir Italijos darbininkai sveikinasi pravedę tunelį per 
Blanc kalną. Tunelis buvo vedamas 372 metų, kuris tarp Romos 
ir Paryžiaus sutrumpino 200 mylias kelio. Tuo tuneliu bus, pra
dėta naudotis 1964 metais. (UPI)

Prancūzų
iškilo

ir Halų vėliavos 
Blanc kalne

Galutinis išsprogdinimas, vedant tunelio kelią 
Blanc kalne

CHAMONIX, Prancūzija. — 
Pokštelėjo šampano kamščiai, i- 
talų ir prancūzų tunelininkams- 
apsikabinus užvakar Blanc kal
no širdyje, galutinį dinamito 
sprogdinimą įvykdžius sujun
giant iš abiejų pusių ilgiausią 
pasaulyje tunelį.

Edmond G. d’Estaing, Pran
cūzijos Blanc kalno tunelio kon 
strukcijos bendrovės pirminin
kas, padėjo 660 svarų dinami
to, kuris paskutinį devynių pė
dų akmenį susprogdino, skirian 
tį dvi grupes darbininkų.

Dūmams išsisklaidžius, pasa-

prancūzų vasarvietės Chamonit

Naujausios
žinios

— Du Irako sprausminiai lėk 
tuvai vakar apšaudė kelias Tur
kijos vietoves. Nepranešta, kiek 
žuvo ir buvo sužeistų. Bombar
davimas truko pusvalandį.

— Tunisijoje prezident. Bour- 
guiba paskyrė naują užsienio 
reikalų ministerį.

— Britanijos vyriausybė už
vakar leido britų turistams iš
leisti daugiau pinigų.

— Izraelio premjeras David 
Ben-Gurioii sekantį antradienį 
išvyks į Skandinavijos kraštus 
oficialaus vizito.

— Argentinos gynybos minis
teris Uose Luis Cantilo rezigna
vo.

— Buvęs britų premjeras 
Churchill viename laiške, rašy
tame žymiam politikui, praėju-

ir išlenda netoli Courmayeur, siais metais pareiškė, jog Bri

Washingtonas pripa
žins Peru 
vyriausybę

WASHINGTONAS, — Jung
tinės Amerikos Valstybės pla-

, nuoja pripažinti šios savaitės kjdx>s kalbos ir 600 tunelio dąr-

tanija turėtų įsijungti į Euro
pos Ekonominę Bendruomenę 
(Bendrąją Rinką).

ouzeisti alžiriečiai
į Lenkiją

VARŠUVA. — Keturiasde
šimt septyni sunkiai sužeisti 
alžiriečiai nacionalistai karei
viai užvakar atvežti lenkų lėk
tuvu gydyti Varšuvos ligoninė
se. Sužeisti, keletas netekusių 
kojų, pakviesti lenkų darbo u- 
nijų.

Praėjusią savaitę Lenkija, pa- 
siuntė aštuonis gydytojus ir 
chirurgus į Alžiriją pagelbėti 
naujai valstybei pašalinti medi 
ciniškus trūkumus.

Murrow neturi
politinio apetito

WASHINGTONAS. — Ed- 
ward R. Murrow, Jungtinių A- 
merikos Valstybių Informacijos 
agentūros direktorius, pareiškė 
užvakar, jog jis neturįs apetito 
ir nuotaikos siekti demokratų 
senatorinio nominavimo 
Yorke šiais metais.

MASKVA. — Maskvos radi
jas pranešė, kad kosmonautai 
— maj. Andrian Nikolajev ir lt. 
pulk. Pavel Popovič — sateli
tuose Vostok HI ir Vostok IV 
vakar nusileido iš tolimųjų erd
vių Kazakstane, 500 mylių ry
tuose nuo Maskvos.

Nikolajev Vostoke III nusilei 
dęs 9:55 vai. rytą Maskvos lai
ku (12:55 vai. Chicagos metu), 
o Popovič Vostoke IV nusilei
dęs 10:01 vai. rytą.

Pirmasis pakilo į tolimąsias 
erdves praėjusį šeštadienį, o 
Popovič — sekmadienį.

Negiria sovietų
— QUITO, Ekvadoras. — Se

natas atmetė rezoliuciją, siū
lančią pagirti Sovietų Sąjungą 
dėl jos astronautų žygių toli
mose erdvėse.

— Buvęs prezidentas Eisen- 
howeris, dabar viešįs Anglijoje, 
vakar pareiškė, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės nėra atsili
kusios nuo Sovietų Sąjungos 
erdvės srityje. Žodis “atsiliku
sios” nuo Sovietų mane vemti 
verčia, pasakė Ike.

Sveikinimas
WASHINGT0NA8. — Pre

zidentas Kennedy vakar pasvei 
kino diktatorių Chruščiovą, kad 
Sovietų Sąjungos astronautai 
sėkmingai nusileido iš erdvių 
žemėn.

TRUMPAI IŠ VISUR
— Medžiai — nykštukai. Nuo 

senų laikų Kinijoje ir Japonijo
je auginami mažyčiai kambari
niai medžiai, vadinami “bon- 
zaj”. Su dideliu pasisekimu jie 
eksportuojami į kitas šalis, nuo
lat rengiamos jų auginimo pa
rodos ir konkursai. Žymią vietą 
tarp jų užima miško medžiai, 
kaip raudonoji japoniška pu
šis, korėjietiška pušis, japoniš
kas kedras ir kt.

New

Japonija sudaro
5 naujas divizijas

TOKIO. — Japonijos žemėje 
gynybos jėga užvakar pranešė, 
jog ji sudaro penkias naujas di
vizijas. Japonija turės 13 divi
zijų su 99,000 vyrų.

KALENDORIUS
Rugpiūčio 16 d.: šv. Joaki- 

mas, Rugelis, Vaiselė.
Rugpiūčio 17 d.: šv. Jacin

tas, Saulenis, Sigutė..

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— galimas lietus, apie 80 laips
nių; rytoj — vėsu.

Saulė teka 5:59, leidžias 7:51. Buvęs prez. Eisenhower mojuoja kepure, išvykdamas iš golfo lau
ko Wentworthe, Anglijoj. Eisenhower šiuo metu lankosi Europoj.

— Dar 5,000 vokiečių Lietu
voje. Iš Lietuvos kilmės vokie
čių organizacijų Vokietijoje pa
tirta, kad jų žiniomis pavergto
je Lietuvoje šiuo metu dar esą 
apie 5,000 vokiečių tautybės 
žmonių. Didžia dalimi tai as
mens, kurie norėtų persikelti į 
Vakarus, bet sovietinės įstaigos 
iki šiol jiems nedavė leidimo. 
Kaip žinoma, tuos klausimus 
sprendžia Maskva.

Rugsėjo 8-9 d.d. Neheim- 
Huesten įvyks didžiulis Lietu
vos kilmės vokiečių sąskrydis, 
kuriame norima iškelti šūkį: 
“Tautoms reikia suteikti laisvę 
ir apsisprendimo teisę!” Sąskry
dyje kalbėsiąs ir Nordrheim - 
Westfalen’o krašto ministras K. 
Grundmaim. (E.)

Gydytojai svarstė
svarbius klausimus

LONDONAS. — Dešimtasis 
tarptautinis katalikų gydytojų 
kongresas buvo baigtas šiom 
dienom iškilmingomis pamaldo
mis Westminsterio katedroje, 
Londone. Dalyvavo 800 gydyto
jų iš 32 įvairių tautų.

Penkiuose darbo posėdžiuose 
katalikai gydytojai išdiskutavo 
eilę aktualių medicinos proble
mų, kaip bręstančio jaunimo, 
senatvės ir protinės higienos 
problemos. Paskutinis posėdis 
buvo skirtas studijuoti katali
ko gydytojo uždaviniams nau
jose nepriklausomose valstybė
se Afrikoje,

bininkų pradėjo dainuoti ir iš
tuštėjo 300 prancūzų šampano 
ir Piedmont vyno.

*
Darbininkai, burmistrai, po

licija ir keliasdešimt kviestų sve
čių repečkiojo per akmenis ir... .. , . mes priimtos.griuvėsius paspausti rankų ir ___ _
sušukti: “Tegyvuoja Prancūzi
ja ir tegyvuoja Italija”.

Paolo Farinet, Italijos kons- 
ti-ukcijos bendrovės pirminin
kas, pasveikino d’Estaing.

Tunelyje vykstant iškilmėms,

Italijoje.
Italų ir prancūzų premjerai 

Amintore Fanfani ir Georgės 
Pompidou dalyvaus oficialiose
tunelio jungties iškilmėse rug- „ •« r « •
sėjo viduryje. . TvytlĮ Vokietija

sustabdė atominės 
jėgainės statybą

DREZDENAS.. — Rytų Vo
kietija jau atsisakiusi atomi
nės energijos programos, nors 
kartą smarkiai už ją agitavo.

Atominio Tyrinėjimo institu
tas Drezdene yra uždarytas, ir 
70;000 kilovatų atominės jėgai
nės statyba sustabdyta.

Oficialiai skelbiama, kad tai 
įvykdyta dėl “padidėjusio bend- 
dradarbiavimo su Rusija”. Tik-

(“juntos”) užtikrinimų, kad bus roji priežastis: pabėgimas mok 
paskelbti rinkimai ir jų pasek- slininkų į Vakarus ir ekonomi

jos suirimas.

mas buvo paruoštas prieš sa
vaitę, bet buvęs sulaikytas, nes 

j Washingtonas nori naujų ir pa- 
I tikimesnių karinės valdžios

Kataliką pasauliečių atsakingumas
VATIKANAS. — Tarptauti

nių katalikų organizacijų cent
ro komiteto visumos suvažiavi- 

du alpinistai iškėlė prancūzų mui, kuris šiomis dienomis įvy-
ir italų vėliavas Blanc kalno ko Argentinos sostinėje Buenos
viršūnėje — 1% mylios aukštu
moje.

Pragręžimas tunelio per 15, 
872 pėdų kalną užtruko 3y> me
to ir pasiėmė 10 asmenų gyvy
bių. Tunelis yra 7^ mylios il
gio ir sutrumpins tarp Pary
žiaus ir Romos kelią 200 mylių.

Tuneliu, kuris bus atidary
tas 1963 metais arba 1964 metų 
pradžioje, važiuos 300,000 auto
mobilių per metus, šeši doleriai 
automobiliui mokėti.

Aires, Vatikano valstybės sek
retorius kardinolas Cicognani 
Šv. Tėvo vardu parašė laišką, 
iškeldamas didelį katalikų pa
sauliečių atsakingumą nuisų lai
kų pasaulyje.

Šios tarptautinių katalikų or
ganizacijų asamblėjos studijų 
tema kaip tik ir yra “Šiandie
niniai katalikų uždaviniai socia
linės enciklikos ‘Mater et Ma
gistrą’ šviesoje”. Svarbu, rašo 
kardinolas savo laiške, kad vyk-

Tunelis įeina į kalną netoli dant šiuos uždavinius, tarp ka- i

talikų sąjūdžių išsivystytų vis 
glaudesnis bendradarbiavimas 
ne tik tarptautinėje, bet ir tarp 
kontinentinėje plotmėje.

Bohleno nomiitiavimas

pasiųstas Senatui
WASHINGTONAS, — Prezi

dentas Kennedy užvakar pasiun 
tė į senatą nominavimą karje
ros diplomato Charles Bohlen 
ambasadorium Prancūzijoje.

Bohlen yra veteranas užsienio 
tarnyboje ir buvo JAV amba
sadorius Rusijoje.

Kur mokslas- niekinamas, ten 
kvailiai laikomi galvočiais.Gray

KOLCHOZAI YRA NIEKAM TIKĘ" LAISVI 
ŪKININKAI DAUGIAU PAGAMINA

Sako
VARŠUVA. — Įdomi publi

kacija pastaruoju metu Varšu
voje sudarė tam tikrą sensaci
ją. Ir čia prabilo ne bet kas, 
o Lenkijos žemės ūkio mokslų 
instituto direktorius Jerzy Te- 
picht (lenkų komunistų partijos 
centro komiteto narys). Kartu 
jis yra Ūkio tarybos pirminin
ko pavaduotojas. Jo plunksnai 
priklauso publikacija apie “Len 
kijos žemės ūkio patyrimus ir 
perspektyvas”.

Tepicht visu griežtumu pasisa 
ko prieš priverstiną žemės ū-

Lenkijos komunistų partijos
kio kolektyvizaciją rusų ir jų 
satelitų pavyzdžiu. Lenkijos pa
vyzdys rodąs, kad laisvas žemės 
ūkis daugiau pagamina, negu 
kolchozai (Lenkijoje 87 procen 
tai viso žemės ploto yra priva
čiai apdirbama).

Panašia kryptimi pasisakė ki
tas žemės ūkio teoretikas Ar
thur Bodnar. Laikraštyje “Poli- 
tyka” jis paskelbė seriją straip 
snių, kuriuose dėsto, kad bent 
jau sekančių 20 metų nebus pra 
smės įvesti Lenkijoje kolcho
zus. Tikimasi, kad ir prie da-

vadai
bartinės žemės ūkio santvarkos 
bus galima sekančių metų ei
lėje pakelti gamybą, nesigrie- 
biant priverstinės kolchozinės 
tvarkos.

Pagrindinis klausimasC?
MASKVA. — Sovietų Sąjunga 

reikalauja, kad Vakarų Vokieti 
jai nebūtų duota atominių gink 
lų, neleista jai tokių gniklų ga
mintis pačiai ir ji neprileista 
dalyvauti kokioj nors sąjungo
je, kur turėtų teisę į atominius 
ginklus.



Vyresniųjų moksleivių ateitininkų stovykla Dainavoje, buvusi š. m. liepos 22 d. — rugpiūčio 4 d.

Grand Rapids, Mich,
Netekome pirmininko

Gruodžio 6 d, netikėtai mirė 
ilgametis Grand Rapids miesto 
gyventojas. Petras Medlin - Me--
delinskas, sulaukęs 68 metų am tiją ir giminėms — į Lietuvą, 
žiaus. i Vieną tremtinių šeimą jis išsi-

MOŠŲ KOLONIJOSE
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Šioje vietoje jau pora sykių 
buvo priminta, kad “Ateitis” tu 
ri finansinių sunkumų. Tas rū
pestis “Ateities” leidėjus užgu
lė todėl, kad didokas skaičius 
prenumeratorių neatsilygina ir 
į administracijos laiškus nere
aguoja. Kiekvienam supranta
ma, kad “Ateities” administra
cija tą spaustuvei susidariusią 
skolą turės apmokėti, bet iš 
kur gauti lėšų? Taip pat aišku, j 
kad prenumeratoriai turi atsi-1 
lyginti skolą, bet kaip tą reika
lą įvykdyti, jei į raginimus ne
atsiliepia? Redakcija kviečia 
šiuo reikalu susirūpinusius ra
šyti patarimus (trumpai sura
šytus) ir ryžtasi skirti'Salį šio 
skyriaus tam svarbiam reikalui 
panagrinėti; 1 ■

Iš arti stebint “Ateities” 
tobulėjimą ir.jos didinimą, at
rodo, iš ’ šio nedidelio prenume
ratos mokesičio sunkiai galės 
verstis su normaliai mokančių' 
prenumeratorių skaičiumi. Tad

Ji .
Įspūdinga sendraugių stovykla

(Telefoninis pranešimas)

Sekmadienį ateitininkai sen
draugiai /»'iradėj.o savo trečią
ją stovyklą, Dą,yvių skaičius 
pirmadicn’o ryte siekė šimtą, 
o vakare dar padaugėjo. Yra 
atvykusių net iš Europos: kun. 
dr. J. Vaišnora, dr. J. Grinius 
ir kun. A. Baekis. Iš Kanados 

ponai Užupiai. O JA(V- atsto

Parengimų kalendorius

Rugpiūčio men.:

— 19 d. prasidės vyresniųjų 
moksleivių ateitininkų stovykla 
Kennebunkporte, Me., Rytų apy 
gar dos kuopoms. Registruotis 
šiuo adresu: A. Vainius, 506 
CIeveland St., Brooklyn 8, N. Y.

— 21 d. prasidės Vokietijos 
ateitininkų stovykla Koenigstei
ne.

25 d. prasidės studentų atei
tininkų stovykla Dainavoje. Už
siregistruoti iki rugpiūčio 20 d. 
adresu: V. Skrupskelytė, 704% 
West Nevada Street, Urbana, 
Illinois.
Rugsėjo mėn.:

-— 6-8 dienomis įvyks Studen 
tų Ateitininkų sąjungos suva
žiavimas Dainavoje.

reiktų pagalvoti, iš kur papil
dyti lėšas tam gražiam žurnalui 
tobulėti.

Šiuo rašinėliu norima atkreip 
ti dėmesį visos ateitininkijos į 
“Ateities’’ leidimo reikalą. No
rima pasakyti, kad nėra gru
pės entuziastų reikalas, realiai 
besirūpinančių katalikiškai tau
tišku jaunimu. Ne vien jų reika 
las skirti tam žurnalui poilsio 
valandas ir dar pinigines su
mas, niekur oficialiai nefigūruo 
jaučias. -Tai perdaug iš jų. Turi 
me ir visi prisidėti. Kas kuo ga
li. Tik būtinai atlikti savo parei 
gą. Jei ateis į galvą geras pla- j 
nas vienam ar kitam reikalui, 
malonėk parašyti. Patalpinsime i 
šiame skyriuje, kad padiskutuo j 
tume jo tinkamumą. Jei gali ke; 
lėtą dolerių “Ateičiai” skirti, 
prašoma siųsti šio skyriaus re
dakcijos adresu. Pinigai bus per 
duoti administracijai ir viešai 
čia pat pakvituoti. Redakcija 
laukia laiškų ir pinigų.

vaujamos nuo Atlanto iki Pači- j 
fiko krantų.

Studijinė programa prasidėjo 
pirmadienį dr. V. Vaydžio pa-' 

Į skaita “Profesija ir lietuviška
sis gyvenimas”, kurią palydėjo 

į labai gy vos ir karštos diskusi
jos. Vakare Rytas Babickas pra 
vedė pokalbį apie džazą. Kito
mis dienomis vyks paskaitos 
jau šioje vietoje paskelbta tvar 
ka. Malonu pažymėti, kad pa
skaitininkai daugumoje yra jau 
nieji akademikai.

Trečioji sendraugių stovykla 
dalyvių sudėtimi ir skaičiumi 

'bei programa yra imponuojanti 
ir žadanti palikti giliausius jspū 
džius. Stovyklos komendantas 
yra inž. Jurgis Mikaila. Mode
ratorius dr. Arūnas Liulevičius.

Sendraugius, negalėjusius da 
lyvauti stovykloje, ASS centro 
valdyba kviečia atvykti savait
galiui.

Ištikimi knygos draugai

Ir pereitą savaitę susirinko 
ištikimi knygos draugai — Chi
cagos studentų ateitininkų drau 
govės nariai diskutuoti Putino 
Mykolaičio knygos “Sukilėliai”. 
Ateinantį šeštadienį referuos 
Lilė Tumosaitė apie Nykos-Ni
liūno “Orfėjo medį”.

Jis buvo gimęs 1894 m. kovo ! rašė iš Vokietijos ir padėjo čia vąi.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v.
° * iaiknrti i v’ak‘ Šeštadieniais 10—1 vai. Tręčia-19 d netoli Biržų. I Amerika te1KUIL1- lienį uždaryta. Kitu laiku susitarus.

J. . Ofiso telefonas: PR 8-8229.
atvažiavo 1912 m. apsistodamas Petras Medelinskas buvo uo- Ite7- telef- WA*brook 5-5070 
Bostone.^ Ten jis 1915 m. vedė jus lietuvių spaudos rėmėjas.
ir sekančiais metais atsikėlė pas pats visą laiką skaitė Draugą, 
toviai gyventi į Grand Rapids, Darbininką ir Lietuvių Dienas.
Mich.

Petras Medelinskas buvo ne- jįs paliko liūdesy, labai gra- 
paprastai ramaus, taikingo bū- žiai 47 metus kartu išgyvenusią 
do ir didelio ryžtingumo lietu- žmoną Marijoną (kilusią nuo 
vis patriotas. Nuo pirmųjų Lie- Garliavos, Kauno apskr.), kuri 
tuvos nepriklausomybės dienų buvo ir dar yra labai veikli 
jis organizavo Lietuvos Laisvės I Lietuvių Katalikų dr-jos narė j 
bonų pirkimą ir platinimą. Jis ' ir dukterį Filomeną su vyru ir
buvo vienas iŠ sumanytojų ir anūku Duktė vra visiem S žino- Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; treč.

. . ., . v. I * j v uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais
organizatorių atsikvieciant po I ma ilgametė Mount Mercy A- • nuo 7 iki 8.
I-jo Pas. karo čia kalbėti dr. J. kademijos abiturienčių dr-jos
Basanavičių, po II-jo Pasaulinio 
karo —: būv. Lietuvos preziden
tą Antaną Smetoną. Jo nuopel
nu čia buvo suruošta Margučio 
koncertas. Ypatingai jis daug 
širdies įdėjo į Amerikos Lie
tuvių Susivienijimo 42-ros kuo
pos veiklą, kur išbuvo 26 me
tus nariu; buvo 10 metų iždi-
ninku ir 5 metus pirmininku, gų. Palaidotas šv. Petro ir Po- 
Beeidamas dabar pirmininko pa vilo lietuvių kapinėse. Nuo A- 
reigas ir pasimirė. Be to, jis merikos Liet. Susiv, Am. Liet.
priklausė prie vietinių šv. Jur
gio ir Šv. Petro lietuvių dr-jų. 
Visi jį žinojo, kaip nepaprastai
švelnų žmogų, nieks negirdėjo teis., buv. Lietuvoje apyl. teisė-

/r*

EL DORADO MOTEL
1613 North VVestern Avė,, Les Angeles 27, Calif.

Savininkas AL SAMOLIS

Motelis turi 51 kambarį. Visi kambariai liuksusiniai, — turi 
M TV, telefonus, oro vėsintuvus, šildymą, didžiulį maudymosi ba-

seiną ir daug kitų patogumų.
Svečiams duodami veltui bilietai pamatyti filmų studijas.
Iš čia daromos ekskursijos į įdomesnes apylinkės vietas.
Visi lietuviai, atvykę į Los Angeles atostogų ir apsistoję 

motely EL DORADO. ranka pasieksite lietuvišką parapiją, bū
site netoli nuo Lietuvių Dienų leidyklos, čia galėsite aplankyti
Lietuvių Namus ir kitas lietuviškas įstaigas.

5%

current dividend on investment bonus
4(4% DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPIAU? SĄSKAITAS 
Už 4 metų. investmento bonus mokame 4 (4 % dividendų, kas pusmetį ir 

dar išmokėsime po y2% už kiekvienus metus, 4 metams praėjus. 
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILIJNO1S 
Valandos: Pirmad., antrad, Penktad. ir šeštad. 9 v. r. — 4:30 p. p. 

Trečiad. uždaryta; ketvirtad. 9 v. r. —- 8 p. p.k______________ J

S

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

Dėl infcrmacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

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

H I . Rez. GT 8-0873

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

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

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė akušerija lr moterų Ilgos 

2454 West 71st Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas)

Vai.; kasdien i—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 ikitu laiku tik susitarus. 

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

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

jį ištariant bent kokį kartesnį
Žodį. Jis labai gražiai sutarė ; Priima ligonius pagal susitarimą, 
veikloje su naujakuriais - trem- skambinti telefonunuo 2 iki 9 v. p. p. 
tiniais ir visais jį pažinusiais, kasdien, išskyrus trečiad. ir šeštad. 

Jis siuntė maisto ir drabužių1
siuntinius tremtiniams į Vokie-

pirmininkė, jų suvažiavimų or
ganizatorė ir rėmėja. Bostone 
liko jo ištekėjusi sesutė Mila- 
nienė ir dar dvi seserys liko 
Lietuvoje.

Rugp. 10 d. Reąuiem šv. mi
šias laikė kleb. kun. W. Jude, 
asistuojamas kitų dviejų kuni-

Bendr, ir Am. Liet. Tarybos 
labai nuoširdžią atsisveikinimo 
kalbą pasakė prie kapo dipl.

jas Kęstutis Stepšys. Į kapus jj 
i palydėjo laibai daug senesniųjų 
lietuvių. B.

j BRADDOCK, Pa.

Atlaidai
Šv. Izidoriaus 'bažnyčioje 4t) 

vai. atlaidai prasidės sekmadie
nį, rugpiūčio 19 d.

Marijos statulos šventinimas 
sekmadienį, rugpiūčio 19 d., 4 
vai. p.p.

Parapijos piknikas davė virš 
$700 pelno. Ačiū darbininkams 
ir visiems parėmusiems šį pik
niką. Koresp.

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

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

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

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenne

DR. ANNA BALIUnA§
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street

Rez. HE 6-1670.

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

Ofisas: 3148 Vest- 03rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3211 West 66tli Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. CSrd Street 
Kampas 63-čios ir California 

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

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

Rez. IVAlhroolt 5-3048

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

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

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4-5849, rež. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

M sekm. uždaryta. 

1
1

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 IVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

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

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

DR. E. DECKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

Taipgi Įvairios nervines ligos 
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue

(Prie California Avė.)

™ • Redakcija straipsnius tai-
5 so savo nuožiūra. Nešunau- 
3 dotų straipsnių nesaugo, juos 
3 grąžina tik iš anksto susita
ri rus. Redakcija už skelbimų 
E turini neatsako. Skelbimų 
E kainos prisiunčiamos, gavus 
5 prašymus.
^iiiiiiiiimiiiimimiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiHMiiiiiiiiii&l

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

0R. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Telefonas: GRovehUl 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 VVest Marąuette Road 

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

Ofiso lr buto tel. OLympie 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
( Lietuvis gydytojas ) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3925 VVest 59th Street 

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

i uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLympie 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street, Cicero
Nuo rugp. 6d. iki rugp. 20d. Atos- 
togose. Kreiptis j dr. F. Kauną.
Ofiso telef, 
neatsiliepia,

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKTJ
SPECIALISTE IjIG^

MEDICAL BUILDING
7156 South WestCrn Avenue 

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

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

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street
Telefonas HEmiock 6-3545 . 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
C H I R U R G A S
2858 VVest 63rd Street

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR, JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS

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

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

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIQOS
10748 S. Michigan, Chieago 28, III. 

Telef. ofiso: PŲllman 5-6766 
Namų: BEveriy 8-3946 

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

Tel. ofisų RE 7-8818

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

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

Trečiadieniais uždaryta.

LAfayette 3-3210, jei 
šaukti KEdzle 3-2868

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

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

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

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 So. Kedzie Avenue
(Kampas Kedzie ir ' Archer)

VAL. kasdien nuo 2 iki 8 vai. vak.
Treč. ir sekmad. tik.1, 'susitarus.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINkS LIGOS 

2745 IVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef. REpublic 7-2390.

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

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

Rez. tel. PR 9-0563, Rįž. PR. 9-6730

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

chirurgija
Ofisai: 7958 S. Weste(S Avė tei GR ( -0091; 392 E. 159tb St, liarvey 
Iii, tel. EDison 3-4383; 30 N. Ml- 
chigaji Av., Suite 808, te!. CE 6-7764

Valandoa pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
?2_KnIilSfci Rd- Tel- W 2-5775 

arba 1 oo42 S. Cicero. Oak Forest, III
Telef. PU 5-2020.

Valandos pagal susitarimą. Jeigu
neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

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

Ofiso tel. REUance, 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 0-0617

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

Trečiad. ir šeštad, pagal sutartį.----------- -- -
Ofiso telef. CLiffside 4-2898 

Rezid. telef. YVAlbrdbk 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 lr 
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 PRAKTIKA IR MOTERŲ 
L/ICOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 0-5577 
Otiso vai.: Pirm, antr', treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8 
v- v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą; :

Tel. ofiso HE 4-2123, reZ. GI 8-61B5

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

2454 VVest 7lst Street
Priima ligonis pagal- susitarimą. 

Del valandos skambinti tel.; HE 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popet,' kas- 
dien. išskyrus trečiad. jfy-. šeštad.

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

2524 VVest 69th Street 
Spedalybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ

LIGOS
ATOSTOGOSE

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

1-4 p. p,
trečiad. ir ketvirtadJ-7-9 v. v. 

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAIKAS'
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

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

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.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Kez. 8890 So. Ai’tesian Avenue
Vai.. 11 v. ryto iki 3 v. p.p., 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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



Sustojant ties aktualejančia

y
BERLYNO PROBLEMA

■v

Rytų Vokietijos reikalai ak- 
tualėja Net ir Chruščiovas pri
pažįsta, kad ten siautėja eko
nominė krizė. Reikia pridėti: 
ten aštrėja ir poiltinė krizė. 
Minint Berlyno sienos meti
nes, visoj Rytų Vokietijoj reiš
kiasi neramumai. Tie neramu
mai turi panašumo į 1953 me
tų neramumus, privedusius to 
krašto žmones prie sukilmo 
preš komiunistinį režimą, šiuo 
metu, kaip rašo spauda, vyks
ta ūkininkų ir pramonės dar
bininkų pasyvus pasiprišini- 
mas. Net raudonosios kariuo
menės daliniai pakėlę maištą, 
nes ir jiems nepakankamai 
maisto pristatoma.

Savo laiku buvo pažadėta, 
kad 1982 metų vasarą Rytų 
Vokietijos gyvenimo lygis jau 
prilygs Vakarų Vokietijos ly
giui. Pažadai neišsipildo. Ne
seniai dar komunistų kontro
liuojamos Vokietijos dalies žmo 
nėms buvo kalbama, kad, girdi, 
komunistai vokiečiai užims ir 
Vakarų Vokietiją. Tuo buvo 
raminama visuomenė. Mat, jei 
pavyktų jiems visą Vokietiją 
psiglemžti, tada visa krašto e- 
konominė padėtis (bent šiek 
tiek pasikeistų. Bet apie tai 
jau visai nebekalbama.

Diktatorių Chruščiovo ir Ul- 
brichto rūpesčiai toli gražu nė
ra užsibaigę. Šio svarbiojo So
vietų satelito—Rytų Vokieti
jos —r padėtis jiems užduoda 
rimtą galvosūkį. Vadinamoji 
Berlyno siena žymiai pasun
kino jų politiką, pablogino ir 
to viso krašto ekonominę pa
dėtį.

*
Atsižvelgdamas į tai, kad 

Jungtinių Valstybių vyriausy
bė nekreipia dėmesio į Chruš
čiovo pakartotinus reikalavi
mus Berlyno klausimu, Mask
va ieško kitų kelių. Neseniai 
Londone pradėta skelbti žinios, 
kad šių metų rudenį, prasidė
jus Jungtinių Tautų asamblė
jos sesijai, Nikita Chruščio
vas pats atvyksiąs į New Yor
ką, kad iškeltų Berlyno pro
blemą Jungtinėse Tautose. Ko
kią taktiką jisai naudotų to 
klausimo iškėlimui šioj tarp
tautinėj “taikos” organizaci
joj, nesunku įspėti. Vargu jis 
susilaikytų nuo grėsmių Va
karams, nuo stalų daužymo 
batais ar kuo kitu, O gal, kada 
bolševikų pagrobtoji Rytų Vo
kietija gyvena didelę krizę, ka
da net kariuomenės daliniuose 
yra maištaujama, Nikita bus 
santūresnis ir panaudos kito
kią strategiją. Gal?

Vakarų diplomatai yra pa
darę užuominų, kad Chruščio
vas, atvykęs į Jungtinių Tau
tų sesiją, pasiūlys perkelti 
Jungtinių Tautų būstinę iš 
New Yorko kitur. Manoma, 
kad jis siūlys iškelti ją į. “lais 
vąjį miestą” Berlyną. Be to, 
jis pareikalausiąs įsteigti neut 
ralų komitetą, kuris studijuo
tų Berlyno problemą ir paruoš

tų planą jos išsprendimui. Ta
čiau neatrodo, kad Jungtinės 
Tautos pasiskubintų priimti 
bent vieną jo siūlymą.

Vienas iš Chruščiovo pasiū
lymų — iškelti Jungtinių Tau
tų būstinę iš New Yorko kur 
kitur, tik, žinoma, ne į Berly
ną, amerikiečiams gali būti 
pagediaujamas ir visai priim
tinas. Su iškeliama Jungtinių 
Tautų būstine, išsikeltų New 
Yorko ir šimtai Sovietų Rusi
jos ir jos satelitų agentų, ko
munistinių propagandistų ir 
šnipų. Tai išeitų į gera Jung
tinių Valstybių saugumui.

Kiekvienas sovietinis diplo
matas ar konsulas Amerikoje 
ar bet kuriame kitame krašte 
yra gerai paruoštas šnipinėto- 
jas. Prie Sovietų Rusijos ir jos 
satelitų reguliariųjų diploma
tinių tarnautojų jos ambasa
doje VVashingtone, prisideda 
keli šimtai šnipinėjimo parei
goms paruoštų tarnautojų prie 
Jungtinių Tautų New Yorke. 
Todėl nestebėtina, kad tiek 
daug čia yra išvagiama kari
nių ir atominių paslapčių, ku
riomis sovietai pasinaudoja. Be 
to, Jungtinės Tautos yra pasi- 
dąriusios labai efektinga so
vietinei, komunistinei propa
gandai skleisti tribūna, iš ku
rios kalba Gromyko ir kiti 
žymūs komunistai ir net pats 
Chruščiovas iš jos yra atvirai 
grasinęs Amerikai ir visam 
laisvam pasauliui. Iškėlus Jung 
tiųių Tautų būstinę iš New 
Yorko bent daliai komunisti
nės propagandos Amerikoje bū 
tų padarytas galas.

*
Vienu žodžiu, sovietai prie 

Berlyno klausimo svarstymo 
norėtų prieiti greitu laiku. Prie 
to spiria Rytų Vokietijos eko
nominiai sunkumai ir viso ko
munistinio fronto sušlubavi
mas. Maskvoje galvojama, kad 
iššovimas erdvėn beveik tuo 
pačiu kartu dviejų astronautų 
ir jų rekordinis skridimas ap
link žemę paveiks į Vakarų 
demokratijas tiek, kad tie bus 
nuolaidūs svarstant Berlyno 
problemą. Tačiau neatrodo, 
kad tai turės įtakos. Paskuti
nių rusų astronautų skraidy
mas aplink žemę erdvėje moks 
lininkų nėra perdaug giliai ver 
tinamas. Daugiau dėmesio bus 
kreipiama į ekonominę būklę 
komunistinėj Vokietijoj ir vi
soj sovietijoj. Vakarkai, turėda
mi tai galvoj, privalo padaryti 
Chruščiovui griežtus ir tiesius 
kontrapasiūlyrhus, pareikalau- 
jąnt sutikti pravesti Rytų Vo
kietijoj slaptus ir teisingus rin 
kimus, leidžiant žmonėms pa
sisakyti dėl susijungimo su 
Vakarų Vokietija ir dėl pačios 
krašto santvarkos. Neabejoja
ma, kad bent 90%. gyventojų 
R. Vokietijoje pasisakytų už 
susijungimą ir demokratinę 
santvarką. Tai būtų tikriau
sias ir teisingiausias kelias iš
spręsti Berlyno ir Rytų Vo
kietijos problemą.

Žemės ūkio planai Lietuvoje neįgyvendinti
CHRUŠČIOVAS IR SNIEČKUS ĖMĖ ŠVELNIAI SUOKTI, O NE KOMISARIŠKAI ŠŪKAUTI, 
NES VISA ATSAKOMYBĖ DĖL NESĖKMĖS ŪKININKAUTI KRINTA KOMPARTIJAI. SU
KŪRUS NEPAPRASTA ŽEMĖS ŪKIO PRIEŽIŪRA, PASKYRUS DAUG VALDININKŲ, 

GYVULIŲ ŪKIS ĖMĖ SMUKTI, O PLANAI NEĮGYVENDINTI

JURGIS VĖTRA

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. rugpiūčio 16 d. 3

CIVILIZACIJOS GEDOS METINĖS
Berlyno sienos metinė sukaktis 

K. TAUTKUS

Ne fantazija, padavimas ar se (spėjama 3000), yra pakeis-
Š. m. liepos 21 d. A. Snieč- technikos ir pažangaus būdo _ 34%, galvijams - 39%. Įlegenda> Tai atsitiko ne gilloje ti įš tolimesnių vietų vyr^ Be

kaus pasakytoji kalba pasižymi ūkininkauti. Per keler.us metus Nors kainos pakeltos, bet per senovėje ar tais laikais, kada kariuomenės dalinių, Berlyno
nuosaikumu. Jis negrasiną, ne- sumanūs ūkininkai išsprendė pirmąjį š. m. pusmetį mėsos ir ,žmogus praktikavo barbariškus sienos apsaugoje yra dvi polici
grumoja, bet tik skatina: susi- klausimus, kurių dar ir šiandie pieno p’anas neįvykdytas. Kiau. metoduSj nežinojo civilizacijos 
rūpinkime avininkyste, didinki- ną kompartija nesugeba tinka- lių skaičius sumažėjo, kai ra- ■ Taj atsitiko žmonijos kultūros,
me karvių kaimenes, parūpinki mai rikiuoti. iguočių skaičius padidėjo 12%, technikos ir civilizacijos am-jtovių komunistų partijos na
me pašarų, mažinkim gamybos Kompartija pirmiausia sunai- palyginus su 1961. 7. 1. i žiaus žydėjimo metu. riai. Patys vyriausi vadai yra
savikainą... Juk dabar kompar- kino Lietuvos sąlygose tinkamą 1961 vili. 13 d anksti ry- rusai, pavadinti vokiškais var-
tija negali kitų kaltinti, nes tik ūkininkavimo būdą, persekiojo Sovchozų sunykimas _ tą> Berlyno miestas susilaukė dais ir pavardėmis, atseit, yra
pati nesugeba vadovauti, šį pa- ūkininkus. Kai juos suvarė į I savo istorijoje laukinio barba- vokiškos kilmės išgamos, atvež-
vasarį, sekant Maskvos nurcdy kolchozus ir sovchozus, pradėjo į J- Markūnas, žemės ūkio ir

jos brigados (18,000 vyrų) , ku
rių vadai yra iš tolimesnių vie-

riškumo gėdos, bruta'aus žmo- ti iš Rusijos arba ankščiau pa
gaus laisvės išniekinimo. Civili- , bėgę ar pabėgusių vokiečių ko- 

bia: “Šių metų pirmo pusmečio zacįjog gėdos metinės — Berly- ■ munistų vaikai, išauklėti komu- 
pieno ir mėsos pristatymo vais no <<^£^^3’, sįena. Užmūriji- nistais nuo mažų dienų, 
tybei planai liko neįvykdyti, o kelių į laisvę, apraizgymas Maskva vietos vokiečiais ko- 

nepagerėjo, o gyvulių ūkio pla- sikratyti kompartijos erkių, ku j atskiri ūkiai net žymiai suma- spygliuota viela, apstatymas munistais partiečiais nepasitiki, 
nai neįgyvendinti. ; rios siurbia žemdirbių ir darbi- ! žino ’ gyvulininkystės produktų ginkluotomis sargybomis, bė- Maskvos įsakymu išmūrijimas

■ ninku prakaitą. gamybą. Tik dėl blogos tvar- gančių į laisvę nekaltų žmonių Berlyne sienos laisvės ilgesio ir
kos, netikusio darbo organiza- šaudymas, sugautų kankinimas meilės neužslopino. Maskvos 

Sovietai siurbia lietuvių pvimo kiaulių ūkis tampa sunkia simbolizuoja ne tik žmogaus diktatorius savo gerklėje tebe- 
tautos prakaitą našta. Parduodama kiauliena su nuosmukį, bet ir barbariškiau- jauč’a ir jaus įstrigusį aštrų

■ . • . ' darė 57 % visų nuostolių. Tuo šią kerštą civilizuoto žmogaus kaulą.
gyventojams. Jie esą. pavyzdin- -M" kiaU'") taP° St”" dem°krati“ams P™cipams.
gi kolchozininkai, bet jis nutylė- kflinflq - savįkaina Praėiu- liausiu plyšiu, per kuri išteka Kiekviena diktatūra turi skau
jo apie paramas, skirtas Kali- . - metais vaĮstvbė nesumokė- aPyvartmes lesos” (Tiesa, 1962. dūlių. Berlyno skaudulys Mas-
novkai Jis negailėjo pasenusiu ™ , a st% . 8.4.). 1 kvos diktatūroje nepaprastai
novaai. Jis negaueąo pasenusių Jq 10 6 rublių už jautienos ir skausmingas Aršesnis kain
pasakaičių ir prisipažino, kad lg ^bUų kiaulienos ir 27,4 Markūnas aiškiai kaltina sov " 1 istriSnas gerklele
Sovietuose daug ko trūksta. rubbus už avienos gyvo svorio chozų vadovybę, bet jis nenori
“Ko mums reikia, kad žmonės centnerį Ką taį reiškia ? Lietu priminti, kad esminiu kaltininku Laisvė nesunaikinama mūro
sočiai ir skaniai maitintųsi, šva- vog žemdirbiai turėjo nepąpras yra Sovietai, nes nustatė per že siena
riai, šiltai ir gražiai vilkėtų, tu- tai skursti) verstis iš sklypelių mas kainas gamintojams ir per Masinis žmonių bėgimas į
retų šviesų, patogų butą, vaikai pajamų> mažinti gyvulių skai- aukštas vartotojams. Ir šie kom ]aisvę mūro sįenos sulaikytas 
mokytųsi mokykloje, jiems butų neg jįe buvo nuostolingi, partijos bandymai bus nesėkmin iaįkįnai. Tūkstančiai nugali mū- ^er(yno krizei sušvelninti pla- 
lopšeliai ir darželiai. O tai reiš- metų birželio 1 d. padidin- gi, nors ji ir bando sudominti ro sįenos užtvarą, prasilaužia į nus’ Pataraa nusileisti ir derėtis
kia, kad mūsų ekonomika, mūsų gyVuiįų kainos ir mokama žemdirbius menku kainų pakeli- laisvę, nors nemažai ir apmoka su mūro menininkais.

mus, kompartija pasiėmė visą nuolat dejuoti, kad vis ko nors 
atsakomybę už žemės ūkį. Pir- (reikia. Reikia didesnių derlių, 
mojo pusmečio duomenys sako,1 daugiau gyvulių, didesnio jų na 
kad kompartijos ūkininkavimas šumo. Bet iš tikrųjų reikia at-

Ko reikia?
N. S. Chruščiovas, liepos 28. 

d. atsilankęs gimtajame kaime, 
nesigailėjo pagyrų Kalinovkos

technika, kultūra turi pakilti į gyvo svorio centnerį: gal- 
naują lygį. Tada priešininkai pri _ 97> lašįninių kiaulių — 
kąs liežuvį, o prie to dar turėti 1135 rublius Pakeltos kainos —
priedą — raketas ir branduoli
nes bombas. Tada galėsime vi
sai gerai gyventi”. (Tiesa, 1962. 
8. 4).

Sovietams dar daug ko reikia. 
Kai jie visas jėgas skiria gink
luotis, trūkumus nelengva paša
linti. Pažanga lėta. Chruščiovo 
žodžiais: “Jeigu ožį reikia laiky
ti namuose, prie jo kvapo gali
ma priprasti ir gyventi. Tad žiū 
rėkime į imperializmą, kaip į 
ožį, tik mūsų namai — tai visa 
planeta” (t. p.).

Kompartija mokėjo ūkį 
sužlugdjdi, bet ne atstatyti 
Kompartija norėtų dar skau- I

džiau įgelti nepriklausomai Lietu 
vai, bet veik per dvidešimtme
tį nė iš to’o nesugeba prilygti 
jos pažangai. Nepriklausomoji , 
Lietuva kėlėsi iš pelenų ir pa- ! 
sibaisėtino skurdo be žemės ū- 
kio žinovų, be našių gyvulių, be !

paruošų ministeris, viešai škel-

grietinei 5%, sviestui — 10%, 
kiaulėms — 15% , paukščiams kaip laisvi ūkininkai.

Spaudoje ir gyvenime

SOVIETINĖ “MECHANIZACIJA”
Niekur taip nėra ryškus sovie

tinio šeimininkavimo nuosmukis 
kaip Lietuvos žemes ūkyje. Apie 
tai faktų galima užtikti beveik 
kiekviename okupantų leidžiamo 
laikraščio numeryje, štai “Tiesa” 
Nr, 176 praneša, kad Varėnos ra
jone

“Eilę įmetu kombainai prasto
vėdavo, kiti taip ir ‘susidėvėdavo’, 
nė karto nepasiekę laukų. .. Todėl 
ir šiemet iš 12 kombainų didesnę 
pusę teko nurašyti.

“Tokį kombainą, kurio nežinai, 
‘nei kur rankos, nei kur kojos’, 
kurį reikėjo nurašyti, mes matė
me Dubičių tarybiniame ūkyje.

“— štai kokį ‘palikimą’ gavo
me iš anksčiau buvusio kolūkio, 
su pasipiktinimu kalba tarybinio 
ūkio direktorius Domas Chrnie- 
liauskas, — tikra metalo laužo 
krūva.

“ ‘Kombainą’ turi ir ‘Dzūkų 
krašto’ kolūkis.

“— Subyrėjęs, sūklerėjęs, — 
aiškina kolūkio mechanizatoriai, 
— nieko iš jo nėra.”

Apsilankęs Merkinės tarybinia
me ūkyje, “Tiesos” koresponden
tas V. Miklasevičius aukščiau pa
duodamo straipsnio autorius, ra
šo, kad ir ten

“— Kombainas netvarkoje.
“Kas netvarkoje, ko trūksta 

jkcmbainųi — agronome nežino, 
i Negali ji pasakyti, ir kas dirbs 
1 kombainu, kokie plotai numatyti 
į juo nuimti. 'Taip, reikia tik jus 
pagirti už atvirumą, Danute Va- 

I ranyte, bet mūšiui už derlių ne- 
pasiruošėt. O čia pat, beveik ties 
ūkio raštinės langais, jau svyra 
^eLstančios javų varpos!”

J. Žv.

Moteris tai horizontas, kuria
me susitinka dangus ir žeme. Jo
je, kaip nei vienoje kitoje būty
bėje, randa sau prieglaudą ir an
gelas, ir velnias. Pati saldžiausia 
ir pati kilniausia moteris turi sa
vyje šiek tiek pragaro anglių ir 
nėra taip menkos moters, kuri 
savyje neturėtų dangaus kertelės.

L. Boeme

Utopijos bailiai — gėdos sieirios 
stiprintojai

Daugeliui, pamačiusiems Ber
lyno “mirties į laisvę” sieną, 
sudreba širdis, užverda krau
jas. Deja, ne tų, kurių rankose 
yra priemonės, ir valia gėdos 
sieną versti, nuplauti civilizaci
jos dėmes. Pastarieji gero sūgy 
venimo ir taikos labui siūlo

mu. Kompartija jau įrodė,, kad ji saVo gyvybėmis. Per metus lai- ^uo kiekvieno pagrasinimo 
visa savo galybe nesugeba pa- ko į laisvę pabėgo 100 ginkluo- seParatine taika su R. Vokietija 
lenkt žemdirbių, kad šie, būda- tų sargybinių. Maskvos įsaky- ar susisiekimo uždarymu utopi- 
mi baudžiauninkais, gamintų, mu, visi berlyniečiai, kurie tar- j°s kailiai dreba, priima už tie.

V % <

M 1

i navo sienos apsaugos daliniuo- , s^> luitus pasėkas ir gal mą 
žmonijos sunaikinimą. Viešai 
kalba apie savo teisių ir įsipa
reigojimų gynimą, slaptai s:ekia 

i nuolaidų, drąsina Maskvą rei
kalauti daugiau ir be rizikos 

! drumsti ramybę. Tiktai, kai 
' Europos vadai garsiau siišun- 
^a, pastarieji, nuleidę smakrus, 
Teisinasi, ginasi ir pradeda iėŠ- 
< koti kitų kelių. Utopijos bailių 
i politika padėjo Berlyno sieną 
: pastatyti, ją stiprina ir vilkina 
išgriovimo momentą.

Ulbrichto atostogos Kryme
Spaudoje prasidėjo spėjimai, 

kad Berlyno krizė gali sukarš- 
tėti. Staigus R. Vokietijos dik^ 
tatoriaus išvykimas į Maskvą, 
iš ten į Krymą pas Nikitą atos
togų, siejamas su galimumais, 
kad satelitinės R. Vokietijos 
vadas, patikėtinis ir auklėtinis 

(Nukelta į 4 psl.)
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■

Vakarų Berlyno policininkas meta dujų ašarinę bomoą' per gėdos sieną -netoli Wilhelmstrasse, at
sikirsdamas Rytų Berlyno komunistams. (UPI)

' pavasario nušvitimu. Ir oras pasitaikė. Nors voliokis Duonai uždirbu, pastogę turiu. Viskas eitų be priė-
• saulėje: sausa, šiltoka, net nugara šunta, greičiau kaistų, jei savam krašte gyvęntume.
■ pajudėjus. Paukščiai, nusėdę šakas, krapštėsi pa- — Taip, taip, savam krašte, — pritarė Jasaitis,
; sparnes, žiūrinėjo į Tomą ir laukė, kada jis naują tačiau tylomis pagalvojo: “Duoda ir duoda tą patį,
• akmenį pakels. Jei sustenėdavo sunkiai, jei daugiau ■— savam krašte, savam krašte. .. Lyg čia ko stigtų”.

įsitempdavo, bjaurybės sukišdavo galvas ir imdavo Į — Teri dabar pats smagumas: tai ątolydis, tai
čerškėti, tarsi Jasaičio jėga stebėtųsi. Lyg žiopliai, 1 vėl pasninga.., Dienos įvairesnės, laikas nenusibos- 
ratu apstoję, kraipė snapus, šnekučiavosi, tačiau pa- ta. O čia sniego pasiilgstu. Balto, kaip drobė, puraus 
galbon neskubėjo. Jei kuriam pabosdavo styroti, su-i tokio, pūkinio ! Jei kartais per apsirikimą iškrenta 
švilpdavo, sparnais suplasnodavo ir dingdavo, o jo sluoksnelis, tuoj nuo suodžių pajuoduoja... 
vieton tuoj kitas atsirasdavo. 1 — Teisybė, teisybė! — įsiterpė Julija. — Kai

Auksas, ne diena. Tikra Dievo palaima tokiu žiemos nėra, man atrodo, kad pasaulis niistbjo 
metų laiku. Net žolė kaip reikiant nenudžiūvusi, vie- suktis.
tomis žaliais kuokšteliais po kojomis pynėsi. j Na ir pradėjo abu! Vis kaip ten buvo, kokius

— Tomai, eik vidun! — šūkterėjo Julija, per vėpūtinius patvoriuose suversdavo, kaip sąsparos pos- 
duris galvą iškišusi. — Turime svečią. kėdavo nuo šalčio! Daugiau kaip pusvalandį čiaus-

sodins? Turėtų būti prie pat sodybos, tiesiai už — Po galais! Įsidirbi, įsismagini, tai būtinai kas kėjo Julija su Jonuška. Tomui tiek pabodo, kad n<¥-
klėties. i turi pasimaišyti, — nepatenkintas Jasaitis plovėsi iškentęs prasižiojo:

— Serga žmogus, — tyliai sumetė Jasaitis ir rankas po čiaupu. — Įsidienoti nespėjo, o jau darbą Kaip šeima laikosi?
atsisveikino. mesk. Dar šitokiam ore... Žmoųa vargsta kolchoze, kaip anksčiau, — pha-

Viduje rado Jonušką, senų laikų prietelių, jau tarė aptemusiu veidu Jonuška. Padedu jai, kiek 
galiu.

VYTAUTAS VOLERTAS

UPE TEKA VINGIAIS
ROMANAS

— Gerą žmoną gauna?
— Kas žino? Ne ūkininkaitė.
— Greitai?
— Per Velykas... šiais metais vėlyvos išpuola, 

tai po švenčių bulves pradės sėklai rinkti. Kažin, kur

— Ačiū, kaimyn, kad aplankei. Aš pasižvalgy
siu prie lango, kol namiškiai netrukdo, — Pasakė j gerokai pavargusį nuo metų naštos, įvairių nelaimių 
Sigitas ir net neatsistojo, paduodamas ranką. prikamuotą. Ne dažnai Jasaičiai su juo susitikdavo,

— Ir šiandien dar sapnuoja, kad Gervėnuose' nors tam pačiam mieste gyveno. Gal dėl atstumo, 
gyvena. Geriau apsižiūrėtų, kaip čia tinkamai įsi- gaj dėl skirtumų, kažkaip netyčiomis atsiradusių. Tai 
kurti, — su panieka Tomas mojo ranka, lipdamas vis Jonuškos užsispyrimas kaltas. Žmogus protingas, 
aubomobilin, ir griebėsi mintimis skaičiuoti, kiek tačiau kietas, nepalenkiamas. Net dabar savo anks-
nuomos per metus susidarytų iš to namo. tyvesnės filosofijos laikėsi, nors ir naujam gyvenime,

Tomo manymu, visai netiko. Prieš vėją nepapūsi. 
3. Išsižiosi, tik suodžių gerklėn prineš.

— Malonu, malonu, — sveikinosi Jasaitis. — 
šeštadienį Jasaitis nuo ankstaus ryto triūsėsi j Kaip atvykai? Automobilio, regis, neturi, 

į kieme: ritino akmenis, lygino žemes, matavo, svars- — Autobuso atvažiavau.
tė. Buvo pasiryžęs altanėlę pasistatyti, nes žemė sto
vėjo dyka, be naudos. Pereitais metais turėjo daržą 
užveisęs, tačiau šis kraštas toks keistas, kad vabz
džiai šeimininkams vien stagarus paliko.

Žiema jau ritosi antron pusėn, tad gaišti never
tėjo. Rengėsi statybos darbus pradėti su pirmuoju

vome.

— Jau bus dveji metai, kai iš Sibiro grįžo.,
— Beveik treji.
— Su sūnum gyventų, būtų lengviau. '. % 
Jonuška paraudo ir giliai atsikvėpė. Akys subliz

gėjo, rankų pirštai ėmė keistai trūkčioti.
— Geriau vienai, kaip su komunistu, nors •; if 

tikras vaikas! — atsakė tyliai bet kietai, nuleidus 
galvą.

Čia buvo skaudžiausia jo žaizda. Prieš kėlėfcą 
metų patyrė, kad sūnus, tada išbėgęs iš namų ir pįa- 
slaptingai dingęs Rytuose, tiek jieškotas tėvo tfei 
vokiečių, peršliaužė frontą ir pasidavė rusams, o dŽ- 
bar Lietuvoje jiems sąžiningai tarnavo. Pradžioje 
Jasaičiai manė, kad Jonuška protą pames. Blaškėsi, 

— Žinoma, žinoma, — palinkčiojo galva Tomas naktimis nemiegodavo, ramybės nerasdavo. Tafcifctt

Nuo jo ilgokas kelias. Bus visa mylia. 
Niekis! Ne tiek Lietuvoje prisivaikščioda-

ir ėmė klausinėti apie sveikatą, darbą užsiėmimus., vėliau nutilo ir niekad apie vaiką neužsiminė.
Gyvenu, ir tiek. Vienam žmogui mažai reikia. (Bus daugiau)



— O man tas pats, aš nieko 
nebijau, — atsiliepė kun. dr. 
Baltinis. — Man tik svarbu, 
kad dešimtą valandą būčiau lo
voje.

Vairininkas Ambrizas nusi
lenkė daugumos nuomonei, ir 
mes dailiai apsinakvojome pas 
padorų žmogų tokiame pakelės 
motelyje.

* t# *
Rytas išaušo dideliai gražus 

ir saulėtas. Vėl visi džiaugė
mės, kad nakties rūkuose ne
patekome į Maskvą. Tačiau vien

4 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. rugpiūčio 16 d.

KELIONE Į KARALIENES 
ŽEMĘ ” WASAGĄ

Aprašymas visokių keistų dalykų 

ALBINAS VALENTINAS

Šeštadienį, rugpiūčio 4 d., ly- kinau, jog ne pats šitą laikiną 
giai dvyliktą valandą dienos, “pasportą” pasidirbau, o tik
Chicagos laiku, maloniai pato- vakar man jį išdavė Imigraci- L , • • + • *• i v , rkl’Dei L _ rienso_n: moKe^cią ai. .’ r Ji 6 balsiai nutarėme, jog sekm achc i skaitomybes prižiūrėtojas, liudija
gi Jono Ambrizo mašina dailiai jos ir Natūralizacijos skyrius . . _
pajudėjo iš Marketparko linkui Chieagoje. Gi muitininkai krapš

nimu. Dar laimė, kad tas Šim
kus reikalus išgelbėjo.

Kai jau stojomės akis akin 
prieš Hamiltono lietuvių klebo
ną kun. dr. Juozą Tadarauską, j 
mūsų prezidentiniai laikrodžiai i 
dar teberodė vienuoliktą valan
dą, o karalienės jau po dvylik
tos, bažnyčia buvo tuščia, pas-! 
kutinės mišios pasibaigusios ir1 
mielieji parapiečiai iki vieno jau, 
buvo išsiskirstę. Neviltį išgai-! 

Robert Henson, mokesčių at- šino mūsų bendrakeleivis kun.

bariai. Tokiu būdu, ši jau yra 
trečioji bažnyčia. Ir įdomi baž
nyčia tuo, kad čia negirdėsi jo
kio kitokio žodžio, kaip tik lie
tuvišką. Ir klebonas priima iš
pažinties tik lietuviškai.

Klebonijoje radome tikrą Lie 
tuvos klebonijos nuotaiką ir 
vaišingumą. Iš čia patraukėme 
tiesiai į YVasagą, į LFB studijų 
ir poilsio savaitę, gi apie joj 
buvusius nutikimus žadėjo pa
rašyti mano bičiulis iš paties 
“Draugo”.

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBĖ.

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

(Incorporated) 
EDVARDAS UTIS, sav.

.iimiuiitiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiinuimi

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisaa. Už patarnav. vietoje $8.00, 
už dirbtuves darbą.—$10.00 ir da
lys. Pigios pavoikslinSs lempos.

J. MIGLINAS
254® W. ttflth St. n a. PR 6-1063

lllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllti

šlovingos karalienės žemių — 
Kanados. Raudono pieštuko ra
tu apvestas tikslas buvo— Wa- 
saga — Springhurst. Tai šlovin 
ga torontiečių lietuviška vasar
vietė, kaip cikagiočių Sandūnai 
arba Union Pieras.

Karštomis Chicagos gatvėmis

tesi pakaušius dideliai besidyvi 
darni, kolei nėra jokios pen- tuojau Dasiekti Hamiltoną, 
eianties ir jokio parašo.

nį, neišklausę šv. mišių, nė vie ! scnato tyrinėjimų kom sijoj, kad 
........ vyriausybes nikelio žaliavos uz-

nas nenoretumem leistis į toli- > pjrkįme vienodai traktavo Hanna
mesnes keliones. Todėl nutarta , bendrovę kaip ir kitas.

Aš aiškinau, kad, gal būt, to
dėl, jog pas mus yra tikra de
mokratija, o čia karalystė. Ka-

Keliai, kurie vedė į ten, visiį 
iki Vieno jau vadinosi Dundas !

j. Vyrai, mes gi ir važiuo
jame Dundam strytu.

dr. A. Baltinis. Bematant jis 
atsirado liturginiuose rūbuose. 
Man šovė į galvą baisi mintis: 
kas patarnaus jam prie alto
riaus šv. mišioms? Griebiaus į 
už savęs. Juk vaikystėje tiek ir i 
tiek pritarnauta. Griebiuos už I 

i tos nelaimingos atminties: aiš-1keliais ar strytais. Autobusai, v.
kurie važiavo prieša;s ar į prie į . G'*US ^au cia a ar P c" kiai jau esu pamiršęs Konfite- i 

rausmeji, pasitarę savo varpe, | t q užrašug. «Dun. Pb Valerijonai, — paaiskiąo or Bijau> joj visai nelaįku pra.,

nutarė manęs biedno pasigailė- dag„ Jr visQg pakelės užeigos kun- A- Baltinis, — aš jau ke- dėsiu skambinti varpeliais... | 
ti: leido važiuoti į Wasagą, pri-|beį miškeiiai‘ buv0 pavadinti letą kartų buvau ir gcrai žinau’ Šias pareigas atliko pats klebo,

pats vairuotojas J. Ambrizas žadėdami. Priimti atgal ’ Arae‘j Dundas vardais. kad taip arti negali būti... Dar nas. 0 aš gerai apgalvojau, jog
jjj__ ________________ x., , , ’ riką. Tačiau dėl galimo plaukio į __  Aišku kad koks nors Dun ^lskl pavažiuosime, vyručiai. neverta užmiršti jokių mokslų,

das šiose apylinkėse, gal dar ži- — Vyrai, sekite numerius: kuriuos tik esi išmokęs. Jeigu 
loję senovėje, buvo įsikūręs pir didėja, ar mažėja, — įsakė vai jo nereikia šiandien — prireiks

toje mašinoje slinko keturi ke
liauninkai: kun. dr. A. Baltinis, -. , ; ’ žadėdami priimti atgal } Ame-

Cl/I D’G s E L F wl\ir □SERVICE

Liquor Store
5515 $0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

AUGUST — KUGP1CCIO 1C, 17, 18 D. D.

didysis Valerijonas Šimkus ir | jimo upėje nuQ kran_
s.ų eilučių surašytojas. Kaip ve. tQ ,w krantp (Ja,. nesu tikras,
liau paaiškėjo, nuotaikingesnės 
keleivystės retai kada pasitai

nes dar nesugrįžau.

ko. Iš linksmos pusės buvo ap
kalbėtas dangus ir žemė.

Keliaujant per amerikines 
prezidentines žemes, buvo visiš-

Važiuojant toliau Kanados 
karališkais keliais, staiga Visi 
pakeleiviai nutilo. Sakytumei 
staiga žadą kažkas visiems at-

kai sėkmingai ir taikingai su- 6mį Aš asmeniSkai ėmiau gal. 
vienytos abi Vokietijos, įkurtos voti> j , da to ka(J važiu0_ 
Jungtinės Europos Valstybės, dami savais amOTkinlais kollais
galutinai baigta organizuoti mes galime kalbėti apie savo

mas lietuvis, — nutarė garsiai 
V. Šimkus.

ruotojas. — Mums reikia 58 rytoj. 
— Numeriai didėja, — tariau, ......................... , . . Nedidelėje, dail. K. Žilinsko

— Ir tikriausiai jis turėjo pilnu autoritetu. — Jau yra a ... .... v. .lietuvišku stilium išpuoštojebūti vilnietis, — tyliai nuo Vai- 221. „ ... ,,. bažnyčioje, sv. mišių klausėme
ro pridėjo Ambrizas. i — Tai suksime atgal, — pa-! , ...I , . & ’ 1 I tik trys keliauninkai. Vienas išŠimkus nieko neatsake, tikf sake Ambrizas. I _ TT , .. .. musų — Valerijonas Šimkus
gilia, nusisypsojo. , - Vėjus t,k plepute, taip arti, . Sv Komunij susi.
- Kas čia šiandien bežino, negali būti, - tvirtino savo p |andis baž čio.

kun. Baltinis. . , . . ...je buvo didelis dvasinis poilsis

STOCK 10 YR. OLD IMPORTED BRANDY
_____________________ Fifth $3-98 ij)

BARON VON KLUEG IMPORTED 
GERMAN BRANDY Fifth $g.89

DA SILVA10 YR? OLD PORTUGAL

1

BRANDY Fifth $3.39 g

o gal koks žemaitis buvo,
Bendrojirinka, gatavai padary- ‘prezid&entą Džianą ką tik nori. aiškiai paguodė mane kun. Bali - Šarap! Nors ir kelis kar- iĮgoje kelionėje<

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF 
u. s. p. Fifth $4.89

RICCADONNA Imported VERMOŪTH 
Dry or Sweet 30 oz. Bottle $ . 19

ti Prancūzijai atominiai ginklai, me: keikti, kolioti arba garbin- tinis, — o gal dar ir koks bajo- tus jau ten buvai.
sėkmingai atkariautas III Pa- tačiau keliaujant karalie <ras> ar joties maršalas, kaip mū Kai sugrįžome atgal ir susto- šioje Hamiltono lietuvių baa-
saulinis karas, Chruščiovui nu-jn-s Miafa nwalia laidinti ,ie. 
mauti abu batai ir paleistas į žuy, nes t0 relkaIauja karaIis. 
pasaulį visiškai basas, o po to ,;as orumas.

nyčios vietoje žiloje senovėje, 
maždaug prieš dvylika metų, 
buvo tik nedidelis kambarys,

jau visuotinai nusiginkluota. 
Laimingai pravažiavus tunelį

po Detroito upe ir sustojus prie 
Kanados “geležinės uždangos”, 
ištikimieji karalienės muitinin
kai ėmė prie manęs kabintis, 
įtarinėdami, jogei pasą būsiąs

Nors diena smarkiai ėjd va
karop, tačiau karštis žadino 
trošku1}. Mes nutarėme, jog pri 
važiavę pirmąjį restoraną išger 
sime po bonkutę karališkojo 

i alaus. Bet privažiavę pirmąją j
aš pats sau dailiai pasidirbęs. I u^e’^ *r Pareiškę aiškiai, ko. L . Kun. dr. A. Baltinis iš teis- 

Bematant ėmė visos. b,usos'kiua turime tikslus, karališkieji Į fono badelSs paskamiblno Ha. 

šokinėti, kai karališkieji muiti- ta atnaut°jai i mus pasižiurę m[Įtoao lietuvių šv. Kazimiero

sų Albinas. jome prie tos pat bažnyčios,
Pagaliau privažiavome ir pa- j uuo kurios pagal planą pradėjo- 

tį Dundas miestą, mandriai pa-' me važiuoti, tai pasirodė, jog
sislėpusį tarp baisių kalnų. Iš ta pati ir yra mūsų ieškomoji kur pirmą kartą mūsiškiai su- 
ten išlindome tiesiai į Hamil- bažnyčia. Kun. Baltinis tik pa- j ėjo melstis. Tada iš viso daly- 
toną. Pirmoje gazolino stotyje I balo, bet nieko nebesakė... O J. vavo tik penki žmonės ir baž- 
pasiprašėme šio slaunaus mies-1 Ambrizas nutiesė tą baisiai ii- nytinės rinkliavos buvo surink
to plano. Buvome sustoję prie' gą kelionės liniją, sumaišęs ki- ta 1 dol. ir 10 et. Paskui jau 
pat kažkokios naujos bažny- tą gatvę labai panašiu pavadi- buvo padaryti du maldos kam- 
čios, pastatytos iš raudonų ply

KENTUCKY GENTLEMAN KENTUCKY įMį
STRAIGHT BOURBON YVHISKEY Fifth $2?98 X

KRUPNIK (HONEY PUNCH) 70 Proof Fifth $£.98 S 

TVARSCKI 80 PROOF VODKA Fifth $^.59

LIME ORANGE, CHERKY OR
CHOCOLATE FLAVORED VODKA Fifth $2-98

ninkai pažadėjo nė j Kanadą 
neįsileisti, nė į Ameriką negrą
žinti. Vadinasi, teks visą laiką

jo klaikiomis akimis ir dideliai 
oriai pareiškė:

— Dievo žmones, argi jūs esą į

parapijos klebonui kun. dr. J. 
: Tadarauskui, pranešdamas, kad

plaukioti skersai Detroito upe 
— nuo vieno kranto iki antro. 
Aš gi atsispirdamas jiems aiš-

GĖDOS METINES
(Atkelta Iš 3 psl.)

prašys Nikitos paskubinti pasi
rašyti separatinę taiką.

Kiekvienos krizės sukarštėji- 
mo metu Maskva pasistengia 
padaryti ką tai geresnio. Ato
minių bandymų staigus pradė
jimas yra kas tai naujesnio ir 
garsesnio. Tai tik užsienio spau 
dos “ekspertų” nuomonė ir iš
vedžiojimai, galimybių prileidi- 
mai.

Maskvos Stiprumą ir jos gra
symų realumą gražiai apibūdino 
vieną mėnesį, atostogavusi lie
tuvė tremtinė Soči.Kryme, pas 
savo dukterį ir žentą: “Nuo 
Maskvos iki Krymo važiavau 
tris dienas traukiniu. Mačiau 
kaimų — kolchozų būdas, vos 
pajudančiais 'arklais dirbamą že
mę, suvargusius žmones, men
ką derlių. Soči kurorte vaizdas 
ir aplinkuma gražiai atrodo.
Bet negalima gauti jokių vai
sių. Jeigu gauni, tai vaikai su
valgo ir apipuvusius. Viešbu
čiuose gražu, maistas geras,
bot ak turistams, ypatingai I Jap ,m_ smarklai a
amerikonams. Jie turi kuponus kur kUo Pravažiav0.
ir valgo pirmieji. Rusai, kad ir _ , _ . , . ., ... , . ,. 'me Londoną. Jau ir akys emeaukšti kariškiai, kartu negali , ,. „ ; . „ .
maišytis, gauna valg} tik po to, . , . . ° ..
kai pavalgo turistai. Mano žen- !mus tu°’ kad vls,ems naud,n- 
tas, nors ir pulk., bet kartu su bl3s‘a klek gallnt Pnartetl

mes jau čia. Klebonas pasakė 
te raketomis atskridę iš kurios , pįlną bet paklaustas>
nors kitos planetos, kad neži-, kaįp mumg adregą susiragti)
note, jog jos Didenybė šeštadie’pasakęg Rad paklaustas bile 
niais nuo penktos valandos sa- , kokg hamiltonietiSi kad ir koks , 
vo pavaldiniams byrą gerti . dur.nas> parodySj kur yra lįetu- 
griežtai draudžia. į vįų bažnyčia, nes čia visas mies

Nuolankiai padėkojome už in tag ją žinąs.
formacijas ir išėjome. Sustoję Mūsų inžinierius tuoj pat 
prie sekančios dar atidarytos miesto plane susirado, kur yra i 
krautuvės, paprašėme “7 up”. Dundam gatvė. Bažnyčios vie-!
Atsakymas buvo toks pat: tą maždaug pažymėjo paišiuku

manimi negalėjo valgyti, jo ne
leido. Tik duktė buvo kartu ir

PFEIFFER PREMIUM BEER 
Case of 24—12 oz. Cans Case $2-79

— Dievo žmonės, negi esate ’ ir planą padavė kun. Baltiniui, į 
tiesiai iš Marso čionajos nukri- idant įdėmiai sektų pravažiuo
tę, jei nežinote, kad nuo šeštos 
valandos vakaro be karališkos 
raitosios pohcijos leidimo 
up” gerti draudžiama.

— Bet kiek mes jau čia ke
liavome, tai nei raitos, nei pės
čios policijos dar nematėme, — 
paaiškinome krautuvininkei. — 
Tai niekas ir nematys...

— Matau, kad jūs nebijote 
nei Dievo, nei jos Didenybės, — j 
sušuko ištikima karalienės pa-' 
valdinė.

Keliavome vėl toliau be žo
džių, it pilnos burnos būtų by- 
ro. Tačiau kiekvienas galvojo
me, jog karalienė iš tikrųjų ge 
rai daro: tegu pavaldiniai turi 
apsčiai laiko pagalvoti ir ap
mąstyti apie karališkas galybes, 
o ne byrą nenaudėliškai maukti.

jamas gatves. Iki tos vietos, 
pagal nubrėžtą liniją, man at- 

7 j rodė, kad bus dar bent pora 
. valandų kelionės. Kitiems taip
pat atrodė. Pasileidome į kelio- į 

nę per Hamiltoną. Bet gal tik 
porą minučių pavažiavus, pa- S 
stabusis V. Šimkus jau šaukia: '

arčiau Toronto.
Vėjais prašvilpė ir Paris. Ta Į

už ją reikėjo sumokėti atskirai. ^a pabudo mūsų milžinas Vale- 
Ne ja limas įsivaizdavimas, kad sijonas Šimkus ir griežtai pa- 
Maskvos diktatūra yra tokia reiškė vairuotojui:
stipri, kaip ją įsivaizduojama ( — Prašau stoti. Nakties tam-
Amerikoje. Nei duktė, nei žen- soje ir rūke, ko gero, dar pa
tas nežinojo, kad Powers yra teksime į Maskvą. O ji tuo tar- 
paleistas iš kalėjimo...” į pu man nereikalinga.

MICHIGAN OBUOLIAI
TIESIOG IŠ SODO!

VVILLIAMS RED, valgymui ir virimui, bušelis $2.35
PERSIKAI (Peaches), bušelis .....................$2.35
RAMI DORAI (namie auginti), svaras......... IOe

ATOSTOGAUKITE IR PAILSĖKITE RAMIOJE IR 
JAUKIOJE VASARVIETĖJE 

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

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

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

BE 35P

Di!

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

TAISYTI • LENGVI IŠSIMOKfiJIMAI

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.

/♦T X^*S\7|T1|T^ ASSETS OVER $22,000,000Vi IllUij ESTABUSHEO 1897
■ •

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

APPLE CIDER, galionas ................................ ©90
Dideli balti kiaušiniai, 3 tuzinai ............. $1.39
Vid. dydžio balti kiaušiniai, 3 ttuzinai .... $1.15 
Mažo dydžio balti kiaušiniai, 3 tuzinai .... 790
Natūralus medus iš bytiny, 5 sv.................. $1.29
Medus koriuose ........................................... 390

rnn CTftnr 1924 West 59th St-tuu oIUKl Tel. PRospeet 6-5347
■■ ™ Atdara nuo 8 v. r. iki 6 v. vak.

Yra vieta automobiliui pasistatyti.

KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEVVICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING4 ’/2%

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

Dividendai mokami sausio ir liepus mėn. 1 r.
VAI AkinnC. P1RM. ir KETV............................... 8 v. r. Ik! 8 p. p.VMLMnuUd. ANTRAD. ir PENKT..................... » ▼. r. iki 5 p. p.

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



NUPIRKTI NAMAI

Detroito visuomenėje visuo
met buvo aktualus lietuviškųjų 
namų įsigijimo klausimas. Jį 
sprendė DLOC, vėliau keletą 
metų pastangas dėjo vietos ben 
druomenė ir pagaliau iniciaty
vos ėmėsi Dariaus ir Girėno 
klubas. Šios iniciatyvos pasėko
je buvo sutverta Detroito Lie
tuvių Namų draugija, kuri arti 
mai bendradarbiaudama su Da 
riaus ir Girėno klubu, pagaliau 
rugpiūčio 7 d. pasirašė su če- 
koslovakais namų pirkimo su
tartį.

si virš <100,000 ir pirmoji origi
nali paskola siekusi 60,000. Gi 
šiuo metu didžioji sumos pusė 
jau įmokama.

Namų valdymas bei administ 
ravimas pareikalaus iš vadovy
bės gražių pastangų. Mokesčiai 
už namą siekią 2,020 dol. per 
metus. Be to, prisidės namo ap 
šildymo, užlaikymo ir apdrau- 

! dos mokesčiai. Namas yra rei
kalingas remonto bei perdažy- 
mo. Daugelis darbų numatoma 

• atlikti talkos būdu, kas labai 
. sumažins remonto išlaidas.

P. Padolskis, Alytaus baro sa
vininkas, Detroite, prieš porą die
nų lankėsi Drauge. Čia. jis matyti 
prie Draugo redakcijos pastato.

esančius detroitiečius dalyvauti 
šioje šventėje, kuri įvyks rug
sėjo 1-3 dienomis.

S. G-kas

Už namus sutarta mokėti 
44,700 dol. ir 300 dol. už inven
torių, išskyrus sporto įrankius. 
Bendra kaina būtų 45,000 dol. 
Pasirašant sutartį įmokėta 
6,500 dol. ir rugpiūčio 31 d. bus 
įnešta 18,500 dol. Dar liks iš
mokėti $20,000 dalimis, mokant 
kas mėnesį po 200 dol. Lietu
viai namus pradės valdyti 
nuo spalio 4 dienos. Jau 
daibar galima pradėti rezervuo
ti salę parengimams. Tuo rei
kalu informuotis pas Vincą šar 
ką, Ataną Petrauską, arba Al
gį Atkočaitį.

Buvę savininkai nuleido tūks 
• tantinę, kad gautų vienų metų 
bėgyje, vieną kartą per savai
tę naudotis sporto sale ir tra
dicinės Sakalų šventės metu 
gruodžio 8 d. pasinaudoti paren 
girnų salės patalpomis.

Sutartį iš lietuvių pusės pa
sirašė Vincas Šarka, Antanas 
Petrauskas ir Algis Atkočaitis. 
Teisiniu patarėju buvo lenkų 
kilmės advokatas Norbert Pad- 
gorski.

Prie sutarties pasirašymo da 
lyvavo 21 lietuvis, jų tarpe 5 
spaudos atstovai, ir 10 čeko
slovakų. Baigus visus formalu 
mus, lietuvių grupelė susirinko 
atskirai. DLN pirmininkas V. 
Šarka pareiškė, kad darys pa
stangas likusią skolą išmokėti 
per 1 metus laiko. Vėl kreip
sis į visuomenę , prašydami šim 
tinių 37 pinigų rinkėjai. LB 
Detroito apylinkės pirmininkas 
Vladas Pauža pasveikino namų 
draugijos vadovybę už ryžtin
gą žygį ir palinkėjo sėkmės. 
Jonas Atkočaitis, Dariaus ir Gi 
rėno klubo pirmininkas, užtik
rino, kad klubas rems namus, 
skirdamas visą atliekamą pelną 
namų išlaikymui. Feliksas Mo
tuzas, vienintelis senosios kar
tos atstovas, dalyvavęs namų 
pirkime, pareiškė, jog šį kartą 
namai perkami daug geresnė
mis sąlygomis negu pirmieji. 
Anuos namus perkant, įmokė
ta 17,000 dol., o jų kaina buvu-

DETROIT, MICH. 
SKELBIMAI

iiiiitiiiiiiiiiuimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

DETROITO BIZNIERIUI 
IR PROFESIONALAI

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan 
Tel. YVE 4-6105 

GENERAL COKTKACT’OR

Atlieka įvairius statybos pertaisy
mo darbus-—stalininkystės, cemento, 
mūrijimo, elektros, plumbingo, 
dažymo.

LITHUANIAN MELODIES
RADIO VALANDA GIRDIMA 

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

Direktorius Ralph J. Valatka 
15756 Lesure Avenue 

Detroit 27, Mich.
Tel. BRoadway 3-2224

Namai nupirkti ir kelio atgal 
nėra. Jei vienas ar kitas žmo
gus pasistato rezidencijas už 
70,000 dol., tad gausiai visuo
menei šis objektas nėra per di
delis. Bus nuomonių skirtumų 
dėl pirkinio tikslingumo, tač’au 
geriau turėti ką nors negu nie
ko. Pagaliau, kad namai taptų 
lietuviškąja nuosavybe ir tauti 
niu židiniu, neužtenka organiza 
torių gražaus entuziazmo; rei
kia gero teisinio pagrirido na
mų valdymui, daug takto ir su
manaus vadovavimo.

LIETUVIŲ DIENOS 
REIKALU

Spaudoje jau buvo rašyta, 
kad ir šiais metais ruošiama 
Kanados Lietuvių diena Wind- 
sore, čia pat šalia Detroito. Tai 
bus 9-ji iš eilės tokia diena, 
kurios metu susirenka keli tūks 
tančiai lietuvių pasimatyti, pa- 

į bendrauti ir pagyventi lietuviš- 
i koje atmosferoje. Susipažinimo 
vakaras kaip tik duoda progos 
susitikti iš tolimiausių kampų 
susirinkusius pažįstamus ir pa
sikalbėti. Tokių švenčių metu 
suruoštose meninėse programo 

• se pasireiškia geriausios meni- 
Inės pajėgoj, o jaunimui yra 
graži proga dalyvauti sporto 
varžybose ir išbandyti savo pa
jėgumą. Dalyvaudamas tokiuo
se susibūrimuose dažnas vėl su
mezga nutrauktus ryšius su lie 
tuviškąja bendruomene, nors 
trumpam laikui ištrunka iš jį 
supančios svetimos aplinkos. 
Pensylvanijoje, dar ir po šiai 
dienai, tokie susibūrimai vyksta 
Wyoming klonyje, kur anks
čiau susirinkdavo apie 15,000 
asmenų. Tad Kanadiečių lietu
vių įgyvendinti šios rūšies su
važiavimai reikia laikyti lietu
viškomis šventėmis ir jose daly 
vauti. Pasitaiko, kad daugelis 
žmonių piktinasi, jog meninės 
programos pradedamos ilgomis 
kalbomis. Tai bene Vienintelis 
tų švenčių minusas. Stengiama
si jį pašalinti, juo labiau, kad 
visuomet atsiranda daugiau no
rinčių kalbėti, nei klausyti.

Mūsų kaimynai — Windsoras 
Į jau ruošia antrą tokią dieną ir 
i atsižvelgus į publikos pageidavi 
mus. Puošnios ir patogios Clea
ry auditorijos parūpinimas šios 
šventės susipažinimo vakarui ir 
meninei programai bei dailės 
parodai užtikrina patogias ir 
patrauklias sąlygas pasisvečiuo 

jti Windsore. Nebeteks lieti pra 
! kaito koncertų salėje, kuri sa- 
I vo įmantriais įrengimais pra
lenkia Fordo auditoriją. Svar
biausia matomumas ir girdėji- 

imas yra nuostabiai puikus.
I

Rugpiūčio 10 d. Detroite lan
kėsi 9-tosios Kanados Lietuvių 
Dienos rengimo komiteto pirmi 

’ ninkas M. Kizis, Windsoro LB 
apylinkės pirmininkė E. Buta- 
vičienė ir V. Kačinskas, kurie 
turėjo informacinį pasitarimą 
su spaudos atstovais. Jie prašo 
visus lietuvius, o ypatingai arti

ŠV. PETRO LIETUVIŲ 
PARAPIJA

Šv. Petro parapija, gyvuojan 
ti per 40 m., yra mažiausia 
lietuvių parapija Detroite. At
vykus tremtiniams, padaugėjo 
ir lietuvių parapiečių skaičius. 
Prie šios parapijos taip pat pri
klauso nemažai svetimtaučių. 
Kun. V. Misevičius į šią parapi
ją darbuotis priėmė jauną iš 
tremties atvykusį kunigą Vikto 
rą Kriščiūneviičių. Būdamas 
energingas ir iškalbingas, įsigi
jo parapiečių simpatijas ir, pa
gelbėdamas sirguliuojančiam 
klebonui, labai daug pasidarba
vo parapijai. Mirus klebonui 
kun. V. Misevičiui, lietuviai nu
siminė, nes buvo gandų, kad 
parapija bus priskirta prie ki
tų teritorinių parapijų. Tačiau 
šis nuogąstavimas praėjo, kai 
diecezija paskyrė kun. W. Sta- 
vevičių šv. Antano parapijos 
kleboną, administruoti ir Šv. 
Petro parapiją. Kun. V. Kriš- 
čiūnevičius buvo paskirtas Šv. 
Antano parapijos vikaru ir liko 
po senovei dirbti Šv. Petro pa
rapijoje. Tuojau buvo išdažyta 
bažnyčia, išpuošti altoriai, įdė
tas kilimas apie altorių ir at
likti kiti darbai. Parapiečiai pa
tenkinti atliktais patvarkymais 
ir tikisi, kad šv. Petro parapija 
dar ilgai gyvuos.

Spalio 14 d.- bus suruoštas 
banketas Šv. Petro Parapijos 
40 metų sukakčiai atžymėti. 
Banketą ruošia Moterų Sąjun
gos 72 kuopa, vadovaujama He 
len Mallen. Banketo metu bus. 
pagerbti parapijos organizato
riai ir veikėjai.

Prie šios parapijos, Moterų 
Sąjungos centro Valdybos pirm. 
Elzbietos Paurazienės pastan
gomis, buvo įsteigta nauja Mo
terų Sąjungos 72 kuopa. Jos 
valdybą sudėjo — Helen Mal- 
len — pirmininkė, Helen Radas 
—- vicepirm., Teresė Vaitekū
nai tė — nut. rast., Margaret 
Dubetsky — fin. rašt. ir Ade
lė Welchesky — kasininkė.

Taip pat, pasidarbavus Ro
bert Boris L. vyčių centro val
dybos pirm. ir kun. W. Stane
vičiui, L. vyčių dvasios vadui, 
suorganizuota L. vyčių 139 kuo 
pa. Valdybos pirm. išrinktas 
Aleks Gadwell, vicepirm. Tony 
Welches, sekretore — Ann Sir
vydas ir ižd. Teresė Vaitekūnai- 
tė.

M. S.

Į GAMTĄ

Vasarai baigiantis, Detroito 
sportininkai ruošia didelį išva
žiavimą į gražiąją gamtą.. Atei 
nantį šeštadienį visi lietuviai 
kviečiami atvykti į Liberty Par 
ką praleisti keletą valandų gam 
toje.

Kaip visuomet Detroito Ko
vo sportininkai duoda įdomią 
programą. Šokiams gros puikus 

j ukrainiečių orkestras, bus bu- 
! fetas.
1 Rengimo komisija tikisi daug

lietuvių atsilankant, o atvyku
sieji tikrai nesigailės. Kuo gi 
galime padėti savajam lietuviš 
kam jaunimui, kuris veržiasi į 

į savąsias jaunimo organizacijas? 
O atsakymas aiškus: mielai at
sakykime jų kvietimui ir gau
siai pasirodykime šioje sporti
ninkų gegužinėje, neužmiršda- 
mi jų. Daug galima tuo reika
lu prirašyti, bet kam, nes dau- 

igurna supranta ir visuomet gau 
‘šiai vyksta į sportininkų gegu
žines. Atvykime į Liberty Par- 

I ką, Midd’efcelt ir Bredow Rd. 
i (p. Binkienės ūkio pašonėje) 
pas sportininkus.

Pr. M.

LIETUVIŲ DIENA

Lietuvių Bendruomenės Det- 
Iroito apylinkės diena — gegu- 
jžinė įvyks rugpiūčio 26 d. sek
madienį prie gražaus Chemung 
ežero, kuris yra už 5 mylių nuo 
Brighton mst., dešinėje pusėje 
US 16-jo kelio. Nežinantiems 
.tos vietovės patartina iš Detroi 
to važiuoti Grand River US 16- 
tuoju keliu ir prieš Farmington 
laikytis kairės ir įvažiuoti į eks 
presinį kelią, kuriuo galima va 
žiuoti net už Brighton mst. iki 
sekančio išvažiavimo ir, dešinėn 
pasukus, toliau (važiuoti apie 
trejetą mylių US 16-tuoju ke
liu iki pat gegužinės. Prie įva
žiavimo vartai su užrašu “Inter 
national Cooperative Society”. 
Bus ir lietuviški užrašai.

Mūsų jaunosios kartos litua
nistinis švietimas yra vienas iš 
svarbiausių Lietuvių Bendruo
menės uždavinių. Todėl ši lie
tuvių diena — gegužinė ir yra 
ruošiama, kad būtų galima su
telkti galimai daugiau lėšų Li
tuanistinės m-los reikalams. O 
tų reikalų nemažėja, bet dar 
daugėja, nes šį rudenį veiks li
tuanistiniai kursai prie Dievo 
Apvaizdos bažnyčios.

Gegužinėje būsite pavaišinti 
skaniais lietuviškais Valgiais, 
šokiams gros geras orkestras 
ir galėsite išbandyti laimę trau 
kiant burtus. Dovanas prašome 
pristatyti pas LB Dėt. Apyl. 
v-bos pirm. Vladą Paužą “Ne
ringoje”. Taip pat prašome ne
atsisakyti valdybos nariams, 
kurie kreipsis į jus loterijai do
vanų reikalu. Be to, esant gra
žiam ir šiltam orui, galima mau 
dytis ežere.

Mes norime, kad gegužinė tik

Jr

rai būtų Detroito Apylinkės Lie 
tuvių diena, kur ne tik jaukiai 
praleisite sekmadienį savųjų tar 
pe, bet ir atliksite lietuvišką 
pareigą.

SVARBU TĖVAMS

Pranešu, kad visi tėvai, ku
rių vaikai šį rudenį lankys li
tuanistinės m-los pirmąjį sky
rių, užregistruotų vaikus iki ' 
rugsėjo>Td., telef. CR 8-2436.

Taip pat lankysiantieji litua
nistinius kursus prie Dievo Ap
vaizdos bažnyčios registruojasi 
pas p. O. Valatkienę telefonu 
BR 3-2224 arba asmeniškai ir
gi iki rugsėjo 1 d.

Pabrėžtina, kad šie lituanis
tiniai kursai bus pritaikyti čia 
gimusiųjų tėvų vaikams, kurių 
mokyklinis amžius yra nuo pir 
mojo iki aštunto pradžios mo
kyklos skyriaus. Tų kursų ini
ciatoriai yra Detroito vyčiai, o 

i juos globoti sutiko LB Detroito 
apylinkės valdyba. Į šiuos kur
sus priimami visi, kurie tik no
ri pramokti lietuvių kalbos.

Sekite spaudoje apie švietimo 
reikalus artimoj ateity, nes vi- į 
sų mokinių registracija šį rude
nį turės kai kurių pakeitimų.

St. Sližys i
STOVYKLAUTOJAI

DAINAVOJE
Rugpiūčio 12 d. prasidėjo At. 

S. Sąjungos narių savaitės sto- j 
vykia. Suvažiavo jau gana di-! 
delis būrys sendr. su šeimų na-, 

i riais. Numatyta daug įdomių ! 
paskaitų, kurias skaitys svečiai 
ne tik iš plačios Amerikos, bet 
ir iš Europos. Šiuo metu sto
vykloje jau yra dr. J. Grinius 
iš ėuropos ir kun. dr. Vaišnora , 
iš Romos.

— Aleksandra ir Liudas Sa- i 
gys iš Cleveland, Ohio, dalyva-

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. rugpiūčio 16 d. 8

vę Jaun. stov. metinėje šventė
je, Dainavos reikalams paauko
jo 25 dolerius. Jadv.

Auto Išlepimas

RUGPIŪČIO IR RUGSĖJO MEN.
Jūs nesate įpareigoti ką nors pirk

ti, tik atsineškite šį skelbimą.

VVESTERN AUTO SALES 
& SERVICE

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

Vacys Scerba, Vacys Motor 
Sales vedėjas

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

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

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

Y
1960 CHEVROLET 

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

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

io%, 20%, 30% pigiau mokėsitea 
ffiuž apdraudą nuo ugnies ir autp-j“ 
® mobilio pas

3208% YY'est 95th Street 
® Chicago 42. Illinois
g 'ei GA. 4-8654 ir GR. 6-4339.S

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

Tel. 434-4660

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

DUODAME 6-ių mėnesių garanti
ją už bet 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!

IIETUVIII PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE.* 

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

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

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

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

’imiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimn.
VARGAS SU ELEKTRA?

— Perdega kamščiai-“fuses” ? 
Skambinkite bet kuriuo laiku —

LAKE TOWN ELECTRIC CO. 
5656 S. Kenneth Avė. RE 5-2040
«lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllHI)'

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgy metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago. UI.

GIIAIIIA SKAS

J. G. TELEVISION CO.
2512 W. 47th St., FR 6-1998

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

MOVING
R. ŠERĖNAS perkrausto bldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miešto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2°47 W- 67 PI. Wfl 5-8063 (

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

Balzekas Motor Sales, Ine.
DIRECT FA C T, ORY DEAL E R 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

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

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

Current Dividend up to 4J4%

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Western Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehilI 6-7575
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. rugpiūčio 16 d. į Mažas mokslas duoda žmonėms 
—— ---------------------------------------------------------- —------------- išdidumą, didelis :— nuolankumą.

Taip ir tuščios varpos išdidžiai 
stiebia į dangų savo nykias gal
vas, o grūdų pilnos varpos lenkia 
savo galvas prie žemės, savo mo
tinos. — D. Merežkovski

ELECTROflICS
TV-RADIOAI -3UOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 
| ANTENOS - BATERIOOS - LEMPUTES 

EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI
Viskam žemiausios kainos Ir garantija

13321 S, Halsted St.- CLiffsideA-56651

-♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦ ♦ <

♦•■♦♦♦♦♦» ♦ ♦ ◄

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE
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MARQUETTE PARKO CENTRE SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI

Šie penki sena'jriai buvo vieni iš tų, kurie padėjo pravesti nuta
rimą, kad senato nebūtų daugiau nepabaigiamo kalbėjimo (fili- 
buster), kuriuo būdavo sutrukdoma norint pravesti kokį nors 
įstatymą. Iš k. į deš. šen. Kerr (D. — Olda.), Dirksen (R.— III.), 
Pastore: (D. — R. I.), daugumos vadas Mansfield (D. — Mont.), 
Sparkman (D. — Ala.)

DAŽYMAS Iš LAUKO 
IR VIDAUS

Pataisoma suskilęs ištrupėjęs 
plasteris. Išvaloma-dažoma 

“gutters'’
Tel.: 434*0433

O m. 6 kamb. mūrin., alum. lang., 
sauH. įrengi, rūsys, garaž. $22,750.

4 but. mūriu., 2 auto garaž.. alum. 
lang., alyv. šild., gražus pajam. nam. 
$42,900.

Intellgent. Seimai, 15 m. pulki G 
kamb. degintų plytų rezid., apie 40 
pėd. sklyp., skoninga ir gražu. 
$26,000.

2 but. 7 m. mūr. prie parko, 5 ir 
4 kamb., iškelt, vamzdž. garaž., 2 
šild.. gazu, $31,500.

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

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

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

7 m. 4 kamb. mūras, prie parko, 
sauja gatv., apsauga nuo vand., ga
zu šild., garaž. $19,600.

1 Vi aukšt. mūr. 6 ir 3 kamb. alyv. 
šild., mūr. garaž. $24,500.

4 mieg. mūras, prie park., čerpių 
stog. plat. lotas, gazu šild. Nuderė
ta kaina.

Nauj. 2 but. mūr. 2 po 5 kamb., 
’ gera vieta, 2 atskir. šild. $39,400.

Prieš park, maisto prekyb. duoda 
$50,000 met. pajamų, 2 aukš. liuks, 

i mūr., 2 but., oro apšald. $38,500.
, Guge park. 3 but. mūrin., garaž.
I verta siūlyti $26,000.

Bright. pk. 3 but. mūr.. atskir. 
šild., geros nuomos. $22,900.

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

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

Biznio mūr. 2 but. ir kraut., karšt, 
vand. alyv. šild.. garaž., metams apie 
$2,500 nuom. Įmokėti 3,000. Kaina 
$1 2,000.

Medinis S kamb. Brigthon p.. 30 
p. lotas, namus gerai užlaikytas ir 
švarus. $10.300.

Mūrinis 10 metų i1/, n.. 4 ir 3%
kamb. butai, priešais M. parkų, sku
biai už $29.800.

Mūrinis 1! luitui ir mūro garažai 
prie 71 ir Roekvvell, vertas daugiau 
negu $27i900.

Mūrinis visai naujas 3 mieg., 69 ir 
i Oakley. $18,500.

Mūrinis l'/a «■ 5 ir 4 viršuj, garft- 
i žas, geras šild., M. parke. $22,900.

Mūrinis 1a. 5 ir 3 viršuj, 2 bl. 
niuo M. parko. $17,800.

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

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

Mūrinis 2x4 ir 2 rūsys, 30 p. lotas, 
naujos vonios, garažas, G5 — Camp
bell, tik $20.000.

Murins (i kamb., 2 blokai nuo Ma
ria High, 30 p. lotas, nauja vonia, 
3 mieg., gazo šild., $1 6,900.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 69ih St., HE 6-5151

MŪSŲ KOLONIJOSE

Kennebunk Port, Me senovinę salę, kur ir praleidžia
mas laikas. Ketvirtadienį ir 

Gėlės žydi Kennebunke penktadienį vakarais įvyko du 
labai įdomūs koncertai, kurie

Metai kaip akimirka prabėgo, paįvairino suvažiavusiųjų dieno-
palikdami naujas raukšles vie-, tvarkę if ne dvasiSkai at.
nų veiduose, arba sidabru nu-1 ivin0 Ta] Antano Kebljo re. 
barstydami kitų plaukus. Ir vėl čitalis, j k ia4io 9 d
vasaros atostogos — viena sa
vaitė, iš ilgų 52 darbo savaičių.

Kennebunk ir šiais metais 
toks pats gražus, platus, sutvar

ir Elenos Blandytės dainų va
karas įvykęs rugpiūčio 10 d. 
Abiem dainininkam akompona-

. vo Vytenis Vasyliūnas iš So- 
kytas, lyg simtas vienuolių bū- Į mervillei Mass
tų ten dirbę. Ir esama nauje
nybių: Šv. Pranciškus smuike
liu grodamas, pritaria vilko

Elena Vasyliūnienė I

Kas perlas yra straigei, tas 
meilė moters širdžiai: tai jos vie-kaukimui ir elnio maurojimui,

o mažesni gyvulėliai aplink sa- nintelis turtas ir drauge tai jos 
... . nepagydoma liga. — J. Coetvoesvo balsais garbina Dievą. Tai 

marmuro stovylos, atvežtos iš 
Italijos ir* pastatytos prie van
dens fontano, kur praeiviai mė
to savo išsvajoto noro pinigė
lį. Statula balta, baltutėlė, kaip Seniausia Lietuvių Radio Pro- 
iš sniego, ir gražiai atsispindi l gvama Naujoj Anglijoj, iš stoties
žaliame fone. WLJN: 1360 faa1n^8'.v.ve,ik^ sek

madiemais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
Didžiausioji naujenybė — tai po pietų. Parduodama: Vėliausių 

maudymosi baseinas, kuris su- 1 pasaulinių žinių santrauka it ko- 
trauke didelį skaičių vasaroto- ■ dutgg pasaka Programą veda 
jų. Gi vanduo ten šiltas, ir jū- Steponas J. Minkus. Biznio reika-
ros; argi gali būti kas nors ge- !'ais kreiptis į Baltic Florists

Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E.

K ♦♦♦ ♦ ♦ ♦ * ♦ ♦ ♦ ♦+ ♦ ♦ ♦
RADIO PROGRAMA

*

resnio ?
šeštadienį, rugpiūčio 4 d., pik 

niko priešvakarėse jau buvo di
delis judėjimas Kennebunke. 
Kas užsisakė kambarius — tam 
gerai, bet kas ne — nusimi
nęs ėjo į artimus viešbučius 
nakvynės ieškoti. Daugumoje 
vyresniojo amžiaus žmonės, ar
ba iš toliau atvažiavę, pripildė IĮ 
tėvų pranciškonų vaišingus na- • 
mus.

Šv. mišios buvo atnašautos 
lauke, o jas giedojo iš So. Bos
tono Šv. Petro parapijos cho
ras, diriguojamas komp. Jero
nimo Kačinsko. Vėliau, dar įvy
ko meninė dalis lauke, kurią iš
pildė Šv. Petro parapijos cho
ras, solistas Benediktas Povila- 
vičius iš Dorchesterio, ir ponios 
Ivaškienės vedamoji tautinių šo
kių grupė. Popietė praėjo įpras
ta pikniko nuotaika: susitiko 
seniai nesimatę pažįstami, susi
pažino su naujais, pakalbėta, 
valgyta ir užkandžiauta, o vai
kai žaidė įvairius žaidimus.

Kennebunk šiais metais tu
rėjo aaug ir labai daug svečių. 
Vasarojo iš įvairių vietų atvy
kę lietuviai, ir įdomu, kad ten 
sutinkama ir čia gimusių, jau 
trečios kartos ir kalbančių lie
tuviškai. Čia vasarojo rašyto
jas Landsbergis su žmona ir 
mamyte, dr. Vidis su žmona, 
dr. Masiulionis su šeima iš Ore- 
gon, kelias dienas praleido kun. 
St. Yla iš Putnam, komp. Jero
nimas Kačinskas iš So. Bostono 
su žmona, dainininkas Antanas 
Keiblys iš Kanados, sol. Elena 
Blandytė iš Chicagos, kun. Ke- 
mežis net iš tolimos Australijos, 
ir daug daug kitų asmenų, ku
rių neįmanomaM.švardinti. '

Šiltomis dienomis vasarojan- 
tieji skuba prie jūros arba prie 
baseino, bet kai lietus lyja — 
tai jau kas kita. Dažniausiai ei
nama į biblioteką, tokią gražią,

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

MIDLAND
SAVINGS

4840 Archer Ave. Chicago 32

Broadway, So, Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
‘Draugas”.

aoes tt—Aesčf

AI.IVMIM.IAT S IR STAINLESS 
STEBI, IŠDIRBINIŲ DIDELIS 

PASIRINKIMAS UŽ NEBRANGIAS
KAINAS!

Langai (23 rūšys): aliumini jaus 
nuo ............ .......... $10.50

Idealūs langai vasarvietėms 
” Stainless Steel nuo $15.50

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

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

sieteliais ....................... $5.50
Thermopane stiklai visų išmierų. 
Tvoros, stulpai, turčkllai, pagražini
mai prie tvorų h- kiti išdirbiniai.

| K. BUTKUS 
PRospeet 8-2731

GR 6-1760

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

(I Imtų mūr. po 5 kamb. 60 pėdų 
sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
Parko apylinkėje. $59,900.

2 but- pajam, medin.. 5 Ir S 
kamb. viršuj. Plytel. vonios, gazu 
šildym., garaž., arti įstaigos, nužem. 
kaina. $18,990.

C kamb. mūrin., arti 66 ir Rock- 
wcll, plyt. vonia, garaž., daug prie
dų. $17.800.

5 JĄ kamb. mūrin., 2 m. senum., 
60 pėd. sklyp. gazo šildym., arti 
7-2t,os ir Harlem. $15,900.

(11148 S. Bell. 2-jų aukštų medinis,

i 5 ir 4 kamb. Nauja alyva karštu 
vand. šluma. Garažas. $15.500.

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

. $24,900.
i 2 aukšt. mūr. 5—6 kamb., plyt. 
vonios, gazu-karšt. vand. Šildym., 
garažas, arti 64 ir Pauline. Tik 
$17.900.

2 but. mūr. 5% ir 5% (3 mieg.), 
i 6 metų senumo, "beisboard” Šilu- 
I ma, užbaigt, rūsys. $4l.9p0.

22 APART. MCRA8, prie gražaus 
parko, modern. butai. $2,404 mėn. 
pajamų. Kaina tik 6.5 karto paja
mos. Pašaukite.

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

ŠIMKUS
REAL ESTATE. NOT AKI PUBLIC

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

CICERO, Arti Western Electric 
rooming house. $6,000 pajamų, 
plius 6 kamb. butas, 9 kamb. ir 
2 kamb. $29,800; jmokėti $8,000. 
SVOBODA, 6013 Cermak Road. 
Cicero. OLympic 2-6710 arba 
BIshop 2-2162.

MŪRINIS, 6 butai po 4 kamb. 
Apylinkėje 28th ir S. Homan Ave. 
Savininkas gyv. kitoj valstybėje. 
Turi parduoti. Mokesčiai tik $360. 
Duokite pasiūlymą. Įmokėti $4,000. 
SVOBODA, 3739 W. 26th St.

LA 1-7038

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

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

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

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

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

PRIE BAŽNYČIOS
Mokyklos ir parko 7 metų gražus 

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

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

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

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
TęĮ. WAlbrook 5-6015

Savininkas parduoda Marąuette 
Parke 5 kamb. mūr. bunga]ow, 2 
maš, garažas.

7228 S. CLAREMONT AVE. 
GR 6-8915

IŠNUOMOJAMA FOR RENT
DĖMESIO !

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio lkl penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 lkl 
9:80 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA

1490 kil. AM ir 1027 mg. FMii. AM h 
L HEml<Tel. HEmlock 4-2418 

715b So. Maplevvood Ave., 
Chicago 2b, UI.

NAMŲ TAISYMO
KONTRAKTORIUS

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

JUOZAS VENČKAUSKAS
5532 So. Hermitage Avenue 

i Tel. HE 4-0(126, po (i vai. vakaro

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

3232 S. Lowe Ave.

Išnuom. 4]/2 kambarių butas 
Brighton Pk. Central, šildymas. 
Garažas. Butas pirmam aukšte. 
Kreiptis 3948 S. Artesian, telef.
FR 6-6489. ____________

’ * * * HELP* MEN *& *VVO»IEN* *

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

3321 W. Columbus Ave. 
WAlbrook 5-1678

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

Petrauskas Construction Go.
2523 W. 69th St. PR 8-3792

HELP VVANTED MALĖ

Tuojau reikalingas 
SUNKVEŽIMIO VAIRUOTOJAS 
(truck driver) duonai išvežioti.

Kreiptis tel. 326-1140

HELP WANTED — MOTERYS

Reikalinga vylesnio amž. mote
ris lengvam namų ruošos darbui 
ir būti kompanijone moteriai. 
Kambarys, maistas ir atlyginimas. 
Kreiptis — FOrest 6-2946, prieš 
9 vai. ryto.

HELP WANTED ► ♦♦♦♦♦♦♦<

ROLL FORMING
MACHINE OPERATOR 

& SET-UP MAN
Mušt road micrometer. sliding. 

oalipor to 64ths of an inch, to 
mea-sure all dimensions, and radli- 
of tormed shapes. Ability to malte 
exac.ting set-ups and adjustihonts 
on Yoder & Dahlstroin machines.

Top Wages Plūs Incentive 
Liberal Benefits

ALTO MFG. CO.

1647 Wolfram St.
Chicago 13

Or Call Miss Smith For 
App’t. WE 5-7080

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

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

Mūr. 4 kamb., 30 p. sklypas, Gage 
Parke. $1 1,000.

Mūr. 2 po (i, geras, Brighton Par
ke.

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

sūs kamb., 45 p. sklypas. Pilna kai-
Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,000. na tik $9.500. 
vi.-... q ........ o - i , Parkholme mūrinisMur. 3 metų, 2 po 5% kainb.

Marąuette Parite.
Mūr. 5 ii- (I kamb. Brighton Parite. 

>22.500.

2 butų: 2 
po 6-šis kamb., mūrihls garažas.

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

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 VVest 43rd Street 
Tel. CLiffside 4-2390

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

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

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

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

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

| Marą. Park Mūr. 2x4, garaž. $20,900. Tik $23,300 už 2-jų butų gerą pa-
Murin. 2 po 5 ii' 4 k., garaž.. $26,900. jamų mūrinį Brighton Parke, Mont- 
Medin. 2 po 6 k., garažas, $13,900. gomery g-vėje. 4 ir 6 kamb., rūsys 
Turime gerų bargenų, patikrinkite. Qar^įatg6’8' ^lldVmaa karštu vand.

BUDRECKAS A. Norkus Real Estate
2742 W. 43rd Str. LA 3-3384 2405 W. 51st St. WA 5-5030

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

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

REpublic 7-8949 
2801 W 69t.h St.. Chicago

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

i 3

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospeet 8-2018

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

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

Tol.: PR 8-4268 lr ,TĘ 9-5531

A. ABALL ROOFING

S?

Įsteigta prieš 48 metus 
Gutters, Dounspouts, Stogai, Dūm

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

' m- e«'’'antija. Dgdame naujas “cop- 
" per-aliov" rinas — "gutters”: niekad 

nereikia dažyti. Kaina ta pati kaip 
. ir . •galvanized”. Dažymas iš lauko,
“Tuckpointing". Pilnai apsidraudę.
Nemokamai apskaičiudjamė; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas, At
dara dieną lr naktį bei 'sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦.
ŠILDYMAS

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

Įvus bei Air Conditioners ir atlie- 
jka visus skardos darbus.

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehilI 6-7875

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

Vienintėliai 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

HOUSE PAINT j
Jūs tikrai su tuo sutiksite, 

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

YERKES HARDVVARE 
6832 S. VVestern 
CHICAGO 29, ILL.

PR 6-1300

ENGINEERS
MECHANIOAL

STRUCTURAL
ELECTRICAL

MICROWAVE
Large and continuing program in satelite tracking Systems, tropo- 
spherie scatter Communications, radio astronomy and other large 
and interesting projects create immediate openings. New engineer
ing, laboratorv and produetion facilities now under construction 
in Manchester, New Hampshire. Salaries cooimensurate with 
abilities and experienee.

PLEASE SEND RESUME IN CONFIDENCE TO:

ANTENNA SYSTEMS, INC.
Mr. R. W. Leish'man, Dept L

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

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

•IU ‘6 ohn.nųo ‘u.io»soaV ’S MM 
iM-K-L IA snuojaio.i

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

CONSTRUCTION C0.

2501 West 
HE 4-7482

69 Street 
4S6 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS,

VASARVIETES. GARAŽUS IR
ATLIEKAME VISUS NAMŲ
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST S-070S OL 7-2091 Chicago. IU.

Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 
aes jis plačiausiai skaitomas Fjta 
viu dienraštis. GI skelbimu kainot 
visiems prieinamos.

Perskaitę "Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR Iš LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikinliii 

GA 5-5867

Remkite “Draugę”



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. rugpiūčio 16 dKuraitis Vilniuje, nelengvina so
vietinių agentų Zinkevičiaus ir 
Laurinčiuko misijos sudarinėti 
tarp lietuvių pasikeitimo, nau
jos tvarkos iliuzijas. Už tat A- 
merikos lietuviams ji moko ne
pasitikėti koegzistencijos gies
mėm, kurias gieda vieni dėl nai
vumo, kiti dėl asmeninio sau
gumo, kiti dėl ko kito nuslydę 
nuo sveiko proto kelio. J. R.

Liepos 23 d. Amsterdam, N. 
Y., užgeso asmuo, troškęs ki
tiems daugiau šviesos. Antanas 
Ralčys po širdies priepuolio 
mirė čia, palikdamas apie save 
šviesų prisiminimą. Nors dar 
norėdamas gyventi, mirties pa
tale jis reiškia dėkingumą gai
lestingosioms seserims ir kar
tu priminė: “Be reikalo , su ma
nimi taip daug vargstate. Pa
siruošęs aš jau keliauti pas 
Dievulį. Mano gyvenimo tikslas 
jau atliktas — vaikai išmoks
linti. Visada troškau, kad jie 
galėtų daugiau pasiekti gyveni
me negu aš turėjau progos. Sū
nus, štai, kunigas; duktė — 
sėkminga daktarė. Tetrokštu 
vien, kad jie Dievo valią pildy-; 
tų, savo mamytę globotų ir ki- i 
tiems žmonėms gera darytų.” !

Antanas Balčys gimė Aukš
taitijoje, Raguvos valsčiuje, 
Prekšių kaime sausio 2 dieną 
1885 metais gausioje šeimoje. 
Matydamas, jog ūkyje visi ne
tilps, iš pat mažų dienų veržė
si į miestą. Dar vaiku būdamas, 
dirba Šiauliuose vaistinėje. Vė
liau susirandą darbo Rygoje. 
Pagaliau 1900 metais atvyksta' 
į Pittsburghą, Pa., JAV, pas 
savo vyresnįjį brolį. Čia dirba 
įvairius darbus, kartu lanko va 
karinę mokyklą, gerokai prasi
lavina. Pagaliau Braddock, Pa., 
įsigija savo įmonę, šiek tiek pra 
sigyvena ir veda panevėžietę 
Juliją Puzinaitę. Veiklus jis ta
da vietinės parapijos kūrime, 
veiklus Lietuvos laisvės kovos 
reikaluose, l’ačiau nerimsta jo 
širdis svetimoje žemėje. 1921 
metais vyksta nepriklausomon 
Lietuvon apsilankyti. Panevė
žyje išgyvena dvejus metus, ta
čiau nusprendžia grįžti į JAV, | 
į Binghamton, N. Y.

Tačiau akys vėl krypsta į 
tėvynę, kurios mokyklose ugdo
ma ateltfės Lietuva. 1930 me- j 
tais vyksta vienas apsižiūrėti 
tėvynėje ir grįžta su nepapras
tu džiaugsmu — gyvenimas Lie 
tuvoje per tą dešimtmetį nepap 
rastą pažangą padarė! Todėl 
1933 m. vyksta jau visa šeima 
tėvynėn. Pagyvenę metus Kau
ne, persikelia į Panevėžį. A. a. 
Balčiui ir jo žmonai labiausiai 
rūpėjo vaikų ateitis, kad šie 
prasimuštų į šviesą. Pats būda
mas muzikos mėgėju, iš pat ma 
žens ir vaikus ta linkme paren-

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

ir kitų papuošimų
2443 VVEST 63ril STREET 

Telef, PR 8-0833 PR 8-0834

nos krypties: Lietuvos žmogus 
turės kryptį siųsti į Ameriką 
komunistines ir rusiškas idėjas, 
o Amerikos žmogus turės savo 
kryptį — siuntinėti dėl savo idė 
jų apgailestavimus.

Pamoka, kurią patyrė- Dan

(Atkelta iš 1 psl.)

Gydo ir lietuvius...
Daugel lietuvių buvo komu

nizmo pamokyti 1940-41. Bet pa 
mokos užmirštamosį Jei dar at
simena bent kiek tėvai, tai jų 
nežino vaikai. Mokslą reikia kar 
toti.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASBMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Pianų
Pasirinkimas Visame Mieste 

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

Dan Kuraitis buvo vienas iš 
lietuvių, kuriem komunistų duo 
ta pamoka pagarsėjo ir spaudo
je. Vilniuje jis buvo sulaikytas 
ir kaltinamas už tai, ką jis bu
vo prieš 5 metus parašęs apie 
sovietinę santvarką. Jis buvo 
priverstas aiškintis, kad jis nė
ra jis, ir apgailestauti.A. a. Antanas Balčys

KUN. ANICETAS 
M. LINKUS

1 Jei tokis apgailestavimas pri 
, klauso prie “koegzistencijos” po 
! žymių, tai tektų laukti, kad 
; “The Ne.w York Times” pas- 
I kelbs... Laurinčiuko apgailesta- 
■ vimus, kaip jis savo pranešimuo 
:,se apšmeižė Ameriką. Jei tokio 
1 apgailestavimo nebus, tai bus 
i tik ženklas, kad ta “koegzisten
cija” ir “kultūrinis bendradar- 

j biavimas”, mainai menininkais, 
veikalais, idėjom... tėra tik vie

ti į Ameriką, kurios krantus 
ji pasiekė 1947 m. -

Džiaugiasi tėvo širdis, maty
dama vaikus baigiant mokslūs. 
Randa čia ir savo posūnį Ju
lių sėkmingu vaistininku. Su
silpnėjusi sveikata nebeleidžia 
aktyviai reikštis lietuviškame 
gyvenime.

A. a. Antanas Balčys palaido
tas liepos 26 dieną. Gedulingas 
pamaldas atlaikė kunigas sū
nus, dalyvaujant visai šeimai, 
dvidešimčiai kunigų, seselėms 
ir daugybei amsterdamiečių. 
Karste jo veidas spindi ramu
mu ir nuoširdumu — toks jis 
visada ir buvo. Tą pat dieną 
Raguvos bažnyčioje irgi laiko
mos už jį mišios. Tėvynėje už 
jį taip pat pasimelsta.,

F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4005-07 South Hermitage Avenue 
Tel. YA 7 1741-2

^3^12^ 4330-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Šv. Kryžiaus parapijos 
klebonas rtufl 1941 m.

Mirė rugpiūčio 13 d., 1962 m. Gimė Lietuvoje, kilo iš Pa
nevėžio apskr., Viešentų parap., Subačių kaimo. Amerikoje 
išgyveno 57 .metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Julija Butkis, švoge
ris Antanas, sesers sūnus Vito, jo žmona Anita ir šeima, ir 
kiti giminės. Lietuvoje liko 3 seserys: Paulina, Ona ir Bar
borą su šeimomis.

Kūnas pašarvotas Šv. Kryžiaus parap. klebonijoje, 4557 
So. AVood Street. Ketvirtadienį, 7 vai. vak. velionis, bus nuly
dėtas su procesija į Šv. Kryžiaus bažnyčią, kur bus gedulin
gos pamaldos. Laidotuvės įvyks penktad., rugp.'17 d., 10 vai. 
ryto bus atlaikytos iškilmingos ged. šv. Mišios su egzekvijomis. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiąi kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs-

AUGALŲ LAPŲ VAIDMUO

žali augalų lapai vaidina be 
galo didelį vaidmenį augalų gy
venime. Tiktai jie vieni chloro
filo grūdeliuose gali gaminti iš 
neorganinių medžiagų — gry- 
naanglio ir vandens — organi
nes medžiagas, kuriomis minta 
ne tiktai pats augalas, bet ir 
visa gyvoji gamta. Tačiau nei 
žmogus, nei gyvulys nesugeba 
gaminti iš neorganinių medžia
gų organinių; jie gali tik misti 
paruoštomis organinėmis me
džiagomis; kurias gamina žali 
augalai savo lapuose. Tad, jei 
nebūtų žemėje žalių augalų, žmo 
gus ir gyvuliai nebeturėtų kuo 
misti, ir jie nebegalėtų gyventi.

tarnus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę lieka: Seserys, švogeriai ir kiti giminės. 
Laid. direkt. John F. Eudeikis, Telef. YArds 7-1741 TĖVAS IR SONUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME NC-.U-IL ,
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wesf 7lst St. Telef. GRovehill 6-2345^6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. TOwnhall 3-2103-0 <

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

SUDEGĖ ŽURNALISTĖ
Vadovaujanti Prancūzijos ka

talikų žurnalistė Eile Savagot 
mirtinai apdegė, kai jos auto
mobilį apsupę miško gaisro ug
nis. Ji buvo išvykusi vasaroti į 
Korsiką. Velionė buvo steigėja 
iliustruoto katalikų žurnalo “La 
Vie Catholic Illustree”, o. pa
skutiniu metu buvo direktorė 
katalikų informacijos eėntro, 
vadovavo katalikų leidyklai ir 
buvo prezidentė Prancūzijos Ka 
talikų Spaudos centro.

A. -j- A.
ANTANUI BALČIUI mirus,

jo žmonai Julijai, dukrai dr. Aldonai ir jo
vyrui Jurgiui Gravrogkams ir sūnui kur
Kęstučiui Balčiui reiškiame giliausią užuc
jautą ir kartu liūdime.

VLADAS KEIBA, BRONIUS VELMINSKAS, 
FELIKSAS KURKULIS,
ANDRIUS CIEMINIS SU ŠEIMOMIS, 
STEFANIJA BLIUDNIKIENE IR SŪNUS

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

Liūdni yra tie namai, kuriuose 
meilė nesijuokia. — Giacosa

Laidotuvių Direktoriai

ANTANAS TVERAS
Vienerių mėty. mirties sukaktis 

A. + A.
VLADAS RADVILA

SS?
Šių metų rugpiūčio men, 14 dieną suėjo vieneri 

metai nuo a. a, Vlado mirties.
Už jo sielą šv. mišios bus atnašaujamos Tėvų 

Marijonų koplyčioje š. m. rugpiūčio mėn. 18 
dieną, 8 vai. ryte.

Prašome gimines, artimuosius ir pažįstamus 
prisiminti maldoje.

DIPL. LAIKRODININKAS 
Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny 
bės. religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.

6845 SO. WESTERN AVE

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOSBet štai okupacija. Nesuspė- 

jama šū JAV piliečiais išvykti, 
nes tuo metu žmona serga li
goninėje. Tik po ilgų metų so
vietai leidžia Balčių šeimai grįž

MAŠINOMS VIETA
REpublic 7-8601REpublic 7-8600

PASINAUDOKITE NEPAPRASTU 

ATPIGINIMU

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

tinka dėvėti ir vasarą ir rudenį.

Kainavo $45.00, dabar /flhi
tik ...................... $32.88

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

vėm, kainavę $2.95, 
dabar tik ............ $1.88

Ir kiti vyrų ir jaunuolių \ ■
apsirengimui reikmenys — Nn 
vasariniai yra atpiginti. j i

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Kam prisieina parašyti ar paša 
kyti vieną kitą sakinį angliškai 
tas labai vertingą pagalbą ras 

Viliaus Pėteraičio

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAME 
ŽODYNE

STEPONAS C, LACKAWICZ
Tel. REpublic 7-1213 
Tek Vlrginia 7-6672

2424 W. 69th STREET 
2314 W. 2Srd PLACEA. + A.

JUOZAPAS SALUMSKY PETRAS BIELIŪNASŠis žodynas yra vertingas tuo 
kad jis turi labai tikslius lietuvių 
kalbos atitikmenis angliškiems žo 
džiams. Jis nieko nesuklaidinr ne
tiksliomis prasmėmis.

Taip pat visi tie, kurie nori iš
mokti lietuviškai ar paskaityt 
modernias lietuviškas knygas, šia
me žodyne ras labai tikslią lietu
viškų žodžių prasmę angliškai, kas 
darbą padalys įmanomu.

Liihuanian-English
Dictionary

II laida 1960 m. Išleido Liet 
Knygos Klubas. XV 586 psl. Kie 
tai įrištas. Kamuoja 7 dol. 

llžsakymus su pinigais siųskite:

LAfayette 8-8572^348 S. CALIFORNIA AVE.

Tel. YArd# 7-341)18307 LITUANICA AVE,

POVILAS J. RIDIKASPasiliko dideliame nuliūdime sesuo Kazimiera (SalumskaitS), 
švogeris Juozapas Monstvillo. jų vaikai Irene, jos vyras Walte.r 
Urban, Waiter Ta.rasevic. jo žmona Helen ir James Tarasevie. jo 
žmona Helen, gyv. Lansing, Michigan ir jų šeimos, brolis Jonas 
Zalumsky ir vaikai Janet, jos vyrtls Tom Brovvn ir John Zalums- 
kv. jo žmona Bernice ir jų -šeimos, sesers sūnūs Michael Zakare
vičius, jo žmona Klizabcth gyv. Kanadoje, TJel.uvoje lik.o sesuo 
Ona Zakarevičiene, kiti giminės, . drangai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Rudmino koplyčioje. 3319 S. T.ituaniea. Avė.

Laidotuvės Įvyks šešt. rugp. 18 d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atidėtas į Šv. Jurgo parapijos bažnyčią, kurioje Įvyks gedulin
gos pamaldos už velionies sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sesuo, brolis ir kiti giminūs.
Laidotuvių direktorius Jurgis P. Rudmin. Tel. YArds 7-1138

Tel. YArds 7-19113354 S. HALSTED STREET

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

KREDITAS NEMOKAMAI
JURGIS F. RUDMINVisi musų pardavėjai kalba lietuviškai

3319 S. LITUANICA AVE,
visus: g-imines, draugus ir pažįstamus

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 5Oth AVE., CICERO, ILL. Tel. OLympie 2-1003‘ 1 D R A U G A S ’ *

4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29, ILL.

RŪBAI, SKRYBĖLĖS, BATAI IR KITI REIKMENYS 
VYRAMS IR JAUNUOLIAMS

4630-32 South Ashland Avė. Tel. YArds 7-1212
CHICAGO 9, ILLINOIS

SKELBKITES “DRAUGE”
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. rugpiūčio 16 d. ’8

X A. a. kun. klebono Anice
to Linkaus kūnas šiandien (rug 
piūčio 16 d.) 7 vai. vakare iš 
klebonijos bus nulydėtas j Šv. 
Kryžiaus lietuvių parapijos baž
nyčią. Tą vakarą apeigas atliks 
prel. Ignas Albavičius, pamoks
lą pasakys kun. Bruno Markai- 
tis, S. J. Mišparus giedos kuni
gai ir vargonininkai. Libera ir 
kitas giesmes giedos parapijos 
ir Dainavos chorai ir solistas 
A. Brazis, akompanuojant M. 
Mondeikaitei ir diriguojant Ste
pui Sodeikai. Penktadienį 10 v. 
ryt. bus ekzekvijos už mirusio
jo vėlę. 10:30 vai. iškilmingas 
gedulo mišias atnašaus vysk. 
Vincentas Brizgys; diakonu bus 
kun. Petras Katauskas, subdia- 
konu kun. Stanislavas Petraus
kas, apeigų tvarkytojais — 
kun. Antanas Zakarauskas ir 
kun. Jonas Malin. Pamokslus 
pasakys kun. St. Gaučias. Mi
šiose dalyvaus kardinol a s 
Meyer. Kapinėse apeigas atliks 
prel. Antanas Martinkus.

X Jadvyga Kuzmickienė, bu
vusi Chepulienė, plačiai žinoma 
visuomenės veikėja ir stambi 
gerų darbų rėmėja, išbuvusi 3 
savaites Central Community li
goninėj ir pergyvenusi sunkią 
operaciją, parvažiavo namo ir 
stiprėja. J. Kuzmickienę galima 
aplankyti jos namuose, 7007 So. 
Justine iSt.

X Elzbieta Samienė, — žymi 
Chicagos veikėja, buvo išvykusi 
į Californią keletai savaičių 
atostogų pas savo vaikus, kurie 
ten gyvena su šeimomis ir lai
mingai grįžus vėl pradėjo rūpin 
tis visuomenine veikla.

X Chicagos 125 m. sukak
ties paradas įvyksta rugpiūčio 
24 d., penktadienio vakarą. No
rintieji dalyvauti renkasi prie 
State ir Wacker dr., kur bus 
suteiktos informacijos. Renka
masi 7 v. V. Dalyviai turi būti 
su tautiniais drabužiais. Chica
gos meras Daley pareiškė, kad 
tai didžiausias paradas koks 
yra buvęs Chicagoje. Dalyvaus 
kariai ir organizacijos. Būtų 
gera, kad lietuviai taip pat ne
atsiliktų. Rugpiūčio 25 ir 26 d. 
bus paroda Navy Pier, kur lie
tuviai turės progos parodyti, 
kiek lietuviai prisidėjo prie Chi 
cagos išaugimo.

X A. a. Kotryna Sabaliaus
kiene, Cicero gyventoja, mirė 
palikdama vyrą Domininką ir 
tris sūnus. Kiek ankščiau mirė 
kita Cicero gyventoja Aleksiū- 
nienė, palikusi tris dukras. Vie
na jos dukrelė, Genovaitė, yra 
žinoma pianistė, daug padėjusi 
įvairių dr-jų ir vienuolynų ruoš 
tuose parengimuose.

X “Draugo” piknike nebus 
užmiršti ir mažieji piknikauto- 
jai, nes jiems yra numatyti 
ypatingi žaidimai.

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

X 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.)

X P. Dubinskienė ir T. Kilie-
nė, didelio patyrimo šeiminin
kės, vadovaus ir tvarkys virtu- j 
vę “Draugo” piknike, kuris į- 
vyks rugsėjo 3, Labor Day, Slo- 
vak Grove, toje pačioje vietoje, 
kur buvo pereitais metais. Pik- 
nikautojai galės gauti skaniai 
pagaminto įvairaus maisto, pra 
dedant 12 vai., todėl tą dieną 
kiekviena šeima neturės jokio 
rūpesčio dėl maisto nei namuo
se, nei piknike.

X Petras Padolskis, Detroito 
gyventojas, lankėsi Drauge no
rėdamas susipažinti su naujo
mis patalpomis ir pasikalbėti 
su senais pažįstamais. Ta proga 
užsiprenumeravo Draugą.

Padolskis Detroite turi žino
mą Alytaus barą, 3415 Michi- 
gan Avė. P. Padolskis yra se
nas Vyčių veikėjas 4-to laipsnio 
Vytis. Alytaus baras turi beis
bolo komandą, kuri praėjusiais
metais National turnyre laimė- &ane- Šiomis dienomis priežiū- 
jo pirmą vietą. P. Padolskis ap- _^r; J°no Žeko ligonis jau- 
silankydamas Chicagoje išreiš- čiasi kiek geriau, 
kia sveikinimus Dariaus Girėno

riuose krašto miestuose. (IT.)
KANADOJ

— Gerojo Ganytojo stovyklo
je. Rugpiūčio 5 d. Toronto Šv. 

Los Angeles, Calif., Rezo- j Jono Krikštytojo parapijos ad- 
liucijoms Remti komitetas įtei- iministruojamoj Gerojo Ganyto- 
kė visiems kongresmanams dr. , jo stovykloj, Springhurst-Wasa- 
Algirdo Nasvyčio knygą — |ga vasarvietėje, užbaigė mėne- 

pack, 7231 So. Whipple St ži- Beave Your Tears In Moscovv. • šio stovyklavimą Toronto ir 
nomi kaip žymūs veikėjai ir Knygos įteikimą atliko Rezoliu- apylinkės jaunimas, kurio buvo 

cijoms Remti Komiteto narys pirmąsias dvi savaites per 80, 
Algis A. Lukas, talkininkaujant j paskui — kiek mažiau.

Marija Raphael iš Pitts'burgh, — Poniai Vidai Zubkienei ir i Stovyklavimas baigtas puikiu 
Pa., atostogų. Kartu atvyko ir panelėms Jūratei Pauliukony-, paruoštu, Maironio minėjimui 
seselė Marija Ona. _____ ~~~~~~____________________ ____——— ------ ..——

X Kun. Ant. Nockūnas, MIC 
atostogų metu yra atvykęs į 
Chicagą ir iki rugp. 23 d. yra 
apsistojęs pas Ant. Gulbinską,
6324 S. Bishop St.

X A. a. Bronislava žukienė 
mirė rugpiūčio 14 d. Clevelande..
Laidojama rugpiūčio 18 d. Ve
lionė buvo a. a. pulk. Kosto Žu
ko, mirusio š. m. sausio 4 d., 
žmona.

X JAV ir Kanados LB Cent
ro Valdybos yra. pavedusios LB 
Chicagos apygardos valdybai 
suorganizuoti II-ją JAV-ių ir 
Kanados Lietuvių Tautinių Šo
kių šventę 1963 metais Chica
goje. LB Chicagos apygardos 
valdyba praneša, jog šventė į- 
vyks 1963 m. liepos 7 d. Chica
goje. Šventei rengti vyr. vado
vu LB Chicagos apygardos val
dyba paskyrė savo vicepirmi
ninką Bronių Nainį.

Visos Tautinių šokių grupės, 
kultūrinės ir Visuomeninės or
ganizacijos, institucijos ir spau 
da kviečiamos į talką ir prašo
mos bendradarbiauti su II-jai 
Tautinių šokių Šventei rengti 
vyr. vadovu. Adresu: 6804 So.
Maplewood Avė., Chicago 29.
III.

X Vakar Chicagoje palaido
tas Juozas Budrikas, vienas iš
stambiausių Bridgeporto vers- x Emilija ir Jonas Simona- 
lininkų turėjęs didelę baldų ir vįgiai) gyv. st Louis, Mo-> at_ 
kitų namų reikmenų krautuvę. vyko atostogų į Chicagą. Ta 
Jo plačiai išaugusi įmonė turi prOga, lydimi chicagiečių Petro-

Posto vyrams Chicagoj

x Anna ir Stanley Kana-

geradariai, turi didelę šventę, 
nes atvyko jų dukrelė sesuo

ir savo pastovią radijo valan
dą. Velionis buvo kilęs iš Skuo
do miestelio, Amerikoje išgyve
no daugiau kai 50 metų. Parodė 
didelį sugebėjimą kaip versli
ninkas. Paremdavo lietuviškus 
reikalus, kasmet stambesnę au
ką skirdavo Šv. Jurgio parapi
jai, kurios ribose gyveno. Sun
kiau susirgęs ir jausdamas pa
vojų, buvo pats į ligoninę pa
kartotinai iškvietęs kun. J. 
Prunskį, kuris jį aprūpino šv. 
sakramentais.

X saikių Apskrities Klubo
rengiamas metinis piknikas į- 
vyksta šį sekmadienį, rugpiūčio 
19 d. tuoj po pietų A. Bruzgu- 
lienės ąžuolyne, 8274 Kean 
Avė, Willow Springs, III. Bus 
bufetas, šokiams gros T. Sa- 
moškos orkestras ir protarpiais 
aidės lietuviškų plokštelių nau
jos dainos bei muzika.

Zanavykai ir visi tiek seni
mas, tiek jaunimas kviečiami 
atsilankyti.

IŠ ARTIIR TOLI
J, A, VALSTYBĖSE ' tei> Bitutei Saldukaitei ir Lai- skirtu, deklamacijų ir dainos'

__ Kun Krikščiūnevičius mai Saldukaitei. Visi Atstovų koncertu, kurį išpildė stovyklos
iš Dctroit' Mich Vilkaviškio RūmiI nariai šią knygą gavo iš į choras, vad. kapel. kun. B. Pa- 

^auklėtinis, *** <-* 1962 — I-vičiaus.

zuoja išvyką į vilkaviškiečių rugpiūčio 9 d. Į kiekvieną , Gražiu sutapimu, toje pačioje 
suvažiavimą rugsėjo 1—2 die- knyg?s egzempliorių buvo įkli- stovykloje, jaunieji štovyklavi- 
nomis Chicagoje. jjuotas Rezoliucijoms Remti Ko- ’ !

— Violeta Karosaitė ir Jau- miteto sPecialus laiškas, 
nutis Puodžiūnas, pagarsėję lie- Sios knygos buvo nupirktos 
tuvių šokėjai Hollywoode, atliks Chicagos lietuvių aukomis. Tam 
dalį programos Californijos Lie specialiam komitetui vadovavo 
tuvių dienoje, įvykstančioje1 Bevas Prapuolenis. Šis specia- 
1962 nr. rugsėjo 9 d., sekmadie- i ^us komitetas buvo prašęs Re
nį, Los Angeles mieste. Califor-’ zoliucij°ms Remti Komiteto į- 
nijos Lietuvių dieną ruošia LB teikti dr. Alg. Nasvyčio knygą,
Los Angeles apylinkė puošniose; Beave Your Tears In Moscov,
Los Angeles Breakfast klubo tik Atstovų Rūmų nariams. Ki- 
patalpose tos lietuvių institucijos buvo

— Pranas Bujanauskas bu- prašytos Chicagos specialaus 
vęs Šv. Petro parapijos Keno- komiteto įteikti tą knygą sena- 
sha, Wis. vargonininkas ir ilga- toriams, delegacijų pirminin- 
metis senos kartos veikėjas kams prie Jungtinių Tautų, sve 
Waukegane, sunkios ligos pri- timų valstybių pasiuntiniams 
slėgtas kelinta savaitė kaip gu- Washingtone ir konsulamsjvai- 
Ii Šv. Teresės ligoninėj, Wauke

Iš kairės į dešinę: Veronika Čeplinskiene, Kazimieras Urkšta, 
Sintija Lekavičiūtė, Emilija, Urkštienė, Vincas Čeplinskas, Ona 
Lekavičienė, Jonas Lekavičius atvažiavo iš Baltimorės, Md., į se
selių Kazimieriečių įžadų sidabrinio jubiliejaus minėjimą. Svečiai 
aplankė “Draugo” patalpas ir susipažino su katalikų lietuviškąja 
spauda.

Chicagos žinios
AREŠTAS UŽ GATVIŲ 

TERŠIMĄ
Chicagos gyventojams, mo

kesčių mokėtojams, kasmet kai 
nuoja per milijoną dolerių už 
priterštų gatvių valymą. Kas
dien miestas išsiunčia 65 sunk
vežimius ir mechanizuotus šla
vėjus, kurie su 200 vyrų pagal
ba, sušluoja 320,000 svarų sąš
lavų. Už dviejų mėnesių gatvių

neles ir Mykolo Surplįų, aplan
kė ir Draugą. Čia turėjo progos 
įsigyti knygų ir užsimokėti už 
prenumeratą. Jonas Simonavi- 
čius 40 m. laikė mėsinę, kurią 
uždarė prieš 3 mėnesius.

Chicagoj mano paviešėti il
gesnį laiką.

Emilija ir Jonas Simonavičiai (kairėje) ir juos atlydėję P. ir M. 
Surpliai prie Draugo redakcijos.

teršėjai bus areštuojami. Pa
bauda bus piniginė — $10.

LIGONINĖS PASISIŪLĖ 
PRIIMTI NEGRUS 

GYDYTOJUS
Chicagoje vyksta negrų gy

dytojų suvažiavimas. Susirinki
mų eigoje atskleista, kad kaž
kurios ligoninės pasisiūlė priim
ti iki 20 negrų gydytojų į savo 
štabus. Prieš kiek laiko kaiku- 
rie gydytojai buvo patraukę į 
teismą 56 Chicagos ligonines, 
kaltindami jas rasine diskrimi
nacija. Paskutiniomis žiniomis 
ligoninių pasiūlymas buvo at
mestas.

BANDĖ PABĖGTI SU ' 
CHOP SUEY

Penki paaugliai vaikėzai kinų 
Tin-Yen restorane, 2242 Went- 
worth av., užsakė chop suey iš
sinešimui. Gavę kartoninę mais
to dėžę, jie išbėgo už valgį ne-

mą baigė, suaugusieji — pradė
jo. Tie suaugusieji — tai Lietu
vių Fronto Bičiuliai, kurie pra
dėjo vienos savaitės poilsio ir 
studijų savaitę.

Jau minėtasis koncertas, skir 
tas Didžiojo Dainiaus — Mairo
nio paminėjimui, buvo tarytum 
jungtinis, ir gana darnus, jau
nųjų ir suaugusiųjų jėgų deri
nys. Įžanginiu žodžiu jį pradė
jo frontininkų poilsiavimo ir 
studijų savaitės vadovas ir ko- 
reguotojas dr. P. Majauskas. 
Po to — prof. J. Brazaičio la
bai puikiai paruošta paskaita 
apie Maironį.

Po paskaitos sekė jaunimo 
choro montažas Maironiui pa
gerbti, kuriam publika begali
niai plojo, o paskui (ypač sve
čiai iš JAV) nepagailėjo itin šil 
tų žodžių už ypatingai gražų 
lietuvišką charakterį — gražią J 
lietuvių kalbos tarseną dėklą- j 
muotojų, o taip pat — ir cho- ; 
ristų ir darnų susidainavimą. 
Tai nuopelnas, be abejonės, 
chorvedžio kun. B. Paeevičiaus.

(Pr. Al-nas)

OKUP. LIETUVOJE
— Kur apdraudimas huo 

gaisro? Neseniai gaisras sunai
kino Skuodo rajono Mosėdžio 
kolchozo gyvenvietės dalį. Gais
rui prasidėjus, kolchozininkai

penktadienį, rugp. 17 d., šv. mi 
šiom Šv. Trejybės bažnyčioje, 

buvo laukuose. Iš Vilniaus radi- , Newarke, N. J., 8 vai. ryto. Po 
jo liepos 25 d. pranešimo apie ' pamaldų sesijos Robert Treat 
tą nelaimę aiškėja, kad trobė- i viešbuty, Nevvarke, N. J. šešta- 
siems naujai atstatyti pagalbą dienį ir sekmadienį vyksta 
teikė apylinkės gyventojai, šelp svarstymai organizacijos reika- 
dami nukentėjusius daiktais ir jų pravedami nutarimai, mai- 
pinigais. Iš valdžios gauta tik nant nuostatus ir tobulinant 
nedidelė pašalpa. Kur draudi- naujais įnešimais organizacijos 
mas nuo gaisro? (E). ateities veiklą. Su didžiu

\ džiaugsmu turim pranešti, kad 
IZRAELIS šventinime lietuviško kryžiaus

— Brolis Fr. H. Petrauskis, j h iškilmingose šv. mišiose šį sek 
OFM, yra paskirtas Jeruzalėj j madienį dalyvaus Nevvarko ar- 
saugoti Kristaus karstą ir Kai-1 kidiecezijos arkivyskupas Tho- 
varijos kalną. Dabartinis brolio j mas Boland, S. T. D. Iškilmės 
adresas: Rev. Fr. Hieronymus Į prasidės 10 vai. ryto Sopulin- 
Petrauskis, OFM, . Conventus! gos Dievo Motinos bažnyčioje.
SS. Sepulchri D. N. J. K., Jeru- 
salem — Old City, Jordan.

URUGVAJUJ
— Lietuvos Pasiuntinybė

persikėlė į naujas patalpas ir į 
dabartinis jos adresas yra: į 
Legation De Lituania, c. Ciudad 
De Paris 5836, Montevideo 
Uruguay.

užmokėję. Restorane tuo metu 
valgę du policininkai juos pasi
vijo ir ne be didelių sunkumų j Plienaitis, Hclen Zimmer, Gene- 
juos areštavo.

JAU PER SENAiS VAIRUOTI 
MOTOCIKLĄ

Stanley Gedvville, 82 metų, 
3640 W. 61 gt., važiuodamas 
mažu motociklu įvažiavo į sunk 
vežimį prie 4000 S. Western. 
Gedvville buvo nuvežtas į Šv. 
Kryžiaus ligoninę.

UŽ $2 LAIMĖJO $80,000
Du buvę chicagiečiai Kenneth 

Hallinan ir jo brolis Harold 
Meksikos Agua Caliente arklių 
lenktynėse už $2 laimėjo $80,- 
000 dalyvaudami 5—10 rinki
me.

KIEK BARZDŲ BŪTŲ 
NUSKUTĘ?

Policija po dviejų mėnesių se 
kimo areštavo du vyru ir ieško 
trečiojo už pavogimą 1,411 di
delių dėžių skustuvėlių, kurių 
vertė siekia $450,000. Skustuvai 
buvo pavogti birželio mėn. iš 
prekinio vagono prie Thompson 
sandėlio 346 Kinzie av. Du 
vaistinės savininkai buvo areš
tuoti už priėmimą ir pardavimą 
vogių dalykų. Vienoje vaistinė
je rasta skustuvėlių už $27,000 
o kitoje už $9,000.

Liudas Stukas, pasižymėjęs “Rūtos” ansamblio solistas, drauge 
su ansamblio choru Lietuvos Vyčių 49 metinio seimo kultūros 
vakare, išpildys Jauno Bajoro ariją iš J. Karna,vičiaus operos 
Gražinos, Udrio dainą iš V. Klovos operos Pilėnų ir Toreadoro 
ariją iš G. Bizet operos; Carmen. Vakaras įvyks rugpiūčio 17 d., 
8:30 vai. vak., Lietuvių Katalikų Bendruomenės Centro salėje, 
6 Davis Avė., Kearny, New Jersey. Nuotraukoje dainuoja Liudas 
Stukas, akomp. Rūtos ansamblio dirigentas Al. Kačanauskas.

Nuotr. V. Maželio

LIETUVOS VYČIŲ SEIMĄ - 

SVEIKINAM

LINKĖDAMI SĖKMINGO DARBO!

Jau buvo rašyta apie 49-tą Gendrolis, Jean ir Richard 
vyčių seimą, kuris prasideda Shlaustas; 112-ta kuopa — Irę

Pramatoma, kad seimas bus 
vienas iš pasėkmingiausių.

F. V.

CHICAGO, ILL.

vauja: Irene Šankus ir Terri 
Pupinik; 5-ta kuopa — Loretta 
Macekonis; 36-ta kuopa — Lo
retta Kassel, Albert Kassel, 
Ann Marie Kassel, Alfonsas

“Viešpatie, Išklausyk
Suredagavo

Knn. K. Matulaitis, M.I.O. 
TSleldo

rietuvių Katalikų Spaudos Draugija
Tai viena iŠ pilniausių maldakny 

gių, spausdintų Amerikoje: visos Ii 
tanijos: 11 nevenų; visų sakramenti 
aiškinimai; psalmes; pilnos rekolek 
eijos; visų sekmadienių evangelijm 
tretininkų maldos susirinkimams Ii 
aboliucijai; maldos apaštalystes mai 
dos; Šv Valandos maldos; 83 giesm. 
Velykų ir VSliniij apeigos; Kryžiau? 
keliai; Sopulingosios Motinos stoty* 
ir 1.1

Ši maldaknyge yra geriausias pli 
kinys Amerikoje Užsisakykite tuo 
'Si* ,

Maldaknyge "Viešpatie, Išklaus/1
Manęs’* yra labai gražiai išleista: at 
spausdinta ant balčiausia ir gėriai) 
do popierio: tvirtai įrišta su paauk 
savimu ar be; nemažos raides: dau* 
■•yškių iliustracijų

640 puslapių: 3/ co'io *ttorum<
Kaina
paanksuota................................13.5'

Užsakymus sn pinigais siųskit!

HAVAJŲ SALA PLAUKĖ 
EŽERE

Calumet Marine Towing kom 
panijos 80 pėdų barža, kurioje 

Laimingos kelionės ir sek-' tarptautinės parodos metu tavo 
įmes mūs, delegatams » Chica- ire"sla “'^Havajų salų eta- 
I gos apskričio. Apskritį atsto-

vie've Giedraitis, Vince Šamas- šeimų nariai bei svečiai susirin
ka, Walter Tenclinger, Tony k° Pravesti. 67^ metinį tautinį 

negrų medicinos draugijos sei- 
------------------------------------------mą, kuris vyksta Chicagos

Sherman viešbutyje.

“DRAUGAS” 
DRAUGAS, 4545 W. 63 St. 

Chicago 29, Illinois

ne Rekaitis, Monika Kasper, Es 
telle Rogers, Gerry Mack, Al- 
bert Raubiskis. Taigi Chicagos 
ir apylinkės delegacija į vyčių 
seimą susidarė gana stipri.

AI. Manst.

VENECIJOS NAKTIES 
VANDENS PARADAS

Gražių ištaigingų jachtų ir 
burinių laivų paradas įvyks 
rugp. 17 d., pradedant 7 v. v., 
palei ežero krantą. Geriausia 
žiūrovams vieta stebėti šį laivų 
praplaukimą yra ežero pakraš- 
tis nuo Monro© gatvės iki pla
netariumo. Tai bus penktas me
tinis Venecijos nakties spektak
lis, jachtų klubų suruoštas.

ponatų, atitrūko nuo prieplau
kos ir plūduriavo Michigan 
ežere, kol vėjas užnešė ant sek
lumos prie 31-os gt.

SCSI RINKO NEGRAI 
GYDYTOJAI

Per 3,000 negrų gydytojų, jų

— JAV investmentai Austra
lijoje. Privatūs Jungtinių Ame
rikos Valstybių investmentai 
Australijoje 1981 metais pakilo 
42 procentus, iki $189,000,000. 
Privatūs investmentai iš visų 
užjūrio vietų pasiekė $511,800, 
000.

BŪKIME 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.

Va u 1




