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SUNKI PAVERGTOSIOS LIETUVOS, 
ŽMONIŲ BUITIS j

Pasikalbėjimas iš Lietuvos pajūrio atvykusiais. Pasitikėjimas 
Vakarais žmonėse vis daugiau silpnėja.

B. J. šeima artėjant šių metų 
pavasariui dar tebegyveno Klai 
pėdoje, Lietuvos pajūryje. Nū
dien ji gyvena Vakarų Vokie
tijoje, prie srauniojo Reino.

Daug laiko truko, kol, paga
liau, gavo progos išvykti. Dėjo 
pastangų repatriacijos pagrindu 
pasiekti Vokietiją, bet nepasise- j 
kė. Galiausiai, praėjus eilei me
tų, šeimų sujungimo pagrindu 
gavo leidimą išvykti Vakarų Vo 
kietijon.

Šeimą sudaro 5 asmenys. 
Trys vaikai ir vyras su žmona. 
B. J. Klaipėdoje gyveno nuo 
1947 metų. Ligi to laiko, so
vietams antrą kartą užėmus Lie 
tuvą, buvo įsidarbinęs Bajoruo
se.

Kai pokalbiu grįžtama į neto
limą praeitį, Vakarus pasieku
sių pasakojimai atskleidžia grau 
džius ir sunkius Lietuvos žmo-
nių pergyvenimus. Ypač pirmie- Netenka abejoti, kad ši sovie- 
ji antrosios sovietinės okupaci- tų taktika tam tikrą dalį vyrų 
jos metai pasižymėjo teroru.
Kur tik užėjo sovietinės karinės 
pajėgos, tuojau pat prasidėjo 
vyrų medžioklės. Tiesiog nebu
vo įmanoma išeiti į gatvę tiems, 
kurie neturėjo pažymėjimo, kad 
nuo karinės pareigos atUlstG-Tų- 
gaudynių pasėkoje nemaža Lie
tuvos vyrų buvo įjungta sovie-

Egzilin.ių lenku 

planai dėl būsimo 

Lenkijos vaidmens
Ryty Europoje

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
Paryžiuje leidžiamame lenkų 
laikraštyje “Kultūra” publicis
tas Juliusz Microszewski paskel
bė kai kuriuos samprotavimus, 
kurie sukėlė susidomėjimą ir ki- f 
tų tautų politiniuose sluoksniuo 
se. Anot autoriaus, Amerikos į 
rytų politika jau- kuris laikas 
bazuojasi ant Lenkijos, einan
čios skirtingą nuo Maskvos ke
lią. Lenkiškasis komunizmas e- 
sąs vakarietiškiausia komuniz
mo forma. Bet Lenkijoje lega
liai veikia (be komunistų) ir 
nekomunistinės partijos. Lenkui 
menas, kultūra, filosofija atsto
vaują gerokai vakarietiškas ten 
dencijas. Lenkų knygos yra ki
tokios, negu sovietinės. Jose lais 
viau pasisakoma. Nekalbant a- 
pie žemės ūkį, kuris visiškai skir 
tingai tvarkosi, negu sovietinis.

Išeinant iš visų tų samprota
vimų autoriaus nuomone Ame
rika gerai daranti, kad remian
ti Lenkiją, kad ir komunistinę. 
Lenkija (o taip pat ir Vengri
ja bei Čekoslovakija, nors ir 
kitokiu mastu) esanti tas ply
šys, per kurį laisvesnis oras 
dvelkiąs ir į sovietinius rytus.' 
Ir kas galįs žinoti, ar neprieis 
laikas, kad Lenkijoje ir minė
tuose dviejuose satelituose ne
susidarys labiau demokratiškes 
nės valdymo ir ūkio formos? 
Amerika turinti Rytų Europos 
komunistinėje raidoje dalyvauti 
pozityviai. Taip, girdi, būsią ge
riausiai padaryta įtaka į komu
nizmą ir sovietizmą.

Autorius mini, kad visame 
tame reikale vyriausias vaid-

SIMAS MIGLINAS, Vokietija

tinėn armijom Kiti, ypač vy
resnio amžiaus, po patikrinimo 
gavo atitinkamus pažymėjimus. 
Tokiems jau buvo saugiau. Ta
čiau dar reikėjo apsirūpinti dar
bo pažymėjimu. Tokio pažymė
jimo neturintieji tuojau pat bu
vo įtariami partizanine veikla.

Reikia pažymėti, jog sovieti- 
nėn kariuomenėn tikrinimo pa
sėkoje gana daug vyrų atsidūrė 
kalėjimuose. Dalis jų po kelis 
mėnesius buvo išlaikyti sunkiai 
beįsivaizduojamose sąlygose. Ka 
Įėjimai buvo perpildyti. Suim
tiesiems teko ant grindų nakti
mis gulėti. Mityba buvo nepap
rastai bloga. Tardymai bruta
lūs. Nemaža suimtųjų po kurio 
laiko buvo išgabenti iš vietinių 
kalėjimų. Jautėsi turėję laimės 
tie, kurie vietos kalėjime iškalin 
ti kelias savaites ir fiziškai ge
rokai nualinti buvo paleisti.

paskatino slapstytis. Vyravo įsi 
tikinimas, jog karas eina prie 
galo. O po karo tikėtasi paki
timų.

Šiandien, maždaug penkioli
kos metų perspektyvoje nuo a-
ii ų daikų, Lietuvos žmonėse ge
rokai lūkesčiai apiblėso. Nestin
ga manančių, jog beprasmės bu 
vo partizanų aukos.

Pasitikėjimas Vakarais žmo
nėse vis daugiau silpnėja.
Tačiau norima išgirsti žinių... 
Nepaisant nuotaikų, o dar

tiksliau — pasitikėjimo Vaka
rais — kitėjimo, noras išgirsti 
žinių iš Vakarų yra. Stengia
masi klausyti lietuviškųjų radi
jo transliacijų. Tačiau jos nepap 
rastai trukdomos. Pačioje Klai-

TRUMPAI IŠ VISUR
— Vakariu Vokietijos prezi

dentas Luebke vakar Vakarų 
Berlyne pareiškė, kad nebus ka
ro, laisvasis pasaulis nepuls- ko 
munistų, o raudonieji daug ne
tektų, jei jie pradėtų karą.

— Kongo premjeras Adoula 
vakar nusiskundė, kad Katan
gos provincijos kareiviai jau 
užėmė du miestelius šiaurinėje 
Katangoje ir žygiuoją į tretįjį.

— Vakarų Naujoje Gvinėjoje 
visos kovos bus sustabdytos se
kantį šeštadienį, olandams ir in 
donezams pasirašius sutartį. 
Jungtinės Tautos Naująją Gvi
nėją pradės valdyti spalio 1 d., 
o 1963 m. gegužės pradžioj indo 
nezai perims valdyti salą. Prieš 
1969 m. bus Vakarų Naujosios 
Gvinėjos apsisprendimas dėl sa
vo ateities.

— Kancleris Adenaueris va
kar parodė Vakarų Vokietijos 
didžiausią pagarbą išeinančiam 
atsargon Šiaurės Atlanto sąjun 
gos karinių dalinių vyr. vadui 
generolui Norstadui. Adenaue
ris suteikė Norstadui federalinį 
medalį - kryžių už nuopelnus.

— Užkarpatės “Trembita” — 
muzikinio dramos teatro kolek-

muo tenkąs Lenkijai. Lenkai, 
girdi, turėsią ir ateityje Rytų 
Europoje vadovauti... Tik klau
simas, ar pačios Rytų Europos 
tautos to panorės.

pėdoje veikia trys trukdytuvai. 
Tik kiek tolėliau iš Klaipėdos 
išvykus, jau galima kiek dau
giau suprasti lietuviškųjų trans 
liacijų pranešimus.

Išvykstantieji buvo prašomi, 
jei pasitaikytų proga, perduoti 
žinias apie lietuviškųjų translia
cijų trukdymus. Vienas šviesuo 
lis manė, jog gal būtų įmano
mas geresnis girdumas, jei ban
gų ilgis būtų skelbiamas vie
nas, o transliuojama kiek nuo
šalesne banga...

Ar pastebima pastaraisiais 
metais kiek pakitimų?

Ryšium su Stalino pasmerki
mu, žmonės Lieutvoje šiek tiek 
pajuto atoslūgio. Be to, dabar 
jau nevykdomi naktiniai gyven
tojų namuose tikrinimai, kaip 
kad buvo pirmaisiais pokario 
metais. Ypač Klaipėdoje tie tik
rinimai nedavė žmonėms ramy
bės.

Tačiau nepaisant nustalinimo 
akcijos ir buvusio despoto pa- 

1 minklų griovimo (ir Klaipėdoje 
Stalino paminklas vienos nak
ties metu dingo, tarsi jo ten 

| nebūtų buvę), Stalino laikais 
; ištremtieji toli gražu dar ne vi
si yra grįžę iš Sibiro ir kitų
ištrėmimo vietų.

Nepasitikėjimą žmonėse kelia
atsirandą nauji įsakai, susiję su 
laisvės varžymu. Antai, praė
jusiais metais paskelbtasis vadi
namasis “antiparazitinis” įsakas 
sudarė pagrindą visą eilę Klaipė 
dos gyventojų suimti ir ištrem
ti. Dėl to įsako pirmoje vietoje 
nukentėjo didelių pastangų pa
sėkoje pasistatę nuosavą name
lį, o taip pat ir bedarbiai.

(Nukelta į 6 psl.)

tyvas atvyko į Vilnių, paverg
toje Lietuvoje, gastrolėms. Jau 
ketvirtą kartą šis teatras atvy
ko į Vilnių.

— Į Vilnių buvo atskridusi 
grupė Italijos jaunimo, grįžtan
ti iš 8-tojo pasaulinio jaunimo 
festivalio, įvykusio Helsinkyje, 
Suomijoje. Jauni italai viešėjo 
keletą dienų Vilniuje, lankėsi 
Trakuose, Druskininkuose, Pir
čiupyje ir kitur.

Meksika paleis raketą

MEXIC0 CITY. — Meksika- 
planuoja šiais metais paleisti 
raketų. Tai užvakar pranešė su
sisiekimo ministerija.

Nebus spaudos konferencijos

WASHINGTONAS. — Prezi-[ 
dentas Kennedy neturės spau
dos konferencijos šią savaitę.

KALENDORIUS

Rugpiūčio 17 d.: šv. Jacintas, 
Šaulenis, 'Sigutė.

Rugpiūčio 18 d.: šv. Elena, 
Mintautas.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 70 laipsnių, dalinai apsi
niaukę; rytoj — giedra, vėsu.

Saulė teka 6:01, leidžias 7:49.

Lietuvių Prekybos Rūmų Chicagoje golfo dienos- rengėjai-direktoriai. Iš kairės sėdi: Julius Kuzas 
ir Feliksas Raudonis. Stovi: Fr. Bulaw, dr. K. Drangelis, St. Balzekas, Sr., Charles Macke, 
rūmų pirmininkas dr. J. Jerome, Algirdas Pivaronas, Jonas Pachankis, Fr. Zogas ir P- Vilkelis.

Valstybės sekretorius Rusk ir U Thant 
Kongo-Katangos klausimais

Nori Katangos provinciją pajungti Kongo centro vyriausybei

JUNGTINES TAUTOS, N. Y. 
— Prieš trejusįjfletus Kongas 
;apo nepriklausoma valstybė. 
Pirmosios nepriklausomybės die 
ios davė pradžią pilietiniam ka 
rui, kuris truko savaitėmis ir 
nėnesiais, ir šiandien dar nėra 
dkrosios taikos Konge, nes Ka- 
:angą? turtinga kasyklomis, ne- 
;utinka susilieti su Kongo vals
tybe.

Po dviejų nepriklausomybės 
netų Katangos prezidentas 
rshombe ir parlamentas laikosi 
‘tobuloje izoliacijoje” nuo Kon 
£0 centrinės vyriausybės.

Du kartu Jungtinių Tautų 
kariuomenė bandė Katangą pa
jungti jėga centrinei Leopold- 
zillės valdžiai, bet iš to nieko 
įeišėjo. Dabar norima Tshom- 
3ę ekonominiai paklupdyti, bū- 
:ent “Union Miniere du Haunt - 
Satanga” kompanija turinti a- 
;eityje koncesijos mokesčius mo 
lėti ne Elizabethvillės vyriausy 
sės iždui, o persiųsti į centrinį 
ždą Leopoldvillėje. Minėtajai 
kompanijai priklauso beveik vi
sa Katangos pramonė, o ta kom 
aanija nėra belgų, o tarptauti
nė ; joje turi interesų ne tik Bel
gija, bet Jungtinės Amerikos 
Valstybės, Anglija, Vokietija, 
Prancūzija ir kt. Tuo pat metu 
Jungtinių Tautų kariuomenė tu 
retų užimti visus “Union Mi- 
liere” fabrikus ir tuo būdu ap
saugoti juos nuo sabotažo veiks
nu Tai TToTono-na Ir q vin nm p-n P

Rytų vokiečių
policija užmušė

savo draugų
KRCNACH, Vokietija. — Va 

karų Vokietijos policija prane
šė, kad Rytų vokiečių pasienio 
sargybiniai užvakar nušovė vie
ną iš savo draugų netoli Rytų 
Vokietijos pasienio miestelio Ro 
theul.

Vakariečių policija štai ką 
pasakoja apie įvykį:

Rytų Vokietijos sargybinių 
viršininkas tik ką pabėgo per 
sieną ir paprašė politinio prie
globsčio.

Vėliau vienas sargybinis atsi
suko į savo draugus su iškeltu 
kulkosvydžiu. Kulkos pabiro ir 
sargybinis krito. Jis buvo nu
neštas į kitą vietą, greičiausiai 
miręs.

priešintųsi tokiai pramonės o- 
kupacijai, ji turi būti sumušta 
ir nuginkluota, einant senu Jung 
tinių Tautų Saugumo tarybos 
nutarimu. Šis planaš gimė dvie 
jų amerikiečių — sekretoriaus 
pagalbininko tarptautinių orga
nizacijų reikalams Valstybės de 
partamento Hąrlano Clevelando 
ir ypatingo įgaliotinio Afrikos 
reikalams G. Menneno William- 
so — galvose. Šis planas sutruk 
dė centriniam Kongo premjerui 
Adoulai susitarti su Tshombe. 
JAV politika pasitiki Adoula, 
bet jis nepasitiki Tshombės ge
ra valia.

Valstybės sekretorius Dean 
Rusk vakar Jungtinėse Tautose

Reikia laukti
naujos krizės1

(ŠVEICARIJA. — Šveicarų j 
“Basler Nachrichten” pranašau 
ja:

“Chruščiovui šią vasarą ar 
rudenį reikia naujos krizės, kad 
galėtų sudrumsti sąjungininkų 
vedamuosius pasitarimus. Jo 
grūmojimai verčia Vakarus re
aguoti pastangomis susiglaudin- 
ti, visų pirma vokiečių - prancū
zų suartėjimas, Europos apsi
jungimo pažanga. Kuo ta Chruš 
čiovo krizė pasireikš, kol kas 
dar nežinoma”.

ARGENTINOS ARMIJA PRIEŠ NAUJA 
ŠTABO VIRŠININKĄ

Gresia karinis perversmas
BUENOS AIRES. — Argen

tina, atrodo, slenka link naujos 
krizės. Aukšti diplomatiniai ste
bėtojai galvoja, kad karinis per 
versmas arba tarp kariškių gru
pių susikirtimas yra neišven
giamas.

Susiskaldymo ženklai visur 
pastebimi. Naujas susitarimas 
tarp ginkluotų jėgų vadų, kuris 
išvengė kovos praėjusią savai
tę, nebetenka galios.

Konfliktas paaštrėjęs tarp 
tautos karinių vadų, aukštiems 
karininkams atsisakius priimti 
generolą Carlos J. Tuzolo, kaip

tarėsi su generaliniu sekreto
rium U Thant Kongo reikalais, 
kaip atsiskyrusią Katangos pro 
vinciją pajungti centro . Kongo 
vyriausybei. ,

Britanija ir Belgija pasisakė 
prieš prievartos politiką Konge, 
bandant Katangą įjungti į Kon
gą.

Pirmiausiai atiduoti 
valstybei

PAVERGTA LIETUVA. 
Vilniaus radijas iš įvairių rajo
nų praneša, kad vienur kitur 
nepaprastai spartinamas nuimto 
grūdinio derliaus kūlimas. Pa
žymima ir priežastys: reikią
skubėti grūdus parduoti valsty 
bei, na ir sėklai paruošti. Kai 
šiemet derliaus nuėmimas kiek 
susivėlino, skubėjimas sėklai 
paruošti būtų suprantamas, bet 
kad reikia skubėti atiduoti prie
voles valstybei, tai jau mažiau 
suprantama.

Su grūdais yra sunkumai, kai 
jie nėra pakankamai sausi, o 
grūdų džiovyklų tik mažai tė
ra. (E.)

Peipingo TV universitetas
HONG KCNG. — Peipingo 

televizijos universitetas, kur vi
sos paskaitos teikiamos per in
stituto 1,000 televizijų aparatų, 
priėmė šią vasarą 7,000 naujų 
studentų.

savo naują štabo viršininką.
Pasak karinių šaltinių, 120 

aukštų karininkų, daugiausiai 
pulkininkų ir leitenantų pulki
ninkų, atsisako laikyti jį savo 
viršininku, nes jis esąs susibi
čiuliavęs su generolu Federico 
Torzano Montero..

Generolas Torzano Montero 
sukėlė krizę praėjusią savaitę, 
kai jis pareikalavo pašalinti ge
nerolą, Juan Bautista Lanza 
kaip karo sekretorių, ir jis buvo 
paleistas. Kilus ginčui dėl karo 
sekretoriaus įpėdinio, generolas 
Toranzo Montero ir prezidentas

Naujausios
žinios

— Italijos socialistų vadas 
Nenni atostogaudamas įkrito į 
upę; jo padėtis esanti labai kri
tiška.

— Sovietų Sąjungos gynybos 
ministeris Malinovski vakar per 
spėjo pasaulį, kad sovietai turi 
nepaprastą karinę jėgą. Šis per 
spėjimas surištas su rusų dviejų 
kosmonautų — Nikolajevo ir 
Popovičiaus — kelione tolimose 
erdvėse.

— Sovietų Sąjunga įsakė 
“Newsweek” korespondentui iš
vykti iš Rusijos, nes jis daug 
straipsnių parašė prieš sovietinį 
režimą.

— JAV Erdvės Tyrimo komi
sijos (NASA) nariai pareiškė, 
kad Ąmerikos astronautai pir
miau pasieks mėnulį negu So
vietų kosmonautai.

— Turkijos kariuomenės 
sprausminiai lėktuvai vakar šau 
dė į Irako lėktuvus ir vienas 
buvo numuštas. Kodėl? Irako 
lėktuvai užvakar apšaudė kelis 
Turkijos miestelius prie pasie
nio.

— Irako kareiviai kovoja
prieš kurdų genties vyrus šiau
riniame Irake.

— Jungtinės Arabų lygos na
riai nubalsavo priimti Alžiriją 
į savo organizaciją.

— “Deutsche Welle” translia.- 
cijos ne vokiečių kalbomis. Vo
kiečių centrinis radijas, skirtas 
transliacijoms plačiajam pasau
liui, nuo rugpiūčio 1 d. transliuo 
ja kasdien 26 programas sveti- 

! mom kalbom, viso 16 transliaci- 
nių valandų, šitas radiofonas 
dabar turi 170 tarnautojų. Iki 
metų pabaigos tas skaičius pa- 
didėsiąs iki 270. Radiofone ry
šium su transliacijomis svetimo 
mis kalbomis įkurta speciali re- 
redakcija Rytų Europos reika
lams. Radiofono direktorius y- 

ra dr. Hans Otto Wesemann, jo 
būstinė Koelne, Bruederstr. Kai 
dėl dėsnių, kurių radiofonas 
“Deutsche Welle” nori laikytis, 
tai jų pagrindinis esąs šitas: 
Kuo mažiau tiesioginės propa
gandos, kuo daugiau tikslių, tei
singų informacijų. (Ei)
STIPRIAI AUGA KATALIKŲ 

MOKYKLOS
Anglijos ir Wales katalikų 

mokyklos nuo 1945 m. įsteigė 
50,000 naujų mokiniams vietų 
daugiau, negu visų kitų tikybų 
privačios mokyklos drauge. Bri 
tų švietimo ministerijos žiniom 
mis, pokario metais katalikų 
mokyklos padidino savo patal
pas iš viso 138,000 vietų.

Jose Maria Guido sutiko pas
kirti generolą Jose Octavio Cor- 
nejo Saravia į tą postą.

Dabar trečiosios pėstininkų 
divizijos Paranoje vadas atsisa
kė pakeisti savo komandą, kaip 
buvo numatyta.

Trumpai: ginčas, kilęs tarp 
prezidento ir karių ir numarin
tas nuolaidomis praėjusią sa
vaitę, atrodo, vėl atgyja.

Laivynas turi vargo su viena 
grupe, kuri nori išstumti Gaston 
Clement iš laivyno sekretoriaus 
posto.
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Militarinė politika

Gj.mimas turi įvairias formas. 
JAV kariuomenės jėga tarnau
ja pirmiausia galimos atakos 
sutrukdymui, nes ji egzistuoja 
kaipo potencinė retaliatorinė 
pajėja. Antra, jeigu atakos su
trukdymas neįvyktų, mūsų pajė 
gos gali būti panaudotos iki 
tam tikro laipsnio atakos atlai- 
kymui; ir, trečia, mūsų pajėgos 
yra' gana stiprios, kad galėtų 
būti panaudotos priešo militari- 
nių įsitvirtinimų sunaikinimui, 
kur jie bebūtų.

Dr. Daugirdaitė-Sruogienė,

Lietuvos istorija 
★ ★ ★

vadovėlis lituanistinėms mokyk 
loms ir tėvams, vaikus su Lietuvi? 
praeitimi norintiems supažindint 
namuose. Knyga iliustruota, kie 
tais viršeliais, 204 pusi. Kaina $3

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 
Chicago 29, Illinois
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Tačiau pats militarinis gyni- 
| mas yra tuščias ir jis nieko ne

kuria. J A Vės į jas žiūri, kaip į 
skydą, už kurio pasislėpus pa

tį šaulio svarbūs darbai gali to
liau būti vykdomi: sveikatos

1 gerinimas, geresnio ir gausesnio 
g maisto gaminimas, švietimo ga- •

limybės — visi projektai taip 
„ labąi reika’ingi žmonėms pašau-

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

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

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

Tel. PRospeet 6-5084

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

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

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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso telefonas CL 4-2421

ARO PENKMETIS

Šįmet suėjo L.S.K. Arui pir-1 S. K. Aro gretose matėsi visa 
masis penkmetis. Chicagos eilė jaunių liet. sportininkų, 
sporto klubų tarpe L. S. K. Kai kurie iš šių sportininkų 
Ąras yra pats jauniausias. A- dar aktyvūs mūsų sportinėje 
ras buvo įsteigtas 1957 m. va- veikloje, kai kurie reiškiasi tik 
sąrą kuomet LSK Neris, ASK klubo administracijoje. Pažy- 
Lituanica, LFK Lituanica ir mėtini yra D. Augius, A. Va- 
Baltijos Jūra dominavo Chica- sys, E. Burkauskas, A. Gali- 
gos sportinį judėjimą. naitis, R. Kroli, M. Zubor, (vi-

Klubo pradžia buvo kukli, si krepšinio sek.), S. Strasevi- 
Visi nariai buvo jauniai ir pra- čius, P. Bubnys, E. Aleksiūnas, 
džioje veikė tik krepšinio sek- R. Šileikytė, Ripskis,R. Balan, 
cįja. Penkių metų bėgyje Aro G. Šakys (visi lengvos atleti-
klubas išsiplėtė ir šiuo metu kos sek.) A. Nausėdas, A. Va-L Skistimas, neseniai atvykęs iš „ .... , toks skvdas
turi tris stiprias sekcijas: krep sys, R. Burneikis, R. Šileikytė, L°s Angeles, sjuo metu žaidžia ia m a’ < a_
v. ...... f . , ■ a., i- t t-, i • / ui. \ * už Chicagos LFK Lituanicos fut- yra reikalingas. Pasaulie yrasini, tinklini ir lengvąją atleti- L. Demereckis (valdybose), A. ‘, 1 c n. Mtudnui# iui ?

’ KT t,.. siČ-i, ,+a t bol° komandą. Praeitą sekmadieni užtenkamai darbo, kad kiekvie-tlRą- i Nausėdas, Rita Sileikyte, J. Skistimas gėrai sužaidė centro nn krašto ealįmvbės būtu pa-!

Krepšinio sekcijai priklauso Grigaitis (spaudos sek.) gyniko pozicijoje vietoje J. Kau- : „. L , . . :
daugiausiai Aro narių __ virš Pirmasis LSK Aro penkme- no, kuris yra susižeidęs. naudotos šiam darbui, o ne mi-.
40. Nuo pat įsisteigimo metų tis turtingas gražiais darbo
iki 1962 m. Aro jauniai krep- vaisiais krepšinio, tinklinio ir

Nuotr. Jono, Grigaičio

lengvos atletikos srityse.

SPORTŲ KR ONIK A

litąriniams tikslams. Tačiau So- 
į vi-etų lyderiai per dažnai grąsi- 
[ no daugelį tautų su raketomis 
| ir bombomis, kad tuos jų grą-šininkai buvo ir yra skaitomi 

vieni iš stipriausių Vidurinių
Vakarų Sporto apygardoje. •S'PORT'O KRONIKA bolo vienuolike 3:2. Chicagoje sinimus būtų galima ignoruoti, i
1961-mais ir 1962-rais metais buvo žaistos pirmos rungtynės
Aro A klasės krepšininkai lai-i — Futbolo rungtynės tarp kyiios baigėsi 1.1. Rugpiučio
mėjo visas rungtynes žaistas LĖK Lituanicos ir Slovaks J2 d., New Yorke, Dūkia įvei- TAV giekia Dasau,

kė America 2:1 ir antrus metus na gynimosl JAV siekia pašau.

Grasinimai, žinoma, kuria ne 
T baimę, o didesnį gynimąsi. Ša-

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Ofiso telefonas: I’R 8-322#.
Rez. telef. IVAlbrook 5-3076

lįętųvių jaunių tarpe, tuo lai- įvyks šį sekmadienį, rugpiūčio 
naėdami du Vid. Vakarų Apy- 19 d., Marųuette parke. Pirmų-
gardos meisterio titulus ir dvi 
pirmas vietas Šiaurės Ameri
kos jaunių A klasėje. Iki 1962 
m. už Vyrų krepšinio komandą 
žaidė tik jauniai. Su jauniais 
1961-mais metais Aras laimė
jo Chicagos vyrų krepšinio tur 
nyrą, gražiai pasireiškė ameri
kiečių Marąuette parko vyrų

jų rungtynių pradžia 1 vai. 
Lituanica - Slovaks rungtynės 
3 vai.

— JAV Pavis Cup lauko te
niso komanda pralaimėjo prieš 
Meksiką 2:3. Meksika turės 
žaisti su Jugoslavija baigmi
nėse Amerikos zonos rungty- » 
nėse. Laimėtojai turės rungtis

iš eilės tapo American Chal- 
lenge Cup laimėtojais. Ameri
can Challange Cup buvo įsteig
ta prieš tris metus. Pirmą kar
tą šią taurę laimėjo Brazilijos 
Baku.

lio su nepriklausomomis tauto
mis, valdomomis jų pačių išrin
ktų žmonių. Tai Amerikos užsie 
nio politikos galutinis tikslas.

A, C.

Vid. Vakarų Sporto Apy- 
ardos lengvosios atletikos pir- — Vokiečiųjjiclnvaben futbo-

lygoje ir pirmus metus žaidė su Indija (Tolimųjų Rytų zo 
Chicagos Metropolitan AAU noos riugalėtoju) ir Švedija 
lygoje- Nors AAU lygoje arie- (Europos meisteris). 1962 m. 
čiai nelaimėjo nei vienų rung- laimėjusi komanda susitiks su 
tynių tačiau komanda padarė 1961 m. meisteriu — Austra- 
žymią pažangą ir ateityje gali 'iįja.
tikėtis geresnių rezultatų.

Amerikiečių tarpe Aro jau- -••• Čekoslovakijos Rukla ap-

menybės bus rugpiūčio 25, Chi- )o komanda lengvai įveikė LFK 
cagoje, Rochne stadijone. No- Lituanica 5:0. Rezervai: Schwa 
rintieji dalyvauti turi registruo ben 3 — Lituanica 0. Rungty- 
tis adresu Z. Žiupsnys, 5950 S. nės įvyko rugpiūčio 12 d., Mar- 
Fair-field, Chicago 29, III. Re- ąuette parke. Šios rungtynės 
gistracijos mokestis 50 c. su- buvo paskutinės pavasario Ma- 
augusiems ir 25 c. prieauglio jor lygos lentelėje. Pirmą ratą 

Lituanica ( baigė .su vienu lai-kl. Pirmenybės bus vyrų, mote
rų, jaunių -A, B ir C, mergai mčjimu, keturiais pralaimėji

mais ir dvi rungtynės baigėsi 
lygiomis.

maudos yra laimėjusios pirmą 
vietą Marąuette jaunių lygoje, 
dvi antras vietas Gage p. ly
gose, ir antrą vietą stiprioje 
Foster p. Jaunių lygoje. Cice
ro stadijone Aro jauniai laimė
jo pirmą vietą iš 9 dalyvavu
sių komandų.

Aro tinklininkės trijų metų 
bėgyje laimėjo 11 trečių vietų 
įvairiuose lietuvių ir amerikie
čių turnyruos^. Tinklinio sek
cija įsisteigė 1959 metais. Tink 
linio komandom vadovavo Da
na Čerekienė, Marytė Meškaus- 
kaitė ir Rita Šileikytė. Dabar
tinis komandos vadovas yra 
Vyt. Krikščiūnas. 1982 m. XII 
Žaidynių tinklinio pirmenybėse 
arietės laimėjo antrą vietą 
mergaičių tarpe ir trečią vietą 
moterų grupėje.

Daugiausiai laimėjimų Aro 
klubui praeitų dviejų metų bė
gyje atnešė lengvosios atleti-1 
kos sekcija. Nors šioje sekci
joje priklauso tik 15 narių, A- 
ro lengvaatlečiai yra laimėję 
daugiausiai taškų jaunių A ( 
klasėje lietuvių tarpe XI žai- j 
dynių lengvosios atletikos pir
menybėse. Atstovaudami lietu
vius, ariečiai puikiai pasirodė i 
1961 m. ir 1962 m. Pabaltiečių 

‘ lengvosios atletikos pirmeny
bėse.

Spaudos sekcija. — LSK A- 
ras aktyviai reiškiasi ir sporto 
spaudos srityje. Klubas leidžia 
neperijodinį biuletenį kuris pir- 

■« mą kartą pasirodė 1958 metais.
, 1961 - 62 metais. LSK Aras 

išleido Chicagos Sportą kuris 
susijungė su dabartiniu Vidur- 
vakarių Sportu. Šis biuletenis 

/ yra platinamas Chicagoje, Cice- 
« ro, Clevelande ir Detroite. Ame

rikiečių tarpe Aras yra išleidęs 
savaitinį Marąuette Basketball 

. Nejys biuletenį ir vienkartinį 
Metropolitan AAU League 
News.

' Penkių metų laikotarpyje, L.

Lėktuvų pardavėjas Larimore bedemonstruoda.mas lėktuvą nusileido Glenoaks bulvare Los Angeles 
mieste. Daugiausia baimės turėjo lėktuve sėdi šeši lėktuvo pirkėjai, kuriems lėktuvą demonstra
vo.

GALITE UŽSISAKYTI 
VAISTUS SAU AR SIUNTIMUI

Community Vaistinėje

Kazimieras Kareekas, R. Ph., vais 
tinęs savininkas ir C. Ugianskis, 
R. Ph., tiksliai išpildo daktaro re
ceptus ne tik vietinius, bet ir gau
tus iš Lietuvos.

@O«/IM<JN1TY PHARMACY
(Lietuvių vaisiinS)

■5®S8 West I6th Street 
Cicero 50, Illinois 

Telefonas: OLympic 2-0951

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA.

3236 South Halsted Street
Tel.: DAnube 6-9837

Julija O. Bičiūnienė Chicago 8, Illinois

ZENITH HOTEL and MOTEL 
“OPEH YEAR AROUND”

EKcellent ačcommodations, single units and sultea. AU units furnished 
in exeellėnt decor. Combination bąths or showers. TV. Cottages with 
sitting ruonis. Excellent dining room serving only the finest food. 
“Close to Shrine.” Eree bus Service, 1000 feet f.rom Storine. For reser- 
vations phone—ivrite—wire. l’hone: 263-3741 and 263-3595.

ON HIGHVVAY 15
STE. ANNE DeBEAUPRE, fįUEBEC, CANADA

LITHUANIAN
B A KĖ R Y 
2450 W. 59fh Street 

Chicago 29, III.
Tel, HEmlock 4-7434

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

Atdara nuo 8—6 v. v.. Uždara sekm. ir pirm.
Sav. ANTANAS KAZILIONIS

Rez. HE 6-1670.

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

Ofisas: 3148 VV’est 63rd Street 
Tel.: PRospeet 8-1717

Rezid.: 3241 VVest 66tli Place 
Tel.: REptihlic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 W. OSrd Street 
Kampas 63-čios ir California 

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

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

_______Rez. VVAlbrook 5-3048

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

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

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija)

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

Tel. ofiso 247-1002, Narnų PR 8-6960
DR. E. DECKYS

GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ!
Taipgi Įvairios nervines ligos 

Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue 

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

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

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija ir moterų ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 VVest 71st Street 

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

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017

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

DR. JANINA JAKŠEVIŠIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 West 63 Street
Vai.: Pirmad. Ir ketv. nuo 3 Iki ! rata yra vieną iŠ puikiausių.
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8; j 
šešt. nuo 1 kl 4 vai.

Telefonas: GRovehili 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marąuette Koad 

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR, F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1497 So. 49fch Court, Cicero
Kasdien 10-12 ir 4-7. Treč. ir šeš
tad. tik 10-12.

Tel. RElianee 5-1811

DR. WALTEB J, KIRSTUK
(Lietutis gydytojas)

I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street 

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

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus. •’

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KUDTKTŲ IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALISTfi 
MEDICAL BUILDING 

7156 South YVestern 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 — I vai. p. šeštad. 11 

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

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAŠ^
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

.2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 Sc. Kedzie Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef. REDublic 7-2290.

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

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

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

Dr, W. Ross Dr. L, Seiburis
Inkstų, pūsles ir šlapumo takų 

chirurgija ,
Ofisai: 7958 S. VVestem Avė., tel. 
GR 6-0091; 392 E. I59th St., Harvey, 
III., tel. EDison 3-4383; 30 N. Mi
chigan Av., Suite 808, tel.'ČE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071. . .

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

Ofiso tek RElianee 5-4410 
Rez. tel. GRovehili 6-0617 

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

Trečiad. ir Šeštad. pagal sutarti.

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. teief. WAlbrook -5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai

„ , . chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 u 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 1 
v. iki 5 v. v.

DR. VYT, TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybč — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

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

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

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

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

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

PtiSm. 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.

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

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

2454 VVest 71st StfeCt
Priima. ligonis pagal siisitarimą. 

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

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

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ

LIGOS
ATOSTOGOSE

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

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

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE

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

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

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. ir šeštad. pagal sutarti.

Kuomet svarstote duoti dovaną 
savo giminėms arba draugams, at
siminkite, jog “Draugo” prenume-

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ltcz. 6600 So. Artesian Avenue 
Vai.. 11 v. ryto iki 8 v. p.p., 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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



Okupantai, nepalaužę Lietuvos žmonių valios.

SIEKIA PALAUŽTI MUS
Sovietų Rusija, panaudoda

mi fizinę, karinę jėgą, okupa
vo Lietuvos teritoriją, pa
smaugdama gyventojų laisvę 
ir likviduodama valstybės ne
priklausomybę. Sužalodama 
kraštą fiziškai, ištremdama ir 
išžudydama kelis šimtus tūks
tančių lietuvių, galvojo sunai
kinti ir tautinę dvasią, palauž
ti jos valią ir rižtą dirbti ir 
kovoti, kad vėl atsteigtų ne
priklausomą valstybę. To tiks
lo siekė per dvidešimt dvejus 
metus. Komunizmas veržėsi į 
Lietuvos gyventojų sielą vi
somis galimomis priemonėmis, 
kad ją pažeistų, kad tautos va
lią palaužtų taip, jog ji dau
giau ir nebepakrutėtų, kad ir 
slapta savo širdyje nebedrįstų 
priešintis okupantui.

Tos okupantų bolševikų pas
tangos ligšiol buvo tuščios. 
Tauta nepalūžo. Ji pasiliko mo 
raliniai ir tautiniai visiškai 
sveika. Turime žinių, kad ir 
Lietuvos jaunimas tuo požvil
giu tebėra sveikas, okupantų 
bolševikų nepalaužtas. Vadi
nas, ir pačioje pavergtoje ir 
persekiojamoje Lietuvoje vil
tys išsilaisvinti tebėra gyvos. 
Iš to galime suprasti, kad o- 
kupantas yra pralaimėjęs ko
vą. pavergti tautos dvasią ir 
valią pasipriešinti jo užma
čioms.

Nepalaužus Lietuvos žmonių 
troškimo veržtis į laisvą ir ne
priklausomą gyvenimą, oku
pantai su daugybe savo gerai 
paruoštų agentų bei šnipų lais 
vuose pasaulio kraštuose, jau 
kelinti metai kai mėgina lauž
tis į laisvėje gyvenančių lietu
vių (užsienyje) tarpą, kad jų 
nusistatymą stovėti už Lietu
vos išlaisvinimą pakeistų, kad 
jų tautinę dvasią sužalotų, kad 
jų valią palaužtų. Tam yra 
panaudojami įvairūs metodai. 
Okupantų agentams rūpi su
griauti Lietuvos išlaisvinimo 
veiksnius, juos niekinant, šmei 
žiant ir skaldant. Jie siekia 
patraukti prie savęs “neutra
liąją visuomenę”, tai yra tą 
mūsų visuomenės dalį, kuri nė 
ra perdaug griežta ir aiški sa
vo pažiūromis į okupantus. Jos 
tarpe eina medžioklė, panau
dojant spaudą, gyvą žodį ir 
asmeninius kontaktus, organi
zuojant ekskursijas į okupuo
tąją Lietuvą, raginant dėtis į 
jas ir kiek daugiau žinomas 
Amerikos lietuvių asmenybes.

Susekta (jau prieš keletą 
metų), kad toje akcijoje da
lyvauja ir iš okupuotosios Lie
tuvos atsiųsti dirbti prie Sovie
tų Rusijos ambasados Wash- 
ingtone lietuviai komunistai 
— “diplomatai”, kurie į kai 
kuriuos lengvabūdžius mūsų 
tautiečius padaro tam tikro 
įspūdžio.

Nepalaužė Lietuvos žmonių 
dvasios, nepajėgė sužaloti tau
tos sielos, komunistai kimba į 
kitur gyvenančius lietuvius,

pirmoj eilėj į Amerikos lietu
vius, kurių vaidmuo kovose dėl 
Lietuvos nepriklausomybės yra 
nepaprastai svarbus ir reikš
mingas, kurių vieninga veikla 
daro įtakos ir į pavergtosios 
Lietuvos žmones, nes tai stip
rina jų išsilaisvinimo viltis, ku 
rias bolševikai norėtų kiek ga
lima greičiau užslopinti.

*
Reikia sutikti su “Dirvos” 

bendradarbės Emilijos Čekie- 
nės (“Dirva” Nr. 92) pareikš
ta nuomone, būtent: “Tenka 
apgailestauti, kad laisvuose 
kraštuose pertekliuje gyvenan
čių lietuvių tarpe ir net kai 
kurioj spaudoj matome prie
šingas nuotaikas — pastangas 
nuvertinti lietuvių kovas, su
mažinti pasipriešinimo reikš
mę, džiaugtis okupanto suteik
tomis malonėmis lankyti kraš
tą ir kitais ‘pakeitimais’, ku
rie pavergtam lietuviui nieko 
geresnio neatneša ir ateičiai 
nežada, bet gi pavergėjas tais 
savo taktikos gudriais ‘pakeiti
mais’ iš mūsų daug laimi”.

Toliau p. Čekienė teisingai 
teigia, kad: “Tikrovėje komu
nistų politika yra nepasikeitu
si, ką parodo ir paskutinis chi- 
cagiškio Don Kuraičio paskelb 
tas Tiesoje ‘apgailestavimas’ 
už pareikštą neigiamą nuomo
nę apie jo tėvynės pavergėją, 
ir vykdomus krašte žiauru
mus”. Visai vietoje pastebima 
ir tai, kad: “Lengvapėdiškas 
mūsų žaidimas visą tautą lie
čiančiu klausimu .susidarant 
vien artimųjų ilgesio jausmais 
pagrįstą nuomonę apie oku
paciją, ne tik naudingas ko
munizmui, bet yra visiškai ne
suderinamas su istorijoje žino
mu lietuvio būdu, kuris per 
šimtmečius kovodamas už lais 
vę su priespauda, parodė ne
paprastą pasipriešinimo valią. 
Tuo tarpu mes, patekę į švel
nesnes gyvenimo aplinkybes, 
leidžiame atslūgti tai pasiprie
šinimo valiai, net greitai pa
siduoti svetimoms įtakoms, jei 
ne darbais ir žodžiu, ypač kraš 
to lankytojai, tai tylėjimu pa
dedam komunizmui plėstis... 
Sieiojamės, kada žiauri mirtis 
išplėšia iš mūsų tarpo vieną 
po kito aktyviau pasireiškian
tį išeivijos lietuvių gyvenimo 
asmenį, o dar labiau tenka 
sielotis, kada gyvieji, aplankę 
gimines, nutyla. Ir taip mūsų 
eilės retėja.”

Turint tą visa galvoje, rei
kalinga gerai ir tvirtai užkam
šyti visas spragas, per kurias 
ateityje gali dar labiau prasi
veržti komunistiniai gaivalai, 
kad laužtų mūsų kovos už Lie 
tuvos nepriklausomybę frontą, 
ir lenktų mus į bendradarbia
vimą su komunistais ir jų bend 
rakeleiviais. Jei šitokiam bend
radarbiavimui pasiduotume, tai 
būtų lygu savosios tautos išda
vimui. Saugokimės ir kitus sau 
gokime.

Prezidento “žaidimas” nusiginklavimu
Kam toks "žaidimas" pavojingesnis — ĮfiV ar Sovietams? 

VYTAUTAS VARDYS

Kennedy nusiginklavimo rei- naujais siūlymais. Esmėje tie labiau įsidrąsinti ir galvoti, kad 
kalą pabrėžė dar labiau, nei ge- siūlymai yra panašūs. Dabar A- JAV kada nors tikrai pilnai pri- 
nerclas Eisenhovreris. Jis net merika siūlo bene tokį princi- ims sovietų planą, nes spiriasi 
įsteigė atskirą įstaigą nusigink pą: jei sovietai sutinka garan- vis mažiau. Tokiu būdu skatina

mas
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Ar duoda jis pagrindo viltims į bolševizmo evoliuciją? 
PRANAS DAILIDĖ

Chruščiovas, atrodo, yra da- paliečia net raudonąją švento- 
vęs Sovietijos piliečiams dau- vę — marksizmą. Garsusis So- 

lavimui planuoti. Kol kas, kaip tuoti tarptautinėm komisijom mas . dėtų atkaklumas. giau laisvės jų kasdieniniame vietų fizikas Kapica prikišo sa-
zinoma, niekas iš pasitarimų su teisę tikrinti visus įtartinus at- k t • 9 gyvenime kaip Stalinas. Parti- vo straipsnyje marksizmui, kad
sovietais neišėjo. Vienas reika- sitikimus, JAV sutinka su ma- S' J03 varžtai Vra žymiai atleisti jo dogmos trukdo mokslo pa
las tačiau yra spaudžiamas la- žesniu skaičium kontrolės pos- Kad ir yra tiesos administ- tiek tų piliečių nuolatinio seki- žangą, ii sukėlė didelius gin-
biau už kitus: tai susitari- tų ir mažesniu skaičium kitokių racijos žmonių argumentuose, m°, tiek teroro priemonių tai- eus dėl to stiaipsnio spausdi-
mas dėl atominių bombų ban- tikrinimų. 'Spėliojama, kad pir- tačiau reikia, atrodo, sutikti su i kymo požiūriu. Netikėti suė- mino, kol patsai Chruščiovas
dymo. Sovietams sulaužius ban- ma JAV reikalavusios 100 to- kritikais. Pavojus prarasti drau mimai nakties metu yra beveik jo neužgynė.
dymų moratoriumą, Kennedy ne kių postų, o dabar sutiktų su gus yra didesnis, negu juos lai-j išnykę, negirdėt ir apie suim-
liko nieko kita, kaip įsakyti, 80. Tačiau rugp. 10 jau buvo mėti. Žinome, kad Genevos kon dingimus be žinios, kaip

itrencijoje vadinami “neutralie- kad būdavo prie Stalino. Ap- 
ji” priėmė sovietų projektą, kaip st°j° kalbos ir apie kankini- 
diskusijų bazę. Tai, kaip dabar kameras, kuriose būdavo iš

Iš to liberalizmo kai kas 
Vakaruose darosi toli 

siekiančias išvadaskad ir Amerika bandytų. Nors paskelbta, kad sovietų Zorinas 
ir buvo organizuotas tam pa- tą Amerikos pasiūlymą atmetė.
sipriešinimas JAV (Anglijoje . . ...... _ . .. ...... .............
lordas Russell organizavo ir vi- Kritika JAV j juos beatversi, jei jie jau su so- §aunami _ suimtųjų pnsipazmi- norima matyti bolševizmo po-
sokias eisenas šūkiu “geriau Kennedy naujas siūlymas bu- vietais. Neatrodo, kad nuolaido- ^iaine^ltu<>se nusikaltimuose, sūkį į seniai laukiamą evoliu-

Raudonųjų varžtų atleidime

Patsai Chruščiovas nežudo sa- ciją, kuri galėtų priartinti So- 
vo politinių priešų, o tik šalina vietų režimą prie civilizuotai 

Kita vertus, Chrusciovas Ken juos iš atsakomingų vietų. So- visuomenei priimtinos santvar-
• 1 • •+ • -j ♦ nauia n,™ nedy Vienoj saks’ kad Kenne’ į vietų teismai gali labiau žiūrė- kos. Tokios viltys yra pareih-sieksiąs susitarimo uždraust, to naują Putoto Pavyz-. dy prleis dėl Laoso Mausimo « įstatymų, ir govietų tos tuo sumeU įad > bol.

lesmus bandymus. Tačiau, kaip dziu, kaip nereikia elgts su s«-Į tokio pat spre„dimo kaip ir tojas piraą kartą 1917 m. ševikai yra žmonės su visomis
. j. J? t , • . Chrusciovas. iaip ir ątsitįKo. revoliucijos pradeda jausti tų žmogaus geromis ir blogomis

dėmesio ir, nežiūrint Kennedy jęs su kepure rankose sovietų jlS panašiai nepagalvoja ir įstatymų buvimą. ypatybėmis O žmogui yra
siūlymų, pradėjo naujus bandy- malones prasyti, jiem nuolaidas ie band ų nutraukima? Tre _ 1 inrasta siekti aeresnio gyveni
mus. Dabar Kennedy atstovas siūlydamas. Panašiai pasisakė čia vra dar pavojaus kad Ken-' Toks Chruscl0V0 režimo Gi- iPrasta siekti geresnio gyveni 
_ _ • , . • r> , G t, • c ’ y pavojaus, Kau jxen !, H . mo. Tas siekimas nepasiduoda
Dean Genevon nusivežė dar nau m gubernatorius Rockefelleris. nedy administracijoj bent ‘ vventoe Už' jokioms doktrinoms, jokioms
jesnius prezidento siūlymus, ku- Jo nuomone, Kennedy vis labiau kurie žmonės iš tikruiu tiki jog ' ą Sovietų gyvenime. Uz- J Jrie buvo įvairiai interpretuoja, artėja prie sovietą pozicijos. L “vietais susitLZs dėi' ban «“>»“

1 Kennedy oficialiai^ paaiškino, dymų nutraukimo (bent!) yra
i kad tokį nusileidžiantį pasiū- jabaj gaiįmas ir realistiškas ir

. . i tymų leidę padaryti patobulin- jg “žaidimo” jiem tas susitari-
Kokia Sovietų sąjungos ir ti moksliniai metodai atominiam mas gali pasįdaryti be galo rim- 

JAV pozicija atominių bandy- bandymam užregistruoti. | tu ,reikalu Tegu tai ir skamba
mų nutraukimo reikalu? Trum- Kieno pusėj teisybė? Kenne- ciniškai tačiau tai būtų di_ 
pai sakant, sovietai sakosi su- dy, atrodo, tęsia žaidimą su so- j džiausioji bėda: įsitikinimas, 
tinką nutraukti bandymus ir su vietais, vis siūlydamas naujų l kad gu sovietais reikia ne .,žais
in a, a to jų an ymų nu nuolaidų. Tuo jis gali tikėtis: bį» norint laimėti laiko, per ku- . . .

traukimą prižiūrėtų tarptautine laimėti viešąją opiniją neutra-1 rj gali atsįtikti daug kas so- mimas’ ° drauSe su Juo ir lals' dantieji sluoksniai jau yra su-
komisija. Bet toji komisija ga- ljuose kraštuose ir pačioje A- vietams nenaudingo bet kad iš va kritika- Šiandien kritiką ga- darę gana žymią savo skaičiu-
lėtų atvykti tikrinti į sovietų merikoje, kur liberalų tarpe daž įjkbųjų yra atėjęs laikas dary- kma Jau išgirsti Sovietuose net mi turtuolių klasę, kuri nuolat
kraštą ar į kurią kitą šalį tik nokai norima išvis nuo atomi- ti „taiką„ lfcent kai kuriose sri. apie partijos organų veiklą. O didėJa- Tie sluoksniai nori nau^
tos šalies vyriausybės pakvies- nių bandymų atsisakyti. Tokiu t sovietų sąiygomis.
ia. Kitaip tariant, jeigu, šaky- .būdu būtų galima įrodyti, kad' 
sim, JAV ir Britanija įtartų, iš tikrųjų sovietai kalti dėlto, 
kad sovietai bando karo ato- kad bandymai tebevyksta. Tai 
mus slapta, jie negalėtų vykti laimės Amerikai draugus, pas- 
į Sovietų Sąjungą patikrinti, jei tatys nekomunistinį pasaulį JA | 
sovietai jų nesikviestų. JAV no- Valstybių pusėje, šalia to, to
ri nutraukti bandymus ir su- kiu būdu su sovietais galima i 
kurti efektyvią tarptautinę in- vis kalbėtis, laimėti laiko gin-' 
spekciją, kuri būtų vykdoma klavimuisi, neperaštrinant pa- 
tarptautinės kontrolės postų, į- dėties, kad dabar nebūtų karo. 
kurtų susitariančių partnerių Nesikalbant — būtų dar blo- 
šalyse; tos tarptautinės komisi- giau.
jos galėtų savo nuožiūra nu-1 Kritikai gi sako, kad tokios 
vykti patikrinti įtartinų pasi- Amerikos nuolaidos šituo klau- 
reiškimų. Sovietai tokią siste- ’ simu ne laimi draugus, bet grei 
mą laiko šnipinėjimu. i čiausiai sukelia (kad ir klaidin-

Prieš savaitę Kennedy pasiun gą) nuomonę, jog Amerika da-; 
tė Dean atgal į Genevos kon- ro nuolaidas dėl to, kad jaučia- 
ferenciją nusiginklavimo reika- si silpnėjanti. Tokiu būdu, JAV j 
lais (sovietai tą konferenciją prestižas smunka žemyn. Kas ’ 
vadina “18-kos konferencija”, neturi prestižo, paremto stip-i 
tačiau joje dalyvauja tik 17 tau rumu, neturi ir draugų. Dar 
tų, nes prancūzai atsisakė) su daugiau, patys sovietai gali dar i

raudonas, negu lavonas”), ta- vo kritikuojamas ir Amerikoje, 
čiau bandymai buvo pradėti. Kongreso respublikonų vadai 
Tuo pat metu Kennedy paskelbė Dirksen ir Halleck pavadino

mi.

Kokios pozicijos?

VYTAUTAS VOLERTAS

UPE TEKA VINGIAIS
ROMANAS

mis sovietams.

kuris ' teorijoms. O viena iš būtiniį 
prie Stalino buvo nustojęs šyp-^ro gyvenimo sąlygų yra lais- 
sotis, ir kuris net savo artimų- V3- Dėlto kai kurie politikai 
jų tarpe nedrįsdavo atvirai pra- Vakaruose tikisi, kad anksčiau 
sitarti apie kruvinąjį bolševikų ar vėliau Sovietų gyventojai 
režimą, dabar pamažu atsigau- Pasiges tos laisvės ir pradės 
na nuo jį slėgusio teroro. So- Jos sieikti.
vietų inteligentijoje, kurią Sta- j Patį Chruščiovo liberalizmą 
linas buvo beveik išnaikinęs, bįe politikai taip ir aiškina. Nes 
pradeda reikštis idėjinis atgi- faktas yra, kad Sovietuose val-

kai kuriais atvejais ta kritika (Nukelta j 7 psl.)

AtOiin.ai, padidinti 2,700,000 kartų. Naujas ypatingo galingumo Muller Fiold ionų .mikroskopas pa
rodo dabar atskirus atomus, kurių anksčiau nebuvo galima matyti. Kairėje matome Chicagos
mokslininką, kuris naudodamasis paprastu mikroskopu atskiria dalelytę .metalo, paskiau dešinėje 
parodoma per naująjį mikroskopą. Matomas teveik tobulas tungsteno kristalas; taškai, kurie 
sudaro tą “piešinį”, yra atomai, padidinti 2,700,000 kartų.

Spaudoje ir gyvenime

“KOVA SU RELIGIJA SUNKI”
i

Komunistų laikraštis 
leidžiamas Ozone Park, N. Y., Nr. 
62 išspausdino iš Lietuvos Jono 
Šimkaus, vieno iš labiausiai oku
pantams pataikaujančio rašytojo, 
laišką vienam brukliniečiui. Laiš
ke rašoma, kad dabar Lietuvoj 
labai rūpestingai vedama kova 
prieš religiją, bet vis dėlto daž
nai ji būna nesėkminga. Anot jo: 
“pas mus Lietuvoje kai kur reli- 
gininkai sugeba daryti moralinį

l — Jaunas buvę ir apsiriko, — užstojo Jasaitis
i gailėdamasis, kad žaizdą palietė. — Vaikas norėjo iš 

Lmsve”, dar Jungia Jaryh* spaudimą^net, voRiečių nagų ištrūkti; Q kelio atgal nėra> Juk pažįg.
kad ! ti komunizmą, žinai, kokia jo tvarka.

Neišteisinsi! Kas okupantui pataikauja, yra
mis sunku kovoti. , išgama!

Ir okupantų kontroliuo.iamoj 1 Tomas bandė vienon, kiton pusėn sukti, tačiau 
Vilniaus Tiesoj nr. 179 VI. ! jonu§ka susinervino, ir kalba nesirišo. Lyg nepažįs-
istinė propaganda nepasiekia pa-'tami žmones, susitikę pakely, blaškėsi žodžiuose, bi- 
grindinės tikinčiųjų masės. Kar-! jodami, kad ko bereikalingo nepasakius,o tylėti juk,

tarė Jonuška. — Tačiau ir dirbant ne vienodai laimi., bės, kad leidus prieteliui išsikalbėti, pačiam nepra- 
Reikia sąlygų. Paimk likusius Lietuvoje... Vargsta . sižiojus.
daugiau už mus, o gyvena kaip elgetos. f — Gyvenimas kitoks, — patylomis svarstė Jo-

“Vėl suka atgal, lyg kitokios kalbos nebūtų”/nuška. — Visai kitas. Teisybę sakant, nėra gyveni* 
pamąstė Jasaitis, tačiau garsiai sutiko: jmo, tik kažkoks buvimas, laukimas tuštumoje.

— Žinoma, ne kaip ten jiems. Tačiau pagelbėti I Virtuvėje lašėjo silpnai prisuktas čiaupas, lyg
negalime. ilaikrodis, lašų tiksėjimu sekundes skaičiuodamas. Jie

— Šiandien mūsų pagalbos tiesiogiai nejaučia, su dideliu dėmesiu klausėsi šito lašėjimo, nes kalbai 
bet rankų neprivalome nuleisti. Kas būtų, jei nurim- į žodžių rasti buvo sunku. Nuo žiopčiojimo pavargęs, 
tume, jų atsižadėtume? Reikia stengtis, rūpintis, du-1 Jonuška išsitarė:
ris klabenti. Jei gražuoju neatsidaro, bendrom jėgom ■ — Su reikaliuku būsiu užsukęs. Pasitaikė graži
pečiais versti! Ne; ne, taip lengvai nepasiduosime, diena, tai pasinaudojau. Matai, aukas šalpai rinkinė-

ir okupantų sėbrams. Tai tik reiš
kią, kad religija yra tiesa ir kad , 
prieš tiesą policinėmis priemonė- j

Krutėsime, kol komunizmas sužlugs. Rusai tik lau
kia, kad nutiltum.

— Kiek prikrutėsi. .. Maža tauta esame. Šiais 
laikais tik stipriausieji gyvena.

— Jėga laimi trumpam laikotarpiui, o mūsų pu
sėje tiesa ir teisė!

— Nesulauksim tokių laikų.. . Ne, ne. Iš visko 
matosi.

—- Nereikia žiūrėti per juodus akinius, — nesu-
tais mes norime tikintįjį iš kar- nebuvo kaip. Sutrukdė laiką, ir terliokis, lyg su'^jko donušha. ^>a^s £erokai palinkti pesimizman.
to, kaip sakoma, vienu užsimoji

spaudimą ateistams ir silpninti j mu padaryti įsitikinusiu ateis- 
ateistįnę veiklą. Kova su įvairio
mis religijomis tebėra sunki. Ra
šytojai per paskutinius metus ge
rokai susilpnino antireliginę te- Į okupantų diriguojama ir kad ji 
matiką savo kūriniuose. Mat, ry- I daugeliu atvejų nesėkminga. Argi 
šium su stalininio kulto: naikini- žmonės nemato, kad bedievybės 
mu kai kas ėmė galvoti, kad ir apaštalai vartoja, tokią kruviną 
kova su religijomis yra dogma- : prievartą Lietuvoje ?

tu.
Gerai, kad prisipažįstamą, kad 

ta antireliginė kampanija yra

mažu vaiku”, pyko širdyje Jasaitis.
Vyrus išgelbėjo Julija, kviesdama pietums, ir Jo

nuška atsigavo, ėmęs grožėtis Jasaičių namais:
— Puikiai įsitaisęs! Retas įsikūrė, kaip pats. 
Dabar atėjo Tomo eilė. Dideliu užsidegimu aiški-j

no namo

Žmonėse nesimato, iš namų neišeini, lyg tavęs gyvo 
šioje žemėje nebūtų. Anksčiau lengvai nepasiduoda- 
vai.

— Ir aš taip sakau, — įsiterpė Julija. — Pa

jų. Sakau, gal išmesi kokį centą.
Jasaitis susitraukė, susigūžė, lyg narvan įstum

tas, ir negalėjo atgauti žado.
— Ne kiek tų pinigų susidaro, bet vis geriau, 

kaip nieko, — tęsė Jonuška. — Jei savi nepagelbėsi- 
me, iš s'vetimų nėra ko tikėtis. O vargstančių turime.

Tomas pasilenkė jieškoti po stalu žemėn nukritu
sio šaukšto.

— Patį vis aplenkdavo dėl tolimo kelio. O aš pa
maniau, kad bus gera proga apsižvalgyti, kaip prie- 
teliai gyvena.

— Žinoma, tiek laiko nesimatę, — numykė Ja
saitis. — Su reikalu eisis blogiau. Pataikei, kai na
muose cento neturiu.

Julija žvilgterėjo į vyrą ir buvo prasižiojusi, betsikeitė mano Tomas, suseno, ąptingo.
,v...v, , . . . — Kitoks gyvenimas, kitas ir žmogus, — atrėžė šis pasikasė prie ausies ir tęsė:

, . gerąsias puses, ve lojo iš am ario į am jasadbįs aiškiai parodydamas nepasitenkinimą. — — Vakar mieste važinėjome ir išsileidom. Tai to
barį, rodmejo kiekvieną smulkmeną, dėstė, bėk dar- Padebcsimis neskrlidau( žiWu r<įliomls akimis ir reikėjo, tai to. žinai, šeimoje gyvenant... Bėdų dau-

tizmas ir nenorėdami būti ap
šaukti senoviškumais, bevelija ne
liesti religijos klausimo.”

Visiems žinoma, kad kovotojai 
prieš religiją savo tarnyboje oku
puotoje Lietuvoje turi ir spaudą, 
ir teismus, ir policiją, net ir ka
lėjimus bei trėmimus. Ir tai dar 
jiems kova su religija sunki, o 
visiški beginkliai religininkai vis

Toliau tame pat “Tiesos” nume
ryje1 pripažįstama, kad “Bažnyčia 
stengiasi sumoderninti savo vei-

bo įdėta, čiulbėjo tarsi motina, pirmuoju kūdikiu
kaimynams besidžiaugdama. Net kieman Jonušką iš
sitempė. Ėjo nuo krūmelio prie krūmelio, pasakojo 

kimą’r Tuo“grtarpu'jos~persekio- istorijas, o kai grįžo vidun, pamaldžiai sudėjo
tojai komunistai vartoja tuos pa- j rankas ir užbaigė:
čius Nerono. Dioklsciono Ir kitų ■ — Per darbą prieteliau, per vargą. Veltui ne-
tiranų išrastus .metodus. Jau jie atėjo. Kiti daugiau pailsi, atsikvepia, o man nėra 
ir patys ima praregėti, kad daug.^ gąn&rių atleigtt

(Nukelta į 4 psl.) I — Taip, taip, be darbo nieko nepadarysi, — pri-

žaidimų nemėgstu. Laik*o gaišinimas! Grynas laiko'giau, kaip pinigo.
gaismimas!

Ir vėl nutrūko kalba, vėl reikėjo jieškoti žodžių, 
kad išsigelbėtų iš keblios tylos. O prieš daugelį me
tų, Jasaičiui su Jonuška susitikus, liežuvis neužsi- 
kirsdavo! žodžiai patys ateidavo, lyg kregždės su
lėkdavo iš kažkur, linksmai klegėdamos ir žaisdamos. 
Reikėdavo tik laiko, kad viską išsakius, tik kantry- Į

Lyg būtų gaila kelio grįžtant tuščiomis...
— Pats kada paduosiu, kur sutikęs. Šiandien to

kia diena, kad tušti namuose sėdime...
— Ką darysi, jei taip išėjo, - 

nuška ir atsisveikino.

(Bus daugiau)

apgailestavo Jo-
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Šeštoji Lietuvių Fronto bičiulių ir svečių poilsio 
ir studijų savaite

Prieš šešetą metų Lietuvių 
Fronto vadovybės buvo nutar
ta pabandyti suorganizuoti va
saros metu stovyklas, kuriose 
būtų prasmingai praleidžiamas 
trumpas atostogų laikas, pra
turtinant savo dvasią, pailsint 
ir pabendraujant. Tokios sto
vyklos susilaukė pasisekimo ir 
šįmet jau buvo šeštoji, kuri 
įvyko Kanadoj lietuvių vasar
vietėj Wasagoj, ant gražaus 
Georgian Bay ežero kranto, to
lumoje dunksant Mėlyniesiems 
kalnams.

Maironį prisimenant

Stovykla pradėta rugpiūčio 5 
d., kada sekmadienį po trečių
jų šv. mišių Gerojo Ganytojo 
parapijos patalpose buvo ati
daryta keturių dailininkų pa
roda, apie kurią plačiau rašo
ma šios savaitės Draugo kul
tūriniame priede.

Pati stovyklos atidarymo 
pradžia sutapo su toje vasar
vietėje baigusio stovyklauti 
Toronto jaunimo stovyklos už
darymu. Ta proga suruoštas 
koncertas Maironiui paminėti, 
kurio metu paskaitą apie Mai
ronį skaitė prof. Juozas Bra
zaitis, išryškindamas Maironio 
poezijos reikšmę ankstyves
nėms ir dabartinėms kartoms 
ir lietuvių raštijai. Koncertą 
davė jaunųjų stovyklautojų 
choras, vadovaujamas kun. B. 
Pacevičiaus. Minėjimas, kurį 
trumpa kalba pradėjo dr. Vyt. 
Majauskas, susilaukė gausauš 
dalyvių skaičiaus ir tiek pa
skaitininkas, tiek jaunieji me-j 
nininkai buvo nuoširdžiai įver- ' 
tinti.

Po koncerto įvyko susipaži
nimo vakaras, kur turėjo de
šimtys seniai nesimačiusių bi-j 
čiulių ir svečių iš Kanados ir! 
įvairių JAV miestų susipažin
ti ar atnaujinti pažintis, pasi
dalinti įspūdžiais ir pasilinks
minti.

Pirmadienį toliau buvo tęsia
mas Maironio epochos aptari
mas kur tema “Filosofinis ir 
socialinis klimatas lietuviui ir 
intelektualui maironinėje pra
eityje”, kalbėjo dr. Jonas Gri
nius ir kun. dr. A. Baltinis.

Kūrėjo padėtis

Antradienį įdomią paskaitą 
skaitė dr. J. Grinius apie lie
tuvių rezistenciją vokiečių aki
mis. Šimtinė klausytojų turėjo 
progos išgirsti, kaip vertina 
mūsų lietuvių pasipriešinimą j 
vokiečių spauda. Trečiadienį '■ 
buvo kalbama vėl apie tėvynę 
ir joj pasireiškiančią rezisten-1 
ciją mene. Kalbėjo dr. J. Gri-1 
nius ir Al. Baronas. Diena vė
liau buvo kalbama tema Kūrė
jas lietuvis Maironio epochoj 
ir dabartiniu metu. Gerai pa
ruoštą paskaitą skaitė rašyt, i 
J. Kralikauskas, apibrėždamas,1 
lietuvio kūrėjo uždavinius. Pa
našia tema kalbėjo dail. Valius! 
ir Al. Baronas. Buvo svarsto
ma, kodėl lietuvis kūrėjas anuo 
metu galėjęs rašyti rusiškai, 
o dabar galįs rašyti angliškai 
rašo lietuviškai. Ši tema iššau
kė nemaža diskusijų. Jose da
lyvaudamas prof. dr. A. Kli
mas pažymėjo, kad šiandien 
lietuvis inteligentas, dirbdamas 
universitete, turi didelę dalį 
energijos skirti tiesioginiam 
darbui ir tuo pačiu turtinti ne 
lietuvių, o amerikiečių kultūri
nį lobyną. Iš įdomaus dail. T. 
Valiaus pranešimo paaiškėjo, 
kad lietuviai dailininkai trem
tyje iš svetimų įstaigų gavo1 
apie 40 premijų.

Po diskuksijų apie kūrėjo 
padėtį čia ir anapus, įvyko li
teratūros vakaras, kuriame pa
sirodė rašyt. J. Kralikauskas, 
paskaitydamas ištrauką iš pre
mijuoto romano. Po jo skaitė, 
daug nuoširdžios drąsos paro
džiusi, eilėraščius ir kupletus j

dr. Paplauskienė. Albinas Va- j 
i lentinas paskaitė įdomią humo-! 
ristišką pasaką apie karalienės' 
alų, o Al. Baronas novelę apie
grabdirbį. Pabaigai Al. Baro- 

I nas paskaitė pluoštą humoris!
tinių eilėraščių. Pranešinėjo V.' 
Birieta.

!
Kova dėl laisvės

Rugpiūčio 10 d., įvykusiuose' 
Į pranešimuose tema “Lietuvių!
Bendruomenė ir kova dėl lais- 

1 vės”, kalbėjo PLB pirm. dr. J.
I Sungaila. Ilgesniame žodyje dr. 
į Sungaila pažymėjo, kad LBi 
l privalo dirbti visose srityse ir 
visur, kur tik lietuviškasis rei
kalas kviečia. Apie lietuviškuo
sius laisvinimo veiksnius kal
bėjo V. Vaitekūnas, jį paryš
kino J. Kojelis. Iškilusiose dis
kusijose ilgesnį žodį tarė dr. P. | 
Kisielius, iškeldamas gerąsias 
ir blogąsias mūsų laisvinimo 
organų ir organizacijų puses.

Po diskusijų, kurioms vado
vavo dr. A. Damušis, prieita 
išvados, kad reikia remti Liet. 
Bendruomenės veiklą ir pažy- 
mėta, kad jos koordinacinės' 
pastangos tesiekia laisvinimo 

) darbe vienybės ten, kur jos 
nėra.

Vakare įvyko įspūdingas par 
tizano minėjimas. Apie porą 
šimtų žmonių išsirikiavo su de
gančiomis žvakutėmis procesi- i 
jai, giedodami “Dievas mūsų 
prieglauda”. Procesijoje daly
vavo eilė mažųjų ir keletas ku
nigų. Prie dr. Sungailos uždeg
to laužo, šalia simbolinio par-1 

1 tizano kapo, žodį tarė dr. A. 
Damušis, išryškindamas neįsi
vaizduojamą lietuvio partizano 
auką. Danguj spindėjo šviesios 
rugpiūčio žvaigždės, pleveno 
žvakelės, aukštyn skrido laužo 
kibirkštys, visa tai užkrėtė 
kažkokia mistika ir grauduliu, 
jaudinančiu ligi ašarų. Ši su
sikaupimo valanda buvo lyg 
pratęsimas ryto pamaldų, ka-| 

j da mišias už žuvusius dėl lais-! 
vės aukojo Šv. Jono parapijos 

I Toronte klebonas kun. Petras .
! Užubalis, po to pasakydamas'
' tikrai sugestyvų pamokslą.

Pavergtosios Lietuvos klau
simais kalbėta ir šeštadienį, 
kai Vyt. Vaitekūnas ir dr. J. 
Vaišnora skaitė gerai paruoš
tas paskaitas apie dabartinę j 
Lietuvos padėtį ir okupanto 
kėslus.

Intelektualas Amerikoje

Bene vienas įdomiausių pa
šnekesių buvo tema Filosofinis 
ir socialinis klimatas lietuviui 
intelektualui Amerikoje. Šia 
tema skaitė paskaitas dr. A. 
Musteikis, dr. A. Damušis, Ge
rardas Balčiūnas ir dr. A. Kli
mas. Visi gerai susipažinę su 
šio krašto mokyklomis ar įmo
nėmis, davė labai įdomų lietu
vio inteligento vaizdą ir sąly
gas Amerikoje. Visų paskaitos j 
buvo paruoštos moksliškai, at-j 
skleidžiančios eilę intelektualo j 
problemų ir jaunojo lietuvio in
teligento tarpimo sąlygas šioje 
aplinkumoje. Prieita išvados, 
kad šiandieninis technikos spe
cialistas tampa technokratu, 
be didesnio išsilavinimo. Tai 
pažymėjo ir dėstą šio krašto 
universitetuose dr. Klimas ir 
dr. Musteikis, susiduria su lie
tuviais studentais ir mok. J., 
Rinkūnas, dėstąs Kanados mo- i 
kykloj.

Rugpiūčio 11 d. įvyko kon
certas, kuriame dalyvavo apie 
250 svečių ir kur programą at- 
liko kanadiečiai solistai Vacį. 
Žiemelytė ir Vacį. Verikaitis, 
su pasisekimu sudainavę eilę 
kūrinių ir Al. Baronas, paskai- j 
tęs humoristinių eilėraščių. 
Šiuo koncertu ir buvo baigta 
studijų savaitė, sulaukusi ne
mažo pasisekimo. Užbaigiamo
je kalboje dr. Vyt. Majauskas j

Dr. Vyt. Majauskas toria žodį 
uždarydamas stovyklą.

Kasdienybės kronika

pažymėjo, kad visas mūsų dar
bas ir veikla buvo skirtas pra
turtėti dvasiškai, sustiprėti fi-l 
ziškai, kad galėtume geriau ir 
sėkmingiau dirbti kultūrinį ir 
visuomeninį darbą mūsų bran
gios tėvynės labui.

Darbai ir pramogos

Be abejo, stovyklą organi- j • 
zuojant įdėjo daug darbo ka
nadiečiai Vyt. Aušrota, Vyt. 
Krikščiūnas, J. Andrulis ir de- 
troitietis dr. Vyt. Majauskas. 
Visus mielai nuteikė kun. Pet-1 
ro Užubalio, stovyklos kapelio-, 
no, o ir visų kanadiečių, drau-' 
giškumas. Puiki gamta, gied
ras visą savaitę oras, sudarė 
nemaža malonumo svečiams iš 
Amerikos ir kitų vietų. Kadan
gi visą laiką tuo metu vyko 
paroda, tai dalyviai turėjo pro
gos įsigilinti į modernųjį me
ną. Du paveikslai išleisti dova- 
nij ir juos laimėjo Montvila iš 
New Yorko ir J. Prakapas iš 
Toronto.

Vakarais ėjo laikraštis va
dinamas Irklo kotu, kuris at
pasakodavo visą stovyklos gy
venimą ir. paskaitas iš links
mosios pusės. Jį redagavo dr. 
K. Ambrozaitis, Al. Baronas 
ir Alb. Valentinas. i

Paskaitose siekė virš šimto 
dalyvių, o pramogose dvigubai 
daugiau, ir daugelis pritarė, kad 
toks kolektyvinis poilsis nėra 
vien tik tuščias laiko leidimas, 
bet padeda atsigauti ne tik kūj 
nui, bet ir dvasiai.

Leonas Galinis i

T E l E V I H S
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
talsa»3 Hž patarnav vietoje $3.00. 
už. dirbtuves darbą,—$10.00 ir da
lys Pigios paveikslinės lempos

l MIGLINAS
ar.iu w. «»th st. ii a. pr
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VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
M CSV SPECIALYBE.

PRECIN PHOTO STUDIO
400S Archer Avė. Tel. VI 7-2481 

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav.

Karo lauko gyvybes sargai
KĘSTUTIS GAIDŽ1CNAS

Tai yra vyro darbas. Ir kada 
nors asmens gyvybė gali pri
klausyti nuo šio atlikto darbo 
kruopštumo. Tai buvo įsidėmė
tini žodžiai, kasdien kalami 131 
sanitarinės kuopos kariams.

Ši kuopa, Tautinės Gvardijos 
dalinys iš Xenia, Ohio, praeitų 
metų spalio mėnesį pašauktas 
aktyvion tarnybon, dalinosi pa
reigomis mobilizacijos metu. 
Prie šio dalinio buvo prijungta 
visa eilė pavienių aktyvion tar
nybon pašauktų rezervistų iš 
Ohio, Kentucky, Pennsylvania, 
Maryland, West Virginia ir New 
Yorko valstijų. Ir aš buvau tų 
pavienių rezervistų tarpe.

Tai buvo vienas iš šio tipo 
dviejų dalinių aktyvioje tarny
boje, nes dalinio uždavinys pil
nai gali pasireikšti tik karo ar 
didžios nelaimės atveju.

Dalinio misija: neštuvais e- 
vakuoti sužeistuosius iš nelai-

Spaudoje ir gyvenime

(Atkelta iš 3 pusi.) 
kas iš jų pusės ne taip. Tame pat 
“Tiesos” numeryje rašo: “A.r ne 
per daug kartais yra sunaudoja
ma jėgų ir sugaištama laiko bib
lijos tekstams ‘blusinėti’ ?” Aišku 
perdaug. Ir perdaug jau kaišioja
ma antroji “biblija” — Markso- 
Lenino, kur kiekviena raidė pri
imama kaip nepalaužiamas įstaty
mas.

Komunistų pirmūnas, okupantų 
ištikimas tarnas VI. Niunka mi
nėtame straipsnyje toliau aiški
na:

“Pastaruoju metu bažnyčia da
ro ypač daug pastangų savo po
zicijoms sustiprinti moralinių-eti- 
ni’i problemų srityje, iš šių pozi
cijų ji pirmiausia stengiasi pulti 
materializmą. Negalima sakyti, 
kad bažnyčios daromos šioje sri
tyje pastangos būtų visai bergž
džios. Vertas yra rimto dėmesio 
paskelbtas ‘Tiesoje’ (Nr. 139) 
‘kolūkietės nuo Joniškio’ laiškas, 
kuriame ji kelia klausimą, kas 
atsitiks su žmonių morale, kai jie 
nustos tikėję dievu.”

Toliau pažymima, jog didžią 
dalį žmonių su Bažnyčia riša įsi
tikinimas, kad. religinė pasaulė
žiūra padeda stiprinti moralę. 
Niunka siūlo:

“Todėl ateistinėje propagandoje 
reikėtų žymiai plačiau kelti mo- 
ralines-etines problemas, a iškinti 
marksizmo-leninizmo pažiūras j 
pagrindinius etikos klausimus, kuo 
plačiau populiarinti moralinį ko
munizmo statytojo kodeksą.”

Bet ką gi padės tuščiažodžiauti 
apie komunistinę moralę, kada. 
komunistų darbai rodo ką kitą. 
Štai, katalikai pasistatė Klaipė
doje bažnyčią, o komunistai ją 
pagrobė. Kiek kunigų vien dėl jų 
įsitikinimo ištremta ir net nužu
dyta? Kiek žmonių dėl to, kad jie 
tiki, nukenčia tarnybose? Kaip 
neteisingai Bažnyčios skriaudžia
mos didžiuliais mokesčiais?! Pa
galiau kaip žiauriai skriaudžiami 
kolchozininkai ir tt. Argi žmonės 
nežino,, kad tai komunistų darbas. 
Ką gi reikš jų kalbos apie jų .mo
ralę, kad darbai rodo visai ką 
kitą? — J. žvilb.

mės vietos į karo lauko sani
tarinius automobilius, helikop
terius, pirmosios pagalbos punk 
tus ar karo lauko ligonines. !

Kuopos vado žodžiais, “dali
nio vyrai turi mokėti ir pajėgti 
atlikti viską, ką atlieka pėsti- : 
ninkai. Korėjos karo metu per 

‘ daug buvo pareikalauta medi- 
! kų aukų — mes nenorime, kad ,
| tas faktas vėl pasikartotų”.
1 Nors 131 kuopa buvo sanita
rinis dalinys, nemaža apmoky
mo dalis susidėjo iš pėstinin
kams labai artimų dalykų — 
žemėlapių naudojimas kompaso 
pagalba, taktiniai žygiai ir sto
vyklavimas, mažų dalinių ap
sauga, oro ir žemės puolimo 
apsauga, antiirifiltracija ir par- 

' tizaninis karas, apsauga chemi
nio, biologinio ir radiologinio 

j karo atveju, susipažinimas su |
I ginklais ir t.t.

Didžioji apmokymo dalis bu
vo atlikta laukuose, karo ap
linkybėse, kur vyrai valgo ir 
miega, neatsižvelgiant į palan-1 

i kų ar nepalankų orą.
Kovos atveju kuopos keturių 

Į vyrų komandos susidurtų su į- 
' vairiomis problemomis ir užda
viniais. Pavyzdžiui pėstininkas 
yra sužeistas. Prie jo kuopos 

i paskirtas sanitaras suteikia pir 
mąją pagalbą, kol atsiras toli- 

j mesnė profesinė medicininė prie 
j žiūra. Bet sanitaras negali ilgai 
> užtrukti. Jis patraukia sužeis- 
I tąjį patogesnėn ir saugesnėn vie 
| ton ir skuba toliau su savo kuo
pa.

Dabar atsiranda evakuacijos 
komanda. Kulkos švilpia iš vi
sų pusių, patrankų šoviniai 
sprogsta suradę savo taikinius. 
Gal būt, komanda su savo pen
kiolika svarų neštuvų negali 
prieiti prie sužeistojo. Tada vie
nas sanitaras nušliaužia prie 
sužeistojo, pririša jį prie savęs 
diržu ir, colis po colio šliaužda
mas, grįžta atgal prie laukian
čios ir pasiruošusios komandos. 
Tai nelengvas darbas, ypatin
gai, jei sužeistasis sveria 200 
svarų...

Atgabentas sužeistasis dar 
kartą patikrinamas. Gal reikia 

j pataisyti tvarsčius, o gal reikia 
, žaizdą visai iš naujo perrišti. 
Kiekvienas komandos narys y- 

. ra kvalifikuotas sanitaras — 
i civiliniame gyvenime jo moks- 
| las atitinka praktiškai slaugei.

Evakuavimo komanda turi.; 
' paskirtą susitikimo punktą su 
. tolimesne motorizuota transpor-! j 
; tacija. Tai gali būti už poros 
! šimtų jardų ar net už kelių 
i mylių. Saugodama ne tik nenu- 
■ mesti, bet ir perdaug nesukrėsti

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

TAISYTI • LENGVI IŠSIMOKĖ JIM AI

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.

L71T1/TO ASSETS OV£j| B?,000,000llllUO 'ESTABLISHED 1897
ttz

3430 SOUTH HALSTED STREET • CHICAGO 8 ♦ PHONE 254-0104
.! '■ - |' < § ' , 8|f|

| sužeistąjį, laikas nuo laiko tik- 
! rindama jo padėtį, prarasdama 
j kiek galima mažiau laiko, ko- 
! manda pajuda gyvybės gelbė
jimo žygiui.

i Jie žino, kaip kopti ir nusileis- 
i ti stačiomis kalvomis, kaip per
eiti siaurais tarpekliais, kaip 
persikelti per upes ir upelius, 
kaip panaikinti sutinkamas ke
lyje kliūtis, o, reikalui esant, 
ginklais prasimušti į susitikimo 
vietovę. Karo lauko sanitarai 
dabartiniu laiku jau apmokomi 
su ginklais, ir nemaža jų dalis 
yra taiklūs šauliai.

Jei trūksta reikalingų įrengi
mų, komandos nariai apmokomi 
improvizacijos metodų. Pavyz
džiui, vietoj neštuvų, galima pa 
naudoti lentą, duris ar net tre-

| jetą ant plonų medelių kamie- 
Į nų suvertų švarkų.
! Devynis mėnesius mokėmės, 
! ką turėjom atmintinai žinoti: 
į šaudyti, tvarstyti sulaužytus 
kaulus, griūti į artimiausiai pa
sitaikantį griovį, kasti apkasus, 
sustabdyti kraujavimą, suma
žinti skausmą...

Karo lauko sanitaras turi tu
rėti greitą orientaciją, aukštą 
patvarumą, nekasdienišką išra
dingumą ir stiprią nugarą.

EXPERT REMODEUING AND 
REPAIRS

Modern Kitchens & Bathrooma 
Dorrners, Room Additions & 
Home Maintenance Service,

NO MONEY DOWN 
Institutional Repairs 

Up to 5 Years to Pay 
RI VERDA LE 

HOME IMPROVEMENT 
W. & E. DeiVitt

VI 1-1270 VI 0.8458

Turbūt, visai neperdedant, gali
ma sakyti, kad nė viena epidemi- 

! ja .nėra taip išsiplatinusi, kaip lie
žuvavimas. Jis kalba visomis kal
bomis, visomis tarmėmis, prade
dant skalbyklų žargonu ir bai
giant rūmų akcentu; jis yra. toks 
pat dažnas svečias “teisingųjų fa- 

■ rizėjų”, kaip ir visai paprastų mui- 
! tininkų. Liežuvavimas yra. daugiau 
išspaudęs ašarų už visas maro ir 

| choleros epidemijas. Jis pražudo 
! ne tuos, kurie juo serga, bet kitus! 
Kiekvieno krikščionio besąlyginis 
principas turi būti: apie kitą aš 

įsakau kas gera. Jei nežinau nieko 
[gero, kamgi man reikia žinoti apie 
jį ką nors blogo, jei mano pareiga, 

• vieta to nereikalauja.
E- Fiedler

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

Dėl inftrmaeijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J, KAZANAUSKAS, prezidentas 

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

ci/id’Cself (•) □ l\ I r O s E R V I C E I

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

AUGUST — RUGPIUCIO 16, 17, 18 D. D. 9

STOCK 10 YR. OLD IMPORTED BRANDY

BARON VON KLUEG IMPORTED 
GERMAN BRANDY

DA SILVA 10 YR. OLD PORTFGAL 
BRANDY

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF 
U. S. P.

rath $3.98

Fifth

Fifth

Fifth

$3.89

^39 g 

$4.89
RICCADONNA Iniported VERMOUTH 

Dry or Sweet 30 oz. Bottle

KENTUCKY GENTLEMAN KENTUCKY 
STRAIGHT BOURBON WHISKEY Fifth $2.98

KRUPNIK (HONEY PI NC1I) 70 Proof Fifth $2.98 | 

TVARSCKI 80 PROOF VODKA 
ŪME, ORANGE,-CHERRY OR

$1.19

Fifth $2.59

CHOCOLATE FLAVORED VODKA Fifth $2-98

PFEIFFER PREMIUM BEER 
Case of %dL - -12 oz. Cuns Case $2-79

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

4 '/2%
. ,7. Naujas aukštas dividendas numatoma?* 

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VALAiinrK* PIRM-lr KETV...................... »». r. m » p. p.

ŠEŠTAD. “----- —--------- ---- ~ - -*■9 v. r. Iki ii ▼. d. Trečiad. uždaryta.



Rengiasi LRKSA seimui
Rugpiūčio 5 d. Paulos Glugo- 

dienės rezidencijoj susirinko LR 
KSA keturių kuopų valdybos 
ir veiklesni nariai pasitarti dėl. 
būsimo mūsų mieste Lietuvių R. 
K. Susivienijimo Amerikoje sei- I 
mo, kuris įvyks 1963 m. birželio ' 
mėnesio pabaigoje ir liepos pra 
džioje Cleveland ’ viešbutyje. Su 
sirinkimui pirmininkavo J. Sa- 
laševičienė, sekretoriavo P. Glu- 
godienė. Mat, jos yra LRKSA

Tautybių paroda įvyks 27— 
29 dienomis Statler Hilton vieš 
buty Clevelande. Abiejų LB 
apylinkių valdybų pastangomis 
sudaryta lietuvių komisija, ku
ri rūpinsis tinkamu lietuvių re- 
prezentavimu. Parodoje bus 
demonstruojami tautodailės dir 
biniai, audiniai, maistas. Daly
vaus tautinių šokėjų grupė.

Lietuviai budžiai ir Clevelan- J 
do skautai baigė savo stovyk
las. Stovyklautojai džiaugėsi 
gražiu oru ir įvairia programa.

Washingtone pašto viršininkas J. E. Day rcdo .modelį sunkveži
mio, vartojamo Larising, Mich., kuris surenka paštą iš dėžių 11 
vai. prieš piet, o jau 3 vai. jį pristato paskirai miesto centre.

munizmo įsigalėjimas visame 
pasaulyje Baltijos kraštams 
neatneš jau didesnės tamsos. 
Blogiausia yra dabartinė padė
tis. Tremtis palietė visą treč
dalį mūsų tautos. Baisūs yra ir 
kiti sunaikinimai.

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. rugpiūčio mėn. 17 5

Afrikos katalikų skaičius pa
dvigubės, tai 1970 m. — Afri
koje jų bus 54,000,000.

Ohio apskrities valdybos narės. Kun, Antanas Miciūnas, Ke-

EX O D U S
DR. V. LITAS

Kaip auga Afrikos katalikų 
skaičius

1870 metais Afrikoje buvo 
250,000 katalikų. 1907 m. 750,- 
000. 1931 m. 314 milijono. 1950 
m. 13 milijonų. 1980 m. 27 mili
jonai.

Per 1950—1960 m. dešimtme
ti katalikų skaičius Afrikoje pa 
dvigubėjo su kaupu iš 13,000,- 
000 paaugo iki 27,000,000. Jei 
per 1960—70 m. dešimtmetį'

Auto Ištepimas

@10%, 20%, 30% pigiau mokėsite* 
®už apdraudą, nuo ugnies ir auto-1 
^'nobilio pas

FRANK ZAPOLIS
3208% West 95th Street 

Uhicago 42, Illinois
Bl’eĮ.- nA. 4-8654 ir G«. 6-4338. iį

Šiame susirinkime nutarta nosbos, Wisc. lietuvių parapijos Exodus nėra tik filmo pava- tėvynę prarado keturiasdešimts
kreiptis į visas Susivienijimo 
kuopas Clevelande, kad kiek-

klebonas, išvykus kun. P. Dze-dinimas. Exodus nėrą tik bib- milijonų žmonių. Šitie žmonės 
goraičiui atostogų, talkininkau- linis Mozės ir jo tautos prisi- ją prarado be kaltės ir prieš

vienas jų sukviestų specialius ja Šv. Jurgio parapijai. , minimas. Exodus yra mūsų savo valią. Benamių srovė šio-1
susirinkimus ir juose išrinktų'i I/thuaniau Vilią ge — sėk- šimtmečio pavadinimas. mis dienomis vis kyla: pagrin-j
po penkis narius į seimo rengi- ■ minga lietuvių bendrovė, šiuo Grupė žydų iš Vakarų Euro- diniai srovės šaltiniai yra Lao- 
mo komitetą. Šie kuopų pas-' metu išsiuntinėja dividendų če pos stovyklų 1947 metais lai- sas, komunistinė Kinija ir Al-
kirti nariai susirinks ir išrinks' kius savo akcininkams. Bend- vu mėgino pasiekti Palestiną, žyras. Dvidešimtasis šimtmetis
valdybą, kuri pradės daryti pa- rovė, išleidusi 50,000 dol. akci- Mandatinė Palestinos britų vai- yra Atlanto Chartos ir Žmo-
siruošimus svarbios ir didelės'^, jau baigia jas išparduoti, džia neįsileido. Britų kreiseris nių Teisių Deklaracijos šimt-

Norintieji jų dar įsigyti, pra- “Ajax” žydų laivą užpuolė ir mėtis. Bet chartos ir deklara-
šoma kreiptis į Lietuvių klu- kapitoną nužudė. Beginkliai žy- cijos nėra realybė. Tarp char

POPULAR 
LITHUANIAN RECIPES

Surinko
ITTZR -DATT^VARDTENff

RUGPIŪČIO IR RUGSĖJO MEN.
Jus nesate ipareii 

ti, tik atsineškite š
goti ką nors pirk 
ši skelbimą.

. I

VVESTERN AUTO SALES 
& SERVICE

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

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybes, etc.
3237 W. 63rd Št„ Chicago 29, RI.

Tel. 434-4660

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė.

Tel. FRontier 6-1882

organizacijos seimui.
Klevelandiečiai tikisi, kad į

seimą suvažiuos iš įvairių Ame
rikos kraštų daug atstovų ir 
svečių aptarti aktualiuosius or
ganizacijos reikalus ir paplanuo 
ti jos veiklą ateičiai. Klevelan- 
diečių pareiga bus gerai pasi
ruošti, kad tinkamai priimtų at
stovus ir svečius. Senelis

Riebi moteris esanti 
geresnė žmona

dai grįžo į Europos bado sto-. tų ir realybės yra didelis atstu 
vykias. Į mas. Mūsų šimtmetis yra be-

, p-nn - , ... , . .. namių žmonių šimtmetis. Štai4500 žydų, norėjusių patekti , . * . L• o i 4.- \ • 4. -4. keletas tremties židinių: de-į Palestiną, tada virto britų v. , .... , M , .»J ..... , „ .. .... simts milijonų mahometonų įs,politikos auka Britų valdžia s ,-tremta ; Pakistanąj
klausyti žydus kaip daiktus atmeta. dešimts mllųonų hindusų is Pa

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

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

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

1960 CHEVROLET 
CORVAIR ................. $1,095.00

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

Vacys Scerba, Vacys Motor 
Sales vedėjas

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

Jeigu vyrai norėtų
anglų gydytojos dr. Bernadette j Bet žydų “Exodus” nėra vie- ištremta findiją’ ketu
Massie, kuri jau 25 metus stu-! rantelis. Šiomis dienomis dide- . mi vokieSių Ry

tų Vokietijos išstumta į Vaka-dijuoja santuokos problemas,: li° mąsto “Exodus” vyksta 
PAGERBIMO VAKARIENE i tad turėtų vesti tik “apvalių li- Laose, Alžyre ir Hongkonge.

... 1 q j i nijų” moteris. Dr. B. Massie Kebai užpildyti didelėmis ve-
fej sekmadienj, rugpiucio 19 d., jog riebios moterys esan žimil kolonomis: tremtiniai ir

4 P Pabėg4Uai U PrieVart°S paUe-
saleje jvyks kleb. kun. J. Ange- . ’ ----- ------ -- '— - • -, ... , .. tos gyveni:laicio pagerbimas, jo gimtame- „, darbstesnes ir geriau tvarkan-W V v. W 4-» 4 -4 . .. ~ 1 V- . 1 1-V, . y-.' Tin I r'n

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

rų Vokietiją, trys milijonai iš 
šiaurinės Korėjos ir Japonijos
perkelta ų J4,^__ . | receptų grynai lietuviškų valgių

gaminimui anglų kalboje® Ponia 
Daužvardienė, kuri dažnai pasa
kodavo apie lietuviškus valgius 
per Chicagos radijo ir televizijos 
stotis, surinko pačius įdomiausius 
lietuviškų valgų receptus ii 
DRAUGAS juos išleido labai pa 
rankioję formoje. Pirmą kartą to
kia knyga pasirodo knygų rinko
je.

Gera dovana kitataučiams a: 
angliškai skaitantiems lietuviams

jonas į Vietnamą, milijonas i
tos gyvenimu, santūresnės, ka.^vo tėvynę ir kraustosi į įiongkongą ir tt

nio proga. Šią iškilmingą vaka
rienę rengia minėtos parapijos 
organizacijos.

Programai vadovauja vargo- geregn£g motinos ir .sugeban- dvidešimto šimtmečio brutalu- 
nininkė Regina Brazaitienė, da-’ -iog udaryti malonesnę atmos- mo apraiška. Dvidešimtas šimt 
lyvauja: sol. C. Valcncik, sol. ferą šeimoje Vyrai, kurie tuo- mėtis sukūrė didelę pažangą, 

kiasi su apdžiuvusiomis moterį- atidarė atominį amžių, raketos 
mis, trumpiną savo gyvenimą ir pasiekia tolimas erdves. Bet iš 
bemaž niekad netbūną laimingi kitos pusės_ dvidešimtasis šimt- 
šeimoje. Riebesnių moterų vy- me^s sukurė dešimt milijonų

i čios sudaryti malonesnę atmos- 
vargintos ir sulysusios mote- tik politinių įvykių aukos. 

I rys. Riebesnės moterys esančios Tremtiniai ir pabėgėliai yra

nežinią.
i Tremtinių vargas ir skurdas 

Tremtiniai ir pabėgėliai nėra 1 gių dienų pasauiiui yra tik sta-

V. Jurgelis ir Vysk. M. Valan
čiaus Lit. mokyklos tautinių šo
kių grupė.

Kviečiame Clevelando visuo
menę gausiai dalyvauti ir pa
remti parapijos baigiamus sta
tybos darbus.

Parama eglutei
Seselė M. Bernarda iš Put

nam atsiuntė padėkos laišką 
“Eglutei” remti komitetui Cle
velande. “Didelis ačiū už Jūsų 
surengtą parengimą Clevelande 
ir pelną 118 dol., — paaukojo
te “Eglutei” paremti.

tistinė problemą. Statistika 
tremtinius skelbia tik skaičiais. 
Bet niekas nesūskaitys tremti
nių vargo, skausmų ir visokio 
skurdo.

Didžiausią skausmą sudaro 
tremtinių nužmoginimas. Tas 
nužmoginimas yra politikos da-

4. 7 3- j benamių. Tik mūsų šimtmečio bs. Pirmą platesnio trėmimo
rai gyvena ilgiau uz tuos kurie Į tremtiniai pasi. signalų sudarė Turkijos, Grai-
daliuas, gyvenimu su modern,s- pasaultaio masto pr£We. kijos ir Bulgarijos “pasikeiti-

___ a ..i_ 'i.____• ■ i:__ 4.___ rnnsa” mažnmnmis. “Perkeli-kai sulysusiomis moterimis, sa
ko dr. B. Massie.

Kas gali suprasti šią jėgą vyro 
ir mergaitės sieloje? Tai prasi
deda pripuolamu akių susitikimu, 
droviniu ir delsiančiu žvilgterėji
mu ir po to suliepsnoja nepaliau
jamu karštu žvilgsniu. Iš pradžių 
paliečia kits kitą pirštai ir vėl

Tain vargsta tas mirai lietu greit atsitraukia, bet po to ver- laip vargsta tas musų lietu- žiasi girdig prig širdięg
viškasis medelis, o su Jūsų gra- Pearl S. Buck
žia pagalba labai atsigaus”.

TRUMPAI
Marija Saukevičienė., žinomo

jo ir nuoširdus Clevelando lie
tuvių veikėjo — veterano Flo
rijono Saukevičiaus žmona mi
rė rugpiūčio 12 d. širdies ata
ka. Velionė jau kuris laikas I 
sirguliavo ir buvo nuolatinėje 
gydytojo priežiūroje. Marija, 
gavusi širdies ataką, buvo nu-iJabenta li-oninėn ir nadarvta 2512 W’ 47th St” FK 6’1998 
ga centą ligoninėn ir padaryta rato jai, hi-ut, vėsintuvai 
skubi operacija, po kurios a. a. Pardavimui—taisymai Sekm. uždaryta 
velionė nebeatsigavo.

Velionė, čia gimusi lietuvai
tė, savo jaunystės dienose bu
vo didelė Vyčių veikėja ir nuot- 
širdi lietuviškųjų darbų talki
ninkė, išaugino šešius vaikus 
ir džiaugėsi 13 anūkų. Visi Flo
rijono Saukevičiaus draugai ir 
pažįstamieji liūdi kartu su juo, 
netekus savo nuoširdaus ir ne
pakeičiamo gyvenimo palydo
vo šioje žemėje — žmonos. Per 
keliasdešimt metų Marija ir 
Florijonas sielojosi tais pačiais 
rūpesčiais, dalinosi tais pačiais 
džiaugsmais. Tebūnie amžina 
ramybė' mirusiai motinai ir 
žmonai.

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ūgy metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, Hl.

gis .adiksras
J. G. TELEVISION CO.

ma. Ankstyvesniais šimtme- mas” mažumomis. Perkeli
niais iš tėvynės bėgdavo arba mas” yra tik švelnesnis žodis 
būdavo ištremiami tik pavie- i kaip “trėmimas ’. Esmė yra ta 
niai asmenys. Priežastis — pati. Žmonių trėmime karo me 
koks nors nusikaltimas. Trem- tais sutepė rankas Vakarų di- 
tis dabar palietė milijonus ne- džiosios valstybės: Jaltos ir 
kaltų žmonių. Tik mūsų šimt- Potsdamo nutarimai palietė 
mėtis sukūrė “displaced per- daugiau kaip dešimtį milijonų 
sons”. Rytų Vokietijos gyventojų. To'

Po antrojo Pasaulinio karo priežastis: atsilyginimas So
vietų Rusijai už Lenkijos už
puolimą ir Antrojo Pasaulinio 
karo sukėlimą.

Vakarų “dosnumo” aukomis 
tapo ir Baltijos kraštai. Balti- 

Į jos kraštų tremtiniai plačiau
siai paplito: nuo San Francis- 
ko iki Rio de Janeiro ir Syd- 
nejaus. Iš kitos pusės nuo Vla
divostoko iki Baltųjų Marių ir 
Kazakstano. Šita “rytinė” 
tremtinių grupė daugiausia yra 
darbo stovyklų vergai — žmo

nės be gyvenimo ir ateities.
Baltijos kraštų gyvenimas 

yra tamsi naktis be aušros. Ko

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

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

Užsakymus
siųskite:

Kaina — $2.00 
kartu su pinigai?

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street

CHICAGO 29, LLL

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

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

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmacl. 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

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

Balzekas Motor Sales, Ine.
DIRECT FACTORY D E A L E R FOR:

CHRYSLER - Imperial — PLYMOUTH - Vaisant — 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

LENKIŠKAS KUMPIS LAIKOMAS GERIAUSIU 1

Plačiai žinomas žurnalas, kuris reguliariai lygina įvairių komer
cinių bei maisto produktų kokybę ir vertę, neseniai pripažino len
kišką kumpį geriausiu iš visų kumpių, vietinių bei importuotų, 
Amerikos rinkoje.

Skanių valgių mėgėjams, arba asmenims, kurie paprastai turi 
gerą apetitą, niekas negali būti geriau, kaip tikras importuotas 
lenkiškas kumpis, gaunamas su šiomis etiketėmis — Atalanta, 
Krakus, ir Tala. Duodamas ar šaltas ar šiltas, jis visuomet skonin
gas ir maistingas.

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 — 
Marąuette Parko apylinkės centre, 

Current Dividend up to 4^%

VARGAS SU ELEKTRA?
— Perdega kamščiai-“fuses” ? 

Skambinkite bet kuriuo laiku —
LAKE TOWN ELECTRIC CO. 

5656 S. Kenneth Avė. RE 5-2040
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehill 6-7575
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MARQUETTE PARKO CENTRE SAVAITES GERIAUSI PIRKINIAI

Balfo pirmininkas kan. dr. J. B. Končius Vasario 16 gimnazijoje. Pirmoje eilėje iš kairės: mok. 
S. Povilavičius, Sielovados direktorius tėv. A. Bernatonis, gimnazijos direktorius kun. dr. L. 
Gronis, kan. J. B. Končius ir kr. v-bos vicepirmininkas E, Simonaitis. (H. Motgabienės nuotr.)

KANADOS ŽINIOS jo ir korespondentui žinoti, kad 
tai nebuvo pirmas ir ne pasku
tinis apžiūrėjimas. Iki šios die- 

žinotų, kad naujas kunigas į nos apžiūrėta ne vienas pasta- 
Windsorą persikėlė ne nuo ge- tas ir pasirinkta bus geriausias, 
gūžės 1, bet pirmas pamaldas pigiausias ir patogiausias. Ko- 
lietuvįams atlaikė kovo 25 d.,
antrąjį sekmadienį po kun. V.

Windsor, Ont.

Dėl lietuviškos parapijos
1962 metų rugpiūčio 7 d.

Drauge pasirodė koresponden
cija iš Windsoro, pavadinta “ku
riama lietuviška parapija”. Te-, . . . • , -, . , 5.............mo nenutrūkstamai būna regu- Geriauko ir anksčiau matyti zimų iš' .. . . ., . v. . -.,,T. ■ ..... I bariai iki šiai dienai. Prieš Ver-Wmdsoro parapijos įvairiuose , ,, vv. y „. , bų sekmadienį buvo pravestoslaikraščiuose, tačiau nebuvo- ,, . . , ,. . j susikaupimo dienos, kurios baigkreipiama per daug dėmesio, m x .' . . .. tos agape. Tuo metu susipazm-nes rašyti valia kiekvienam. Sį' ................-, , v. , . , , i ta dalinai su parapieeiais ir iškarta tačiau, kai vykdomas . , . . . , ...; ’ „. . , . rinktas provizorinis komitetas.Wmdsoro bažnyčios pirkimo va-1 . , \, . . x. i Tai buvo toli gražu prieš gegu-jus, renkamos aukos ir platina- v. „ i ZČS 1mi biletai, o minėtoji korespon- _ L1 Rašant apie parapijos susi-

Rudzinsko susirgimo. Ir pamal
dos nuo ano minėto sekmadie-

dencija savo tendencinga min-1
timi atlieka tik neigiamą patar- rinkimą, korespondentas turėjo

i prisilaikyti principo — jei var-navimą, randu reikalo siek tieki . . . , ,T . , . i dinami visi dalyviai, tai netu-patikslmti. Ir tai yra skirta ne: , _x. , ................. , ... . . .. retų būti praleidinėjimų ir tuowmdsoneciams, kurie situaciją į 
puikiai žino, bet visiems besi- i 
domintiems Windsoro kolonijos, 
gyvenimu.

6 m. 6 kanib. mūrin., alum. lang., 
saus. įrengt. rūsys, garaž. $22,750.

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

Inteligent. geimai, 15 m. puiki 6 
kamb. degintų plytų rezid., apie 40 
pgd. sklyp., skoninga ir gražu. 
$25,000.

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

1 $4 aukšt., 10 m. mūr. 5 Ir 3 
kamb., gazu šild., garaž., sausas rū
sys, prie parko, $28,000.

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

2 būt. mūras, 6 ir 3 kamb. butai, 
garaž., daug vert. priedų, $18,S00,

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

1 V-i aukšt. mūr, 6 ir 3 kamb. alyv. 
šild., mur. garaž. $24,500.

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

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

Prieš park, maisto prekyb. duoda 
$50,000 met. pajamų, 2 aukš. liuks, 
mūr., 2 būt., orb apšald. $38,500.

Gage park. 3 būt. mūrin., garaž. 
verta siūlyti $26,000.

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

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

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

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

.Mūrinis 2.\4$4 naujas, 2 šild. gazu, 
rūsy parengia vieta butukui, 71 ir; 
Waslitena\v, $38,900.

.Mūrinis <> kamb. perdarytas j 2 
mažus butukus: 2 virtuvės, 2 vonios, 
2 garažai, 30 p. lotas, sav. butas ir 
$92.00 nuomos, 63 ir Bockwell, tik 
$13.6(10.'

Mūrinis (i kamb, 3 mieg. arti Ma
ria Higb. naujas gazo šid.. garažas, 
30 p. lotas. $17,700.

Medinis S kamb. Brigthon p., 30 
p. lotas, namas gerai užlaikytas ir

švarus. $10,300.
Mūrinis 3 butai ir mūro garažai 

prie 71 ir Rockvvcll, vertas daugiau 
negu $27,900.

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

Mūrinis I Vį a. 5 ir 4 viršuj, gara
žas, geras šild., M. panke, $22.900.

Mūrinis 1 a. o ir 3 viršuj, 2 bl. 
j nuo M. parko, $17.800.

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

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

K. VALGIS REAL ESTATE 
2815 W. 7Ist St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

G butų mūr. po 5 kamb. 60 pėdų 
sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
Parko apylinkėje. $59,900.

2 būt. pajam, medin.. 5 ir 3 
kamb. viršuj. Plytel. vonios, gažu 
.šildym., garaž., arti įstaigos, nužem. 
kaina. $18,990.

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

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

0948 S. Bell. 2-jų aukštų medinis,

5 ir 4 kamb. Nauja alyva karštu 
vand. šluma. Garažas. 815.500.

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

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

2 būt. mūr, 5% ir 5% (3 mieg.),
5 metų senumo, "beisboard” 
ma, užbaigt, rūsys. $41,900.

šilu-

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

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

tai. 2 šildymo sistemos gazu. 43 pėdų 
sklypas. Didelis 2 auto mūr. garažas.

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. PRospect 8-2233

Sav. Išeina pensijon Ir parduoda Gražiausia Marąuette Pr. vieta. Tei- 
Delavan Wisc. netoli Lake Geneva raukites!

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

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

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

PRIE BAŽNYČIOS 
Mokyklos ir parko 7 metų gražus 

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

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

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

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 Wesi 7Ist Street
Tel. YVAlbrook 5-6015

i 33 kamb. to tel su restoranu, taver 
. na ir • 6 k. namu naujam sav. Viso 
' 5 namai. Biznis tarp $17-25,000 
metams. Kaina $60,000, arba mainys 
į mūr. namą Brighton Parke.

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PCBLIO

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

respondencijoje bijomasi dėl iš- CICERO—PARKHOLME
silaikymo, sumažinant šeimų i Mūrinis pajamų namas, 4 ir 2 
skaičių ir apie tas pačias išsi- kamb. Pilnas rūsys, pastogė, ^2-jų 
reiškiant be žurnalistinės etikos.

yra visada prisiminti
“neteiskime, kad kartais nebū
tume teisiami”.

Žodžiu, nors ir tendencingai 
parašyta korespondencija, bet 
ji kaip tik ir parodo, kad Wind- 
sor,o lietuvių parapija galų ga
le sueis į savo nuosavą pasto
gę, nes kiekvienos, kad ir labai

auto. garažas, gazo šiluma. Liga 
verčia skubiai parduoti tik už ge
riausią pasiūlymą. Nuo 9 v. r. iki 
5 v. v. skambinkit

OL 6-2234

HELP WANTED — MOTERYS

PARDAVĖJOS !
Darbas su žmonėmis’ kurie jums 

patiks.
Mes turim vietas šiame departa

mente dalinam ir pilnam laikui.
Mūsų suknelių skyr., paltų bei

Union Pier, Michigane, našlė turi 
parduoti naujai išdekoruotą, ap
statytą 5 kamb. namą su židiniu, 
uždaru porčiu ir kiemu. Privatus 
paplūdymis. Tuojau galima užim
ti. Chicago je skambinti HY 3-6171 

arba
LAKESIDE, MICHIGAN 8135

Mur. -I kamb., 30 p. sklypas, Gage 
Parke. $11,000.

Mūr. 2 po 0, geras, Brighton Par
ke.

-Mūr. 2 po-1, Brighton Pke. $17.000. 
Mūr. 3 metų, 2 po 5% kamb.

Marąuette Parke.

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

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

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

Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas.
Mūr. 5 ir 6 kaiiib. Brighton Parke. 3 butai po 5 kamb. (3 miegamieji). 

$22,500. į Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

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

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

6 kamb. namas, garažas, sodas, 2 akrai ąžuolyno, 
naujas mūr. namas Lemont, mainys į apart mentą, Chicagoje.

Bizniui patalpa ir butas $8,000.00.
6 kamb. mūrinė resid., šildymas gazu, $1,500, įmokėti, už $16,500. 

Puikus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos šeimos svajonė.
P. ABROMAITIS REALTY, 1005 Porter St., Lemont, III., CL 7-6675

aštrių kovų už ir prieš. Tikiu, 
kad geri norai taps kūnu. Na,

"I ° jei tai ir neįvyktų, tai ką gi naciu mažinamas skaičius. Bend , ....... G.. „ ,padarysi, juk “jei Viešpats na
mų nestato, veltui darbuojasi 
tie, kurie juos stato”. Kores-

rai, paskaitęs korespondenciją 
ne vvindsorietis ir nedalyvavęs 
susirinkime, susidaro įspūdis, 

Korespondentas p. P. J. pra- ]<ad. Windsoro lietuviai žaidžia

garsios parapijos istorijoje bu- kostiumų ir nuotakų saiione. Jeigu 
• v.. ... , . . , turit patyrimo, čia y,ra proga padvi-VO ištisa eile nesutarimų ir net gųbinti jūsų pajamas. Reikia mokėti 

angliškai.
Pasinaudokit šiais privalumais:
1. Grupinė apdrauda
2. Apmokamos atostogos
3. Puikus susisiekimas tiesiog prie 

durų.
4. Perkant rūbus — nuolaida.
Kreipkitės dabar! Mes turim greit 

užpildyti šias pozicijas.
Dėl aplikacijos ir pasitarimo atsi- 

lankykit paspondentų prašyčiau bent ne
dėjęs aiškinti Windsoro parapi- vaikišką žaidimą, perka, seną, smukdytl vykdomo dalyko, 
jos istoriją, turėtų būti nuosek- apsemtą vandens niekam netin- Kun. Viktoras Kaleekis 
lūs ir žinoti, kad nuo 1952 me- kantį, griūvantį pastatą. Reikė- į Windsoro liet. parap. klebonas 
tų, pagal Ppp. Pijaus XII erreik- '
liką “Exul familia”, kurios de
šimtmetį Londono vyskupijos 
lietuviai, o tuo pačiu ir windso- 
riečiai, minės 29 rugsėjo Delhi 
mieste, Windsore yra ne kape-, I 
lionija, bet lietuvių tautinė (na- 
tional) parapija. Ir kun. V. Ru- 
dzinskas buvo lietuvių tautinės 
parapijos klebonu, o ne kapelio
nu su klebono teisėmis, kaip 
kad išsireiškė korespondentas, 
pažymėdamas, kad ’ parapijos 
dar ir dabar nėra. Parapija į-

Sunki pavergtosios Lietuvos 

žmonių buitis

(Atkelta iš 1 psl.)

Pokario metais Lietuvos žmo 
nes buvo skatinami statytis gy-

j darbo stovykla, vietos žmonių 
vadinama “lageriu”. Ši prievar
tinė darbovietė veikia prieš Klai

bą atlyginimų žemumo, aišku, 
kurta ir egzistuoja. Jos nerei- kad retas galėjo ryžtis staty
kla kurti, bet stengiamasi ją dintis. Tačiau nepaprasta sto-

, pėdos popieriaus fabriką, šali- 
venamuosius namus. Dėl uz dar , ms).a »in.dnS! o.nt^s Tame

Morris B. Sachs, Ine.

6416 So. Halsted Street
16 A. M. te 4 P. M.

PARDAVIMUI VASARVIETE

Union Pier, Michigan savininkas 
parduoda -modern vasarnamį su 
pajamom iš vienos ar daugiau vie
tų. Puikioj vietoj. Privatus pa
plūdymis. Chicagoj skambinti HY 
3-6171 ar Lakeside, Mich. 2341.

IŠNUOMOJAMA POR RENI

įkurdinti ir apgyvendinti po sa
vo nuosava lietuviška pastoge, 
kitų tautybių pavyzdžiu, kurių 
Windsore yra nemaža ir ku
rioms dabartinis Londono vys-

ka butų iš kitos pusės vertė ieš 
kotis išeities. Gi paskelbus mi
nėtą įsaką, kas buvo susiren- 
tęs gyvenamą pastogę, tas jau 
išstatytas pavojum Pakankame

mais Klaipėdos gatvės, 
“lageryje” beveik visą laiką lai
koma per 200 asmenų.

Kita darbo stovykla yra ži
noma Marijampolės (dabar Kap 
suku vadinamos) pakraštyje.

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

3232 S. Lowe Avė.

IŠNUOMOJAMAS geras kamba
rys vyrui. Telefonuokite:

HEmlock 4-1859

Išnuom. 4 kamb. butas 1-me 
aukšte. Šiltas vanduo, pečius a.p- 

Senasis Klaipėdos kalėjimas i šildymui. Suaugusiems. 1019 YV.
32nd St. YArds 7-2064.uždarytas ir jame įrengtas sta-

LEMONTAS KVIEČIA JUS
Nauji įvairaus dydžio mūriniai 

namai prie bažnyčių, vaikų darželio 
ir gimnazijos. Visi miesto patogumai. 
Eilė senesnių namų mieste ir prie
miesčiuose, ąžuolais apaugusiais. 
Basirinkimas komercinių, apartmen- 
tinių ir rezidencinių sklypų. Sau
gam investavimui farmoš, žemes 
sklypai su medžiais. Patogus susi
siekimas.

Dr. J. BRIEDIS—REAL ESTATE
110 — 127 St., Lemont, III. 

(1-as uitis j vali. nuo Statė g'-včs) 
CL 7-7388

Marą. Park Mūr. 2x4, garaž. $20,90Q.
Mūrin. 2 po 5 ir 4 k., garaž.. $28,900.
Medin. 2 po 6 k., garažas, $13,900.
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

BUORECKAS
2742 VV. 43rd Str. LA 3-3384 12405 W. 51st St.

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

A. Norkus Real Esfate

CONTRACTORS

YVĄ 5-5030

$10,500. Nedidelis, tvarkingas 
“ranch” stiliaus namas. Plytelių 
virtuvė. Spintelės. Plytelių grin
dys Apyl. 72-os ir Western. Tel.
RE 7-1746.

VILUA PATIK. Turi būti parduotas 
10 m. senumo, permodeliuotas mur. 
namas su prijungtu garažu. Sklypas 
55x180 p. 4 kamb. apačioj, 3 viršuj. 
Pajamų $130 mėn. 7 vaismedžiai. 30 
min. iki “Doop”. $29,000 arba duoki
te pasiūlymą. Įskaitomi ir baidai, 
šiokiadieniais skambinti po 6 v. v. 
TU 2-6230.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
M EDI CINOSir PREKY B 08 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949 
2801 W. 69th St.. Chicago

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

Tel.: I’R 8-4268 ir TE 9-5531
y?

PRDGOS-OPPORTUNIT1ES

Savininkas parduoda pelningą 
restoraną ir likerių biznį. 3 butai 
po 4 kamb. Metinės pajamos 
$70,000—$75,000. Agentai prašo
mi nesikreipti. ALbany 2-9408. 
Sekmad. uždaryta.

STANKUS 
80HSTRUGTI8N G0.

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: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

A. ABALL ROOFIHG
Įsteigta prieš 48 metus 

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

RA 1-6047, BO 2-8778

kūpąs valdytojas J. Cody yra turėti kurio nors kvito, įrodan- 
ypač palankus. Neveltui todėl 
Kanados nuncijus Londono vys 
kupiją pavadino pirmąja “Exul žmogus gali būti apkaltintas, 
familia” vyskupija, nes toji en- Galiausiai gaunamų atlyginimų 
eiklika joje yra geriausiai ir to- žemumas sudaro geriausią pa- 
bulai įgyvendinta.

Buvusiam klebonui kun, V.
Rudzinskui susirgus, vyskupo 
(buvo paskirtas naujas kun. Vik
toras Kaleekis lietuvių parapijos 
klebonu su teise apsigyventi ku 
rioje nors klebonijoje, kadangi 
lietuviška parapija nei savo baž
nyčios nei klebonijos neturi, 
vyskupo buvo rekomenduota ap 
sigyventi St. Patrick airių pa
rapijos klebonijoje. Iš kores
pondento išsireiškimo, “priskir
tas prie vietos St. Patrick R.
C. bažnyčios..,.”, atrodo, kad ku 
nigas tjk pripuolamai lietuviams 
pamaldas atlaiko ir daugiau jo
kio ryšio su jais neturi ir nepa
laiko. Žinotina, kad vyskupas

tybininkų bendrabutis. Tačiau Ciceroje, 1 blokas nuo šv. An- 
Klaipėdoje, netoli Dangės tilto, j tano bažn. išnuom. 3-jų kamb. 

ao langams stiklo bei krosnies pastatytas naujas vienaaukštis njrnjrU Mdeteuota, 
įsigijimą normaliu keliu, ir jau kaiėjįmas men' arba 2 89°7.

grindą kaltinimams namą pasis 
tačius spekuliavimu ir pan.

Tasai įsakas taip pat įgalina 
kabintis prie darbo neturinčių 
asmenų. Gi bedarbių Lietuvoje

Sekantį kartą: apie Klaipėdos 
naujosios bažnyčios likimą.

Pirmieji Amerikoje

Kai Kolumbas atrado Ameri
ką, tai ją kolonizuoti pradėjo

nestinga. Jų keli šimtai nuolat tuoJau ispanai, prancūzai, ang
lai, švedai ir olandai.yra ir Klaipėdoje. Darbo netu

rintieji registruojasi vietos Vyk Floridoje išsikėlė ispanai ir
domajame komitete, varsto į- 1565 m’ isteigė savo pirmą^ 

koloniją. Jų zmion pateko Tek
sas, Kalifornija ir dar nemaža

vairių darboviečių dūris. O pra
ėjusiais metais pradėjęs veikti , . . v. . . . vakarinių žemių.Įsakas Įgalina darbo neturin
čius suimti ir teismo nuospren- Prancūzai savo pirmąjį cent- 
džiu išgabenti tariamai ten, kur 1608 m. įsteigė Kvebeke ir
yra darbo.

Apie priverčiamų darbo 
stovyklas Lietuvoje

valdė Kanadą, pratęsdami savo 
valdžią iki Luizianos pagal Mi- 
ssissippę.

Anglai 1607 m. koloniją įstei- 
Pokario metais Lietuvoje žy- gė Virginijoje. Olandai 1609 m. 

jokių priskirinėjimų niekad ne-, miai daugiau veikė priverčiamo sa.vo centrą įsteigė apie dabar- 
daro, o tik paskyrimus-. Taipgi, darbo stovyklų. Dabar jų, atvy- tinį Naujorko miestą. Švedai 
jei korespondentas lankytų lie- ■ kusių manymu, esą mažiau. Pa- turėjo koloniją Delaware upės 
tuviškas pamaldas, tai puikiai i čioje Klaipėdoje taip pat veikia žiotyse.

Pirkite JAV Apsaugos

B o n u r I

Platinkite “Draugę-

HELP YVANTED — MALĖ

Tuojau reikalingas 
SUNKVEŽIMIO VAIRUOTOJAS 
(truck driver) duonai išvežioti.

Kreiptis tel. 326-1140

REIKALINGAS MAŠINISTAS
Turi būti pirmos rūšies General 

Machinist. Geros darbo sąlygos. Apy
linkėje Midwav Airport. Reikalinga 
nors kiek kalbėti ir suprasti angliš
kai.

A. HOLIOAY DISPUAY 
4860 W. 54th St. KE 5-8800

Platinkite “Draugą5'.

»♦♦■» ♦♦♦«♦»»♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦»♦♦»<
ŠILDYMAS

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

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

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

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

SHE.ET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

VACYS

CONSTRUCTION C0.

HELP YVANTED VYRAI

• TOOLMAKERS MACHINISTS •
MACHINE OPERATORS

• Excellent Pay Steady Jobs
NEEDED AT ONCE FOR Ist. AND 2nd SH1FTS

by this area’s Fastest — Growing Contract Shop.
"This is the iargest and most modern Tool Shop in thc 

entire Midd.le-$y,est. — Many Company Benefits.”
(Additional 15c per hou,r on 2nd shil't)

Apply in peraon. writc Dept. T-or wire immediately to;

GULF 80AST ENGINEERING 
AND RESEARCH GORP.

and its Subsidiary
TEXOWEL1j SERVICE & MACHINE CO.

3201 W. Dalias Honston 19, Texas
EQUAD OPPORTUUITY EMPLpYER

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET MĖTAU

'UI ‘6 oSuoiųo 'U.IO1S3AV ‘g 
IhlE-l IA sbuojoioj

Apsimoka skelbtis “DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas J’str

ių dienraštis. Gi skelbimu kainos 
sįems prieinamos.

I Perskaitę “Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti.

REZIDENCINIAI,
{KOMERCINIAI, 
[MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI}

2501 West 89 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
STS-970S OL 7-2094 Chicago, OI.

MASTER DEG0RAT1NG
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR Iš LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikiniui 

GA 5-5867

Remkite “Draugę”



Persekiojamoji Tylos Bažnyčia 

nėra mirties Bažnyčia
Kard. Ferreto pamokslo santrauka, pasakyta Exul 
Familia enciklikos 10 m. sukakties kongrese Romoje

Kiekvienas emigrantas, trem- čia, iš kurios trykšta nauja 
tinys ar pabėgėlis yra turėjęs šviesa. Toji šviesa išsklaido ir 
savo Erodą; tai yra turėjęs vis labiau išsklaidys nežinojimo
priežastį,' kuri jį privertė ar' bei klaidų tamsybes, kuriose dar “^“tuT blluoT'lvr ^ėncs, Perlojos ,Marcinkonių ir
paskatino pasitraukti į svetimą daug kur skęsta pasaulis. Mū-. J I P , J Ratnyčios, tįso didžiuliai miš

ią i dangų parėmusi, melsvai juodai ... .
1S ; kai, vadinami Gudų salimi’ .kraštą. Kiekvienas emigrantas sų dienų Tylos Bažnyčiai Kris- 

turi ar yra turėjęs pereiti dy- tus kartoja kalno pamokslo žo- 
kumą. Tas svetimas kraštas, į džius: “Palaiminti tie, kurie
kurį jis patenka — nors tai bū
tų ir milijoninis miestas — jam 
yra tarsi dykuma. Jis ten ne
jaučia po kojomis savos žemės, 
nemato savos bažnyčios bokš
tų, negali aplankyti savo arti
mųjų kapų; veltui jo akys ieš
ko jam taip brangių veidų ir 
ausys negali išgirsti mylimų 
žmonių balso.

Kiekvienas emigrantas turi 
taip pat ir savo Egiptą. Nepai
sant rodomo svetingumo, sve
timas kraštas emigrantams vi
suomet lieka tas, kas šventajai 
Šeimai buvo Egipto žemė.

Kokia didelė paguoda, kai
šioje Egipto žemėje prieš emig 

. 1 • •''11 . • •

DAINAVOS KRAŠTAS Kun. J. Kuro sukaktis DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. rugpiūčio mėn. 17

Šiemet suėjo 25 metai, kai
_ . 1937 m. kovo 13 d. Scrantone,
Dainavos kraštu vadinama je ir Grūdoje. Prie Varėnos ir Pa mirė kun iJonas Kurag> 

pietinė Dzūkijos dalis. Čionai Valkininkų Merkyj pasitaiko
gamta žavi, būdinga. Retai kur kartais nemažai pagauti lašišų, 
čia pamatysi derlingus laukus Daugiausia jų pagaunama ner- 
ar žaliąsias pievas, visur tįso sėjimo metu.
dideli pušynai su įvairia aug- 1 Miškai
menija, sausos kalvos, tarp ku- '
rių vėjas neša smėlio debesis. ! I Pietus nuo Merkio uPgs> Va'

JONAS MIŠKINIS

miško juosta. Be to, vietomis 
išmargintas nedideliais ežerė
liais, bet už vis labiausiai šis

Per šį didžių miškų plotą eina 
natūrali etnografinė Lietuvos ir

kenčia persekiojimus dėl teisy- k'vv — Ba,Įg-udjj0S rįba vietomis smė
bės... Palaiminti esate jūs, kai krastas pasižymi savo smilty- lėti dideli žemėg plotai apaugę 
prieš jus piktžodžiauja, jus per- nais- | gražiomis pušimis, eglėmis, o
sekioja ir meluodami kalba vi- per šį kraštą teka Nemuno žemesnėse vietovėse auga lapuo 

intakas Merkys, tai gražiausia čiai medžiai.
ne tik Dainavoje, bet ir visos ■ Nuo genų laikų šio krašto pu_

sa pikta apie jus...’’

Kristaus Bažnyčiai priklau-

plačiai senąjai Amerikos lietu 
vių kartai pažįstamas vienas i 
veiklesnių kunigų. Gimė 1864 
m. rugsėjo 23 d. Griškabūdžio 
apylinkėj, Vilkaviškio aps. Mo
kėsi Marijampolės gimnazijoj 
ir Seinų kunigų seminarijoj. Į 
kunigus įšvęstas 1897 m. Dėl 
tautinių persekiojimų, turėjo 
apleisti Lietuvą ir atvyko į Ame 
riką. Daugiausia klebonavo 
Scrantuose, Pa. Buvo įsijungęs 
į Dirvos leidimą, kuri anais lai
kais suvaidino žymų vaidmenį 
Amerikos lietuvių gyvenime.

(jv.).

IEŠKO $100,009 UŽ ŠMEIŽTĄ;
Krepšininko Jerry Lucassome ne tam, — sako šv. Cip- i Dzūkijos upė, vingiuojanti srau šynai yra pragarsėję savo gry

rionas, — kad galėtume gyven-1 n*u kaspinu, darydama, nesu- bais. jų esama įvairiausių rū-1 vardu, advokatas M. Silverman | 
ti ramybėje; ne tam, kad pasi- skaitomą daugybę kilpų. šių. Tačiau gyventojų mėgia-Į kreipėsi į apylinkinį teismą
trauktume iš kovos lauko. Kris-' Merkys miausi grybai yra: babausiai, įprašydamas už apšmeižimą
taus Bažnyčiai priklausomeI v baravykai, voveruškos, rudmė-; $100,000 atpildo iš Chicagos
tam, kad sektume Kristumi, ku-' Merkys — Dainavos krašto sės, raudonikiai. Babausiai yra krepšinio ratelio “Zephyrs” .
ris mums parodė nusižeminimo, PaPuošalas. Jis varo savo sro- pirmieji pavasario grybai, jie j menadžieriaus Frank Lane.
kantrybės ir meilės pavyzdį ku- v®3 vandeni Pro Rudnykų gi- pasirodo balandžio mėnesio pra- j
ris pirmiau pats iškentėjo tai, ldas> tankius tankumynus, pel- džioje. Kai kuriais metais gry-1
irn ližnė kentėti kės, žaliąsias lankas ir pagaliau bų cĮerlius būna labai didelis,! KaiP daugelis ligonių kambarių,JTies Zvėl nėra Bažnv ‘ “S 7*^? T“’ " '

iyios Bažnyčia nėra rsazny- Dzūkijos smiltynus, priimda- vmti. Žalių grybų konservavi- daryti šaltiniais tylios ir šventos 
„ • . olz- -Sl_:la čia> kuri tyli., Nors priešai sten,-j mag - dešingg ir kairė,3 pusės mas mažai dar išplėstas. i palaimos, jei kančios ištiktieji ir

šeimos nuveiksiąs- §iasi 34 nutildyti žmonių tarpe,, didegniug intakug _ šalčią | Bolgevikaj k girnių pažymėtieji į tą
Šventosios Šeimos paveikslas. , nįekuomet negali jos nutil-!— «___ a. rali BoiseviKai, oaupavę si xras išganingą žinojimą, kad pasaulyjeintakus — Šalčią,1 Bolševikai, okupavę šį kraš- i __ _ _ ___
Dievo Sūnus Jėzus Kristus, jo I dvti nipvn akįvxLdnV Tvlns'Graužupk sPen^4, Gelužę, Grū'tą, bandė sudaryti kolchozus,! yra idealas ne tik nore kurti, bet 
motina Marija ir Dievo išrink-IX' - - m . L. I d4 ir kitus. Merkys su savo m- bet iš to niekas neišėjo. Kadan-iū pasiryžime kentėti. IšmokimasMarija
tasis jų globėjas šv. Juozapas. 
Toks emigrantas pasijunta esąs 
ne vienas: su juo vienišo trem-

Bažnyčia yra maldos Bažnyčia, j įakajs vietomis esti labai ža- j gi žemė smėlėta, tai prie “mo
ji meldžiasi surakintomis lupo-1 _ ,„lXi L,__Ji meldžiasi surakintomis lūpo
mis... Nė kiek nesumažėja kan
kinystės garbė tiems, kurių

ties gyvenimo keliu kaip nuo- jpįrtjg yra nuslepiama. Užtenka, 
latinis palydovas eina Kristus. Rad -ie mįršta dėl Kristaus.

Jei užmiršiu tave 

Be to, su kiekvienu emigran-

vus, ypač tarp Valkininkų, derniško ūkininkavimo“ vėjas 
Varėnos ir Merkinės. Čia vie-' smėliu užpustydavo pasėlius.

Dabar tie žemės plotai želdina
mi jaunomis pušaitėmis bei

Kankinio malda

tomis yra derlingų dirvų, bet 
tik siaura juosta. Merkio pa
krantės apaugusios lapuočiais žilvičiais 
ir buiniais krūmais, kuriuose 
veisiasi begalės giesmininkų

Kankinio malda už savo per- paukščių, 
tu kaip nuolatinis palydovas yra sekiotojug tufi n gtog ver.
Viešpaties Angelas. Tas Vieš- pirmojo kankinio šy ste. Ties Dziegionų kaimu, salia 
paties Angelas, kuris šventajam > ponQ malda dayė Bažnyčiai di. Merkio, vietomis randamas ge- 
Juozapui nurodė sunkų tremties, dįjį tautų apaštalą šv< Povilą) ros ™sies kreidos sluogsmų. 
kelią, bet vėliau visą šventąją! kurjs anksčiau buvo užsidegęs Merkys išsiskiria, iš kitų Lie- 
Šeimą laimingai parvedė atgal krįRš^jonių persekiotojas. tuvos upių ne tik originaliu sa-
į “Izraelio žemę”.

Tačiau ši paguoda, šis nepa
laužiamas pasitikėjimas Dievo 
Apvaizda jokiu būdu negali su
mažinti emigrantų širdyse mei
lės gimtajam kraštui ir rūpes
čio Savos tautos likimu. Ir šian
dien daugelis emigrantų, pri
siekdami ištikimybę savajam 
kraštui, širdyje kartoja psal
mės žodžius: “Jei aš užmirščiau 
tave, Jeruzale, teužmiršta ma
ne mano dešinė. Teprilimpa lie
žuvis prie mano gomurio, jei 
nestatysiu Jeruzalės aukščiau 
už kiekvieną mano linksmybę”.

I

kentėti žmogų subrandina ir pa
daro jį ramsčiu kitiems. — Klug

Ką. reiškia vardai 
lietuviškai

Danielius - 
jas.

Dominikas

Dievas mano teisė-

prigulintis vieš-
vo tekėjimu, bet ir vandens tem paciui. 
peratūra. Jo vanduo gausus, DovidasToje pačioje dvasioje meldžia

si ir mūsų dienų kankiniai. Vie- šaltas, ir yra beveik pastovios
na mergaitė, išgyvenusi šian- temperatūros tiek vasarą, tiek Edmundas — gynėjas nuosavy- 

žiemą. Mat, Merkys savo van- f
denį gauna iš daugybės požemi-, Edvardas — sargas nuosavy- 
nių šaltinių. : bių.

dieninius Bažnyčios persekioji
mus, neseniai rašė: “Nepaisant 
visko, mūsų motinos yra pilnos 
pasitikėjimo. Jos tiki, kad vi
sos blogybės, patirtos iš priešų 
pusės, nebus veltui iškentėtos; 
kad Dievui paaukota kančia at
neš palaimą tiek jų pačių sie
loms, tiek persekiotojams, už 
kuriuos jos meldžiasi”.,

Dėl patvarios temperatūros j Emanuelis 
Merkyje ir kai kuriuose jo inta-!
kuoše vanduo beveik niekad žie

numylėtas.

Dievas su mumis.
Eugenijus — geros giminės.

mą neužšąla. Todėl jame žiemo- Feliksas — laimingas 
ja daug laukinių ančių ir kitų pranas — Frankų giminės.

Fiiipas — arklių mylėtojas,
Žuvys

Be 'kitų žuvų, esti lašišų ir
Šiose Visuotinio Bažnyčios 

Susirinkimo išvakarėse Švento
jo Tėvo ir viso krikščioniškojo | upėtakių. Šios mėgsta švarų,

Nauja šviesa pasaulio viltys remiasi Tylos ! šaltą ir pastovios temperatūros
Persekiojamoji Tylos Bažny- Bažnyčios kankinių ir visų | vandenį; jų yra ne tik Merkyje,

čia nėra mirties Bažnyčia. Prie- krikščionių malda bei atgaila, j bet ir jo intakuose — Spenglo-
šingai, ji yra gyvenimo Bažny- V. R. 1 ~& J iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiimm

Gražių vizitinių kortelių 
biznieriui-profesionalui 

reikia
D R A C G A £

RAUDONASIS LIBERALIZMAS
(Atkelta iš 3 pusi.)

dotis gyvenimu ir visu jo pil
numu. Bet tam “buržuaziniam” 
polinkiui Sovietų santvarkoje 
trūksta laisvės. Dėlto pati 
Chruščiovo aplinka, jo artimiau 
si bendradarbiai šiandien atsi-

jo kova už valdžią, tas libera
lizmas gali pasibaigti drauge su 
Chruščiovo valdymu. Dėlto var, 
giai yra pagrindo įžiūrėti jame 
rimtą posūkį į bolševizmo evo
liuciją.

Tikėtis tokios evoliucijos reiš
randa liberalizacijos šalininkų kia laukti, kad bolševikai nu- 
pusėje. O varžtų atleidimas pa- stos buvę bolševikas. Tai yra, 
lankiai nuteikia ir tą proletaria- j kad jie pripažins krikščioniš- 
tą, kuris dirba kolchozuose ir , kos civilizacijos principus, bran 
fabrikuose. Chruščiovo populia-1 gins žmogaus asmenybę, kaip 
rūmas auga. i aukščiausią vertybę pasaulyje,

Kandonasis Uberalizmaa “o pasaulio pavergi-
atsirado kitu keliu

darbiaus su kitais kraštais, pri

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 West G3rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS

Skambinkit LUdlow 5-9500 
KIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III I i 111 įminiu IIIIIIIIIIII

Henrikas — nam0 valdovas.

Ignotas — svetimšalis.

Izidorius — Izės dovana.

Jeronimas — šventas vardas.

Jokūbas — vietos užėmėlis. 
Jonas — Dievo dovana, 

i Juozapas — pagelbėjas.
Julius — šviesplaukis.

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

yra gaunamas Drauge. Jame yra : 
visos reikalingos maldos ir gies

Ką moteris sugaudysi! - Jos iš 
mažų dafykų padaro didelius 
sprendimus, o pro didelius praei
na užsimerkusios. J. Jankus

Moteris arba myli, arba neken- ■ 
čia, vidurio ji nepažįsta.

P. Sirus
Nėra nei vieno tokio kieto, ge

ležinio žmogaus, kurio nebūtų ga
lima nugalėti meilės ugnimi.

Šv. Augustinas

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
taalenio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA

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

115# So. MapSevrood Ave., 
ChicaRO 29, III.

• ♦ O -♦-*-4

Bene svarbiausias to atsira
dimo akstinas buvo Stalino nu
vainikavimas. Tas nuvainikavi
mas Chruščiovui buvo reikalin
gas jo kovoje už valdžią su va
dinamais stalinistais. O kai Sta 
lino režimas buvo viešai pa
smerktas, kaip nežmoniškai 
žiaurus, Chruščiovui teko ri
kiuoti savo valdymą to režimo 
liberalizavimo kryptimi. Taigi 
raudonojo liberalizmo atsiradi
mas buvo gana atsitiktinis, be 
gilesnių priežasčių, kurios jį 
sietų su įvykusiomis permaino
mis Sovietų gyvenime. Kaip su
sijęs su Chruščiovo asmeniu, su

mo planų ir taikingai bendra- liturginiai nurodymai j
r & Išleido Kunigų Vienybe, 2 patai

syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS. 4545 W. 
63rd St., Chicago 29. Hl.silaikydami tarptautinio įstaty

mo. Bet kur yra nors mažiau
sias ženklas, kad bolševikai į 
tą kelią rengiasi pasukti? Ar 
nėra bolševizmas tas pats pa
saulinio masto sąmokslas prieš 
žmogaus ir tautų laisvę, koks 
jis buvo prieš 44 metus? Ar 
ne taip pat mindžioja bolševi
kai krikčioniškos moralės prin
cipus dabar, kaip kad jie darė 
ir anuomet?

Tikėjimas tokia evoliucija 
yra naudinga bolševikams iliu
ziją. Jie, tur būt, ir rūpinasi 
jos palaikymų.

i^Doino ELECTROniCS
(TV-RAOIUAI -DUOST. REKORDERIAI 
I STEREO FONOGRAFAI - PLOKŠTELES

ANTENOS - BATERIOOS - LEMPUTES CL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI
Viskam iamlausios kainos Ir garantija 

13321 S. Haisted St.- CLiffside 4-5665Į

Pataisoma suskilęs-ištrupėjęs 
plasteris. Išvaloma-dažoma 

“gutters”
Tel.: 434-0433

PR 8-0834

HRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R . NELSON

SAVININKO

SAINT CASimR 
MONUMENT CO-
3914 West lllth Street

Dldiiausias Paminklams Pianų 
Pasirinkimas VĮ««ne Mieste

Telef. — GEdarčresf 3-S335
Vienas blokas nuo kapinių

•h F. FFDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605-07 South tierm!fc3ge Avenue 
Tel. YA 7 1741-2

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS 
MARŲUETTE FUNERAL HOME NČJ1.1L.

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2S33 Wcst 7lst St. Telef. GRovehill 6-2345=5 
1410 S. 50th Ave., Cicero. T0wnhall 3-2108-01

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gelt. 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. 11 hh St., PR 9-1355 ir 9-1355

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

ir kitų papuošimų 
2443 VVEST 63rd STREET

Telef.

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Parduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka i? ko- i 
mentarai, muzika, dainos ir Mag- | 
dutės pasaka. Programą veda ; 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis j Baltic Florists ■ 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadivay, So, Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
‘Draugas”.

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE,

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

A. f A.
WILLIAM ALEUNS

(ALELIUNAŠ)
Gyveno 6934 S. Mapleivood Ave.

Mirė rugpiūčio' 15 d., 1962, sulaukęs pusės amžiaus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anna (Zubrickaitė), 

duktė Alvira, žentas Anthony Taramaro, sūnus Albert', anū
kai James, Susan ir Willia.m, uošvė Rozalija Zubrickienė, švo- 
gerka Mary, jos vyras Peter Martin su šeima, švogeris Wal- 
lace Zubriekas, joi žmona, Mary, kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Priklausė Marshall Field American Legion Post No. 11. 
Kūnas pašarvotas Mažeikos Evens koplyčioje, 6845 S. 

VVestern Ave. Laidotuvės įvyks šeštad., rugpiūčio 18 d., iš 
koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švenč. P. Marijos Gimi
mo parapijos, bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

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

Laidotuvių direktorius Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600 
Nuliūdę: žmona, duktė, sūnus, žentas ir ainūkai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWIGZ
2424 W, 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

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

currenfr dividend

*348 S. CALIFORNIA AVE.
PETRAS BIELIONAS

LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401

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

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

3319 S. LITUANICA AVE,
JURGIS F, RUDMIN

Tel. YArds 7-1138—1139
sffĮHGL ''iftMlY Oi

INSUHD
VASAITIS — BUTKUS

1446 S. 50th AVE., CICERO, ILL Tel. OLympie 2-1003

on investment bonus
DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 

Už 4 metų in-yeįstmento bonus mokume dividendų kas pusmetį ir
dar išmokėsime po už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
4071 AKCHEK AVENUE, CinGAGO 32, DUDINOIS 

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

4>/2r
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X Salomėja Endrijonienė ir
šiais metais tvarkys modernią 
kavinę “Draugo” piknike, kuris 
įvyks rugsėjo 3, Labor Day, 
Slovak Grove, toje pačioje vie
toje, kur buvo pereitais metais. 
Kavinės vedėja drauge su savo 
patyrusiais talkininkais jau 12 
vai. galės priimti lankytojus ir 
juos skaniai pavaišinti ne tik 
kava, bet ir kitais gėrimais bei 
užkandžiais.

X Dail. Viktoro Petravičiaus 
iliustruotą pasaką Gulbė kara-

X šv. Pranciškaus Seserų 
Rėmėjų 5 sk. rengia metinę 
bunco popietę rugpiūčio 26 d. 
2:30 v. p. p. Šv. P. Marijos Gi
mimo parap. salėj, 6812 S. 
Washtenaw. Bus daug dovanų 
ir užkandžiai.

X šv. šeimos vilos vedėja 
paskirta seselė M. Clemencia. 
Visi linki seselei sveikatos ir 
kantrybės dirbant tuose lietu
vių senelių namuose.

X Robertas ir Carol Stach- 
nik rugpiūčio 3 d. susilaukė 
naujagimio sūnelio, kuris bus 
pakrikštytas Roberto Juozapo 
vardu.

Jaunosios tėveliai Frank ir 
Antoinette Barvitz bei Albertas 
ir Alena Stąchnik džiaugiasi 
nauju vaikaičiu.

x Frances ir Romeyn Kerr-
liaus pati švietimo Taryba pri- Kanapack dukrelė buvo pakriks
statė išleisti Kultūros fondui. Į tyta rugpiūčio 12 d. šv. Jurgio

J. A. VALSTYBĖSE
— Lituanus žurnalo Centri

nis komitetas Rochesteryje pra- 
neza, kad gaunant visų Lietuvių 
Studentų sąjungos vienetų ad
resus iš Centro Valdybos, ko
mitetas Rochesteryje oficialiai 
atidarė 1962 vajaus metus. Bu
vo išsiųsti laiškai su prašy
mais, kad iki rugpiūčio 20 d. 
būtų sudaryti skyrių komitetai 
visuose miestuose. Studentai, 
nepamirškit savo pareigos — 
padėkit išlaikyti Lituanus. Jūsų 
bendradarbiavimas su vadovau
jamu komitetu sustiprins Litu
anus žurnalą.

— Lietuvių Fronto Bičiulių 
rinkimai. JAV ir Kanados LFB 
Centro valdybos ir Revizijos 
komisijos rinkimai vykdomi ko
respondenciniu būdu. Visiems 
bičiuliams jau išsiuntinėti bal-

arba anglas ministerių pirmi
ninkas Tomas Moro. Tat ir 
mums lietuviams Kristus iškilo 
kaip pavyzdys tėvynės meilėje. 
Jis verkė, žiūrėdamas, kaip prie 
šai griaus Jo tėvynę, arba nai
kins Jeruzalės miestą su jos 
šventykla ir namais, trems Jo 
tėvynės vaikus į svetimas šalis 
vergijon. Taip ir mes turėtume 
verkti Lietuvos, žinodami jos 
kančias. Nes priešingu atveju 
mus turėtų vadinti išgamomis, 
tai yra tokiais, kurie išsigema 
iš savos tautos ir tampa net 
jos išdavikais.

Dėl to visi jauskimės atsa
kingi lietuviškai pareigai. Ne
numokime ranka į lietuvišką 
darbą. Palaikykime kas kuo ga 
Ii mūsų lietuvišką veikimą, Lie 
tuvišką spaudą, lietuvišką radi
ją, lietuviškas organizacijas.

Skiedros kris, kur joms patinka
Pasikalbėjimas su kongresmanu John S. Monagan

Kongreso Atstovų Rūmuose 
jau keli mėnesiai, kai vyksta 
pavergtųjų tautų atstovų ap
klausinėjimas. Jį vykdo užsie
nių reikalų komisijos Europos 
pakomitetis, o vadovauja Con- 
necticut penktojo distrikto at
stovas John S. Monagan.

Lietuviams penktasis distrik- 
tas gerai žinomas, nes čia yra 
Waterbury miestas. Gerai žino
mas ir waterburiškis John S. 
Monagan kaip jų kongresma
nas, buvęs miesto mayoras, ad
vokatas ir gražios šeimos tėvas. 
Mažai yra buvę lietuviškų pa
rengimų, kuriuose kongresma
nas nebūtų apsilankęs, kantriai 
išklausęs ilgų kalbų, pasigėrė
jęs lietuviškomis dainomis ir 
prisižiūrėjęs tautinių šokių.

„Draugo” atstovo Washing-

Kongr. John

Šios pasakos išleidimas reikš
mingas ne tik kaip pasiskaity
mas vaikams, bet kartu paro-

parapijos bažnyčioje Anne Fran 
ces vardu. Krikšto tėvais buvo 
Charlotte Scannell ir Donald

dymas ir mūsų iškilaus dailinin Cleveland, krikštijo kun. J. Ku
ko kūrybos. Knyga bus išleista J zinskas. Krikštynų puota įvyko
dar šį rudenį.

Mylėkime tinkamai savąją tau-
savimo lapai. Rinkimine komi- tą, tuomet mokėsime mylėti ir tone paprašytas papasakoti 

apie pavergtųjų tautų apklausi
nėjimą, kong. Monagan ne tik 
mielai sutiko, bet pakvietė at-

sija prašo visų bičiulių atlikti j atjausti kitas tautas, tuomet 
savo pareigą. Balsavimo lapai [ būsime dėkingi ir brazilų tau- 
Rinkiminei komisijai, 1000 tai, kurioj mes randame didelę

Kerr gražioje rezidencijoje, i
x Kun. Juozas Vaišnys, SJ ' 9951 So. Fairfield. Dalyvavo 

šią savaitę išvyksta mėnesiui į[ daug svečių, jų tarpe buvo kun. 
Califomiją. Jis bus pasiekiamas i Jonas Kuzinskas ir Frances 
šiuo adresu: 501 Si. Buena Vista Kerr sesutė pranciškietė seselė
St., Burbank, Calif.

X Dail. A. Tamošaitienė da
lyvauja IX Kanados Lietuvių 
dienos parodoje rugsėjo 1—3 
dienomis. Ta proga Windsore 
organizuojama didelė dailės pa
roda. Dalyvauja daug dailinin
kų su naujausiais kūriniais. Mo 
terims bus gera proga užsisa
kyti stilingus Tautinius rūbus.

X Adolfo Ramonio vadovau
jamas puikus orkestras gros 
kavinės salėje šokiams. Čia pik- 
nikautojai turės gražią progą 
nuotaikingai ptsilinksminti ir pa 
bendrauti su retai sutinkamais 
žmonėmis, nes į “Draugo” pik
niką atvyksta lietuvių ir iš ki
tų miestų.

X šv. Pranciškaus viensnoly-

Dillewood Rd., Cleveland 19, 
Ohio, turi būti išsiųsti ne vėliau 
rugpiūčio 30 d. Jei kas iš bičiu
lių nebūtų gavęs balsavimo la
po, prašoma skubiai kreiptis į 
Rinkiminę komisiją aukščiau 
nurodytu adresu.

BRAZILIJOJE
—- Kun. J. Bružikas lietuvių 

radijo valandėlės metu pasakė 
liepos 29 d. kalbą vietos lietu- 

' viams apie tėvynės meilę, pa
žymėdamas: “Kristus ne tik sa-

laisvę dirbti mūsų 
darbą.”

lietuvišką

UNIVERSITETAS GAVO 
$500,000

Chicagos universiteto socia
linės tarnybos mokykla gavo 
$500,000 iš Woods labdaros 
fondo. Pinigai skiriami naujos 
mokyklos statybai.
NAKTIES KARALIENE ŽYDI Į nė ūkio sistema? Kur jos silp 

6 VALANDAS

kiam pavergtųjų tautų reikalo 
kėlimui. Kongr. Monagan pa
brėžė, kad jis nėra iš anksto 
susidaręs nuomonės, kokios bus 

! išvados: “Skiedros kris, kur 
' joms patinka.” Pagrindinis ap
klausinėjimų tikslas kaip tik 
buvęs parodyti pavergtosioms 
tautoms, kad jos nėra užmirš
tos, kad Amerika yra jų pusėje 
ir remia jų pastangas laisvei 
atgauti.

Kaip pavyzdį, kad pavergtųjų 
tautų reikalas yra labai arti
mas kongreso širdžiai, kongr. . 
Monagan nurodė, kad per ap
klausinėjimus lankėsi — kiti 
net po keletą kartų — kongres- 
manai, kurie nepriklauso Euro
pos pakomitečiui ar net nėra 

! Užsienių reikalų komiteto na- 
1 riai. Jisai suminėjo daugiau ne-

kultūrinių mainų programas 
Amerikos Balso įtaką ir pan.

Į klausimą, kiek toli jau pa-. J . ,v. ,. „ ,, . gu tuziną pavardžių. Tiek de-
sakė, kad iki Stol buvo apklau- mokratal- tIek gespublikona 
sinėta Valstybės departamento, VJen0 al s 1Prli
Amerikos Balso, Laisvosios Eu- sldomejuną.

stovą pietums, kad galėtų su ropos radijo, lietuvių, lenkų, Baigiant pasikalbėjimą, kon- 
juo „išsikalbėti.” I latvių, estų, čekų, vengrų, ru- gresmanas J. Monagan šiltais

, i - k i munų, bulgarų ir albanų atsto-1 žodžiais prisiminė lietuvius, pri-
Pirmas klausimas buvo, ko ' “ Mauslnėt Uut ' įdėjusius prie apklausinėjimų:

norima apklausinėjimu pasiek- J dr> A_ Trimaką, Lietuvos Char-
ti? Pasirodė, kad Atstovų Rū- ,v v J re J Kaieckį abu liudininkus
mai norėtų turėti naujų davinių v ° . ... , , ,. , _ ba ten neseniai lankęsi. Visi jieapie dabartines sąlygas paverg- , . . JV. , . . ,,1 , v. rį 5 -4.- i palaiko glaudžius, dažnai slaptuose kraštuose. Kas atsitinka į v. ° , v. . T.p.v . . , v, tus rysius su savo kraštais. Kaižmonėms ir krašto ukiui įsbu- . J J ......................... ...... , , ... , , kada tie ryšiai pasirodė tokie
vus sovietinėje kontrolėje ke- kad nakomitetis nega
lėtą metų? Kaip veikia sovieti- garbus, Kad pakomitetis ne&a

inž. J. Miklovą ir J. Stuką, ir 
vertėją dr. A. Tarulį.

CHICAGOS ŽINIOS
lės visos gautos medžiagos pa 

numai? Ar ji veda T krizes ir skelbti, jog nepakenktų suda-:GAL PRIEMIESČIAI TERŠIA
Otto Nagel Park Ridge gy- [suirutę? Ar ji bus pakeista ko- rytai ryšių organizacijai ir ana-

- ■ ventoias aurina 34 metu senu- kia kita laisvų įmonių forma? Pus gyvenantiems žmonėms,
vo ašaromis pašventino tėvynės ,ve r^as; aUt51 a 34 Y at i Ar pavergtosios tautos išnau- 
meilę, vėliau ir savo krauju, kaktus5; Pamintą Nakries ūkiškai? Kas gauna .
pirmoj vietoj mirdamas už sa- karaliene. Sis augalas žydi kar- daJį gamybojc? kongr,
vo tautą ant -kryžiaus, o paskui i metuose, ir tik šešias valan

Buvo malonu išgirsti, kad 
Monagan atsiliepė apie 

inž. Juozą Miklovą, kaip apie

CHICAGOS ORĄ
James Fitzpatrick, Chicagos 

oro teršimo kontrolės skyriaus 
direktorius, išsiuntė 28 priemies 
čių merams Chicagos įstatymo

ir už visas tautas, gi virš jo 
galvos buvo keliomis kalbomis metais žydėjo nuo 7:30 v. v 
padėtas parašas: Jis yra žydų
karalius.

Jis davė visiems tėvynės my
lėtojams pavyzdį aukotis ir net 
mirti už savo tautas. Tėvynės

das, jau saulei nusileidus, šiais j Politinėje srityje Europos pa- patį geriausią liudininką, kokį kopiją apie oro teršimą. Kai-
iki komitetis norėtų sužinoti, kas pakomitetis iki šiol yra turė-

atsitinka pavergimo technikai j§s- Jisai suteikęs pačios vertin-___
po keletos metų ? Ar pavergtieji giausios medžiagos. Jisai kalbė- j gbjcagą v§ jų nešama iš prie-
virsta komunistais? Kokie gy- jęs iš neseno pirmų rankų paty-
ventojų sluoksniai yra atspa- rimo, o ne tai, ką jam pasakė

Amerikos dantistų sąjunga rįausį; kokie silpniausi? Ko kiti ar ką jis buvo pasiskaitęs,
nupirko iš Amerikos raudonojo ;mes galime tikėtis ateityje? “Pasisakyti galime ir mes pa-

2 vai. ryto.
kurie su pagrindu 

i dalis suteršto oro
spėja, kad 
patenka į

NAUJAS DANTISTŲ 
CENTRAS miescių.

KAS NORI PIRKTI SALĄ?

M. Raphel ir sese’ė M. Ona, ku
rios atostogauja Chicagoj pas 
tėvelius Anna ir Stanley Kana
pack. Visi linkėjo Kerr dukrelei 
sveikai augti. Svečius maloniai 
priėmė ir vaišino Frances Kerr 
ir jos mamytė Anna Kanapack.

X Aušrelės Juškaitės ir inž. 
Roberto Gruodžio iš Rockford, 
III., sutuoktuvės įvyks šeštadie
nį, rugpiūčio 18 d. 12 vai, 
Švenč. Panelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje, 6812 So. 
Washtenaw Avė.

Sutuoktuvių mišių metu gie
dos solistės Genovaitė Poškienė 
ir Genovaitė Giedraitienė.

X Evelinos Kaminskaitės ir 
Adomo Mickevičiaus sutuoktu
vės įvyks šj šeštadienį rugpiū
čio 18 d., 3 v. p. _p. Šv. P. Mari

no Seselių Rėmėjų 3 sk. rengia jos Qjmįmo, bažnyčioje Marųue- 
arbatėlę su daugybe dovanų parke
sekmadienį, rugpiūčio 19 d., 3 
v. p. p., skyrio pirm. Helen Ged
vilienės namuose, 4639 So. Her
mitage Avė. Kviečiame gausiai 
atsilankyti. Arbatėle rūpinasi 
— pirm. Gedvilienė, Beneta Ci- 
cėnienė, Anna iJeselskienė ir ki
tos. Visas pe’nas skiriamas sei
mo pasveikinimui, kuris įvyks 
spalio 14 d. Šv. Jurgio parapi
jos svetainėje Bridgeporte.

X Lengviausias nešiojamas 
TV, vos 20 sv., ausinės vienam 
klausytis, 1983 m. modelis d'de- 
liu ekranu, pigiai gaunamas 
DAINA CO., 3321 S. Halsted,
CL 4-5665. (sk.)

X Genovaitei Bielskus, 3015 
W. 71 st., tik už 11 dienų pra
leistą laiką ligoninėje, Leonar
das Jankauskas įteikė $573.20.

L. Jankausko telf. LU 5-2094.
(Sk.)

., ,. ... . , , , , . i , ... Chicagos rajono federalinės
meilę Jis įskėlė į dideles dory-.kryžiaus pastatus prie 169-211 [Taip pat pakomitetis norėtų tys,” kongresmanas pabrėžė. valdžiosbendru tarnybų sekcija 

j bes, kad mylėdamas savo tėvy-j E. Chicago av., už $700,000. susidaryti apytikrį vaizdą, kaip Drauge jis iškėlė ir keistą būkj į siūlo' arduoti g0 akrų salą ku- 
nę gali tapti šventuoju, kaip čia bus nauja dantistų sąjun- žiūrima pavergtuose kraštuose lę, kad esą labai sunku surasti

i į šios šalies politiką, šalpos bei gerų liudininkų, kurie būtų ne 
seniai atvykę ir

šv. Joana Arkietė, prancūzaitė, gos centro būstinė.

ŠAUNI ■ LIETUVIŲ 

GOLFO

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

X Buvusių Kasselic (Vokietijo
je) gimnazijos mokinių ir moky
tojų suvažiavimas įvyks rugsėjo 
mėn. 1 d. Chicagoje. Tos dienos 
vakare 7 vai. Lietuvos Vyčių 
salėje, 2452 W. 47 St., yra ren
giamas suvažiavimo pokylis, ku
riame vietas reikia rezervuoti iš 
anksto, užsiregistruojant pas su
važiavimo rengimo komiteto na
rius: A. Kazakevičių, 5549 So. 
Whipple St., Chicagoje arba IEd. 
Šulaitį, 1320 S. 48 Ct., Ciceroje. 
Registruojantis pokyliui kartu 
reikia siųsti 5 dol. asmeniui. (Pr.)

William Kareiva, darbštus Lie
tuvių Prekybos rūmų direktorius 
ir golfo dienos rengimo komisijos 
vienas iš pirmininkų. Jisai yra 
pasipuošęs Havajų salų vainiku. 
Tokiais vainikais buvo papuošti 
visi golfo dienos svečiai.

Lietuvių Prekybos rūmų, Li
thuanian Champer of Commerce 
of Illinois, tradicinė golfo žaidi
mo dienia buvo rugpiūčio 15 d. 
Silver Lake Country klube. Tą 
dieną lietuviai buvo “užkaria
vę” visą golfo lauką. Kur nepa
sisuksi, visur galėjai pastebėti 
lietuvių būrelius bežaidžiančius 
šį puikų žaidimą. Žaidė pramo
nininkai, prekybininkai, gydy
tojai, teisininkai, inžinieriai ir 
kiti. Žaidė ponios ir panelės. 
Buvo ir lenktyniuojama dėl pir 
menybės už premijas.

Vakare, banketo metu buvo 
paskelbti vardai laimėtojų. Pre
kybos rūmų narių rungtynėse 
pirmą vietą laimėjo Bruno Shu- 
kis, plačiai žinomas namų ran-

PREKYBOS ROMŲ 
DIENA į

govas — statytojas ir namų ■ 
pardavinėtojas. Moterų skyriu
je pirmą vietą laimėjo Juzė Mi- ' 
leriutė, žinoma dainininkė ir 
Alicijos Stephens moterų choro 
narė bei veikėja. Iš nenarių mo
terų skyriuje pirmavo Julija 
Berneckis. Skaičiuojant kirčius 
vadinama Peoria sistema, pirmą 
dovaną gavo Jonas Pakel, Chi
cago Savings & Loan Ass’n pir
mininkas. Kitas vietas A. Ma- 
zor, moterų — A. Leškauskaitė į 
ir Al. Bartkus. . j

Golfo dienos šauniame banke-, 
te dalyvavo apie keturi šimtai 
svečių. Jis buvo pradėtas kun. 
dr. V. Rimšelio, “Draugo” mo
deratoriaus invokacija. Progra
mą gyvai pravedė pats rūmų 
pirmininkas dr. J. Jerome. Do
vanas golfo žaidime pirmavu
siems išdalino St. Balzekas, Sr., 
Balzekas Motor Sales pirminin
kas.

Golfo dienai suorganizuoti bu

apie
_____ atvykę ir nusimanytų i yardų nuo kranto prie
daugiau negu apie savo kaimą. Cassville,^ Wis. Slaptus pasiūly-

I ri yra Mississippi upėje, 
i 100 yardų nuo kranto

Pakomitetis yra gavęs labai 
daug naudingos medžiagos. Ji-

mus su žadama pirkimo kaina 
reikia iki rujs. 19 d., pasiųsti:
General Services Administra- 

nai padės kongresui ir vyriau- Lion> 219 g clarR st > 
sybei susidaryti geresnį vaizdą 1
apie pavergtuosius kraštus da
bar. Kongr. Monagan’o žo
džiais, pakomitetis yra tik pa
sirausęs paviršiuje. Didžiulė 
darbo dalis, surišta su medžia
gos sudorojimu ir paskelbimu, 
tebėra ateities rūpestis. Patį 

I apklausinėjimą ketinama baig
ti netrukus, nes visų devynių 
Europos pavergtųjų tautų at
stovai buvo apklausinėti.

Monagan susilaikėKongr.

KIEK LIETAUS BŪNA 
CHICAGOJE?

Kasmet Chicagoje iškrenta 
apie 32.72 colių lietaus.

GAL IŠDIRBA GERUS 
PERUKUS?

Vagiliai pavogė 55 perukus 
iš Tom D’Or grožio saliono, 
5188 N. Lincoln. Jų vertė siekia 
arti $6,000. Pereitą mėnesį iš

Lietuvių Prekybos Rūmų golfo dienos viešnios ir rengimo komi
sijos talkininkės. Iš kairės: rūmų pirmininko dr. J. Jerome žmo
na ir St. Anthony’s Savings & Loan bendrovės sekretoriaus J. 
Grybausko žmona. Stovi — Stasiukaitienė, Raudonienė, Kuzienė 
ir jaunoji Balzekienė.

vo sudaryta veikli komisija, ku tvarkė, dalino ir banketu daug 
riai gabiai vadovavo William [ rūpinosi ponios — Jerome, Ku- 
Karei’va, Julius Kuzas ir Felik- zas, Raudonis ir jų dukros su 
sas Raudonis. Ir publikai buvo į kitomis talkininkėmis, 
skirta gana daug dovanų. Jas Banketas ir visa diena praėjo

i labai geroje nuotaikoje. Is

nuo atsakymo į klausimą, kodėl - „. . , , ., , , • -x. 1 x - tos pačios vietos buvo pavogtanebuvo apklausinėti atstovai | . . . „„. x „ 65 perukai uz $8,000. Paskuti-didziausios pavergtos tautos . , . . .Europoje-ukrainiečių. “Drau>m laiku 13 *valrni Srozi° sal10’ 
ge” jau buvo rašyta, kad Vals- Pavogta gana daug perukų, 
tybės departamentas ukrainie-i Y^eid sPaĮa’ kad Pe patenka į 
čius laiko “tradicine istorinės [ Ju°dąją rinką.
Rusijos dalimi”. Nežinia, ko- i_____________________________
kiais sumetimais, bet nebuvo 
apklausinėjami ir Rytų Vokie
tijos gyventojų atstovai.

____ _______ •••-
Lietuvių Prekybos Rūmų Chicagoje golfo 
Juzo Mileriutė ir Bruno Shukis.

dienos eempijonai:

! RENGIASI SNIEGUI 
I VASARAI NESIBAIGUS
I Chicagos parkų distriktas dar 
'vasarai nesibaigus jau rengiasi 
; sekančios žiemos sniegui ir pus- 
tynėms. Prie Lake Shore dr. ir 
30-tos gt. jau paguldytos pus- 
tynes sulaikančios tvoros.

Negalėdamas kalbėti už visą 
Užsienių reikalų komitetą, kon
gresmanas J. Monagan neatsa
kė ir į kitą klausimą, kodėl ko
mitetas nerodo jokio susirūpini
mo pavergtomis tautomis, įs
kaitant sovietinę Aziją, ir net 
mūsų pačių pašonėje — Kubo
je. Pats kongresmanas kalbėda
mas Pavergtųjų Tautų savaitės

DĖMESIO!
Jojimo pamokos nuo pirmadie

nio iki šeštadienio. Instrukcijos 
lietuvių kalboj.

Norintieji-čios prašau skambin
ti- nuo 3 iki 6 vai. vak.

GR 6-2361

BŪKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI

Įstodami j Liet. Knygos Klubą 
minėjimo proga praėjusio mėn. ir įmokėdami 5 dol. metinio mo- 
16 diena, įsakmiai suminėjo j kesčio mes įgaliname per viene-
ukrainiečius armėnus tibetie-'rius mctus Pas’'-°dyti kelioms ukrainiečius, armėnus, uoetie naujoms gerai parįnktoms liet. 
čius, šiaurės korejiecius tarpe, knygoms jr tuo pačiu uždirbame 
kitų kadaise buvusių laisvų! 2.50 dol., nes knygų pasirinkome 
tautų, bet dabar kenčiančių ko- už 7.50. dol.
munistinę vergiją. Lietuviškos Knygos Klubo na

riais — lietuvybės kalviais gali 
Dabar vykstančių apklausinė- būti visi, pasiuntę 5 dol. šiuo ad- 

jimų pirmininkas griežtai pa-!resu:
neigė dažnai girdimą teigimą, LIETUVIŠKOS KNYGOS 
kad visas darbas būsiąs papras- į KLUBAS

ketikų vartotojų tinklą. Lig šiol, tas rankų nusiplovimas, prisi-
112 darbininkų arba metė dar-j taikant prie Valstybės departa- .63rd st,» cllicaS0 29, III. 
bą arba buvo suspenduoti. j mento, kuris priešinasi bet ko-

57 IŠĖJO IŠ PAŠTO DĖL 
NARKOTIKŲ

Dar 57 Chicagos centrinio 
pašto darbininkai atsisakė savo 
darbų, nes jie buvo įvelti į nar-

/ tletcv,į




