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Sovietai vis daugiau įsigali Kuboje AMERIKA GINS IRANĄ
Tarėsi su Irano pareigūnais dėl nutraukimo karinės 

pagalbos fondų

DAR 1,000 SOVIETŲ SĄJUNGOS 
„TECHNIKŲ" j HAVANA
Greitai bus apie 7,000 rusų "technikų"

HAVANA, Kuba. — Dikta
toriaus Fidel Castro vyriausy
bė užvakar pranešė, jog dar 
“1,000 Sovietų Sąjungos tech
nikų” greitai atvyks į Havaną 
pagelbėti “pakelti” žemės ūkio 
gamybą.

Pasak patikimų šaltinių pra
nešimo, rusų “technikų” jau 
yra Havanoje tarp 5,500 ir 6,
000. Atvykus naujiems, viso bū
sią apie 7,000 rusų “technikų”.

Apie naujus atvykimus pra-

Argentina prieš Kubos 
įsijungimą į prekybos 

grupę
BUENOS AIRES, Argentina.

— Argentina nutarė pasipriešin 
ti Kubos prašymui įsijungti į 
Lotynų Amerikos laisvosios pre 
kybos sąjungą. Tai buvo at
skleista užvakar. Argentina yra — Chicaga vakar pradėjo mi- 
prieš Kubos įsijungimą į šią są- į nėti savo 125 metų sukaktį, su- 
jungą, nes Kuba turi tikslą truk ruošiant miesto pareigūnams ei- 
dyti ekonominį sujungimą, ku
rio siekia Lotynų Amerikos Vai

nešė Carlos Rafael Rodriguez, 
Žemės Ūkio reformų instituto 
pirmininkas (komunistas), kal
bėdamas rugpiūčio 22 dienos va
kare. Užvakar jo kalba atspaus
dinta vyriausybės spaudoje.

20 asmenų žuvo
Kolumbijos lėktuvo 

nelaimėje
BOGOTA, Kolumbija. — Ko- 

lumbiečių keleivinis lėktuvas už 
vakar nukrito ir sudegė, kylant 
iš Barrancabermeja aerodromo; 
žuvo 20 asmenų.

Aštuoni asmenys išliko gyvi, 
bet labai apdegė.

Nelaimė įvyko, kai DC-3, 
Taxader oro linijos nuosavybė, 
pakilo nuo tako ir paskendo 
liepsnose. Tarp žuvusiųjų yra 
du įgulos nariai.

Buvęs Britanijos ministeris pirmininkas Wi'nstcn Chureliili apleido Londone Middlesex ligoninę, 
kur jis išbuvo 54 dienas susilaužius šlaunikaulį. Apie 3,000 asmenų ištisas valandas lyjant laukė 
jo pasveikinti: “Good Old Winnie”. (UPI)

Okupuotoje Lietuvoje

BAUDŽIAVA KOLCHOZUOSE
Nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro

PAVERGTA LIETUVA. —; peratyvo vadovais pasirūpino, 
Vilniaus “Tiesa” rugpiūčio 17 d. į kad kolūkiečiams nereikėtų gaiš

seną.

stybių laisvosios prekybos są- — Britanija suteikė Pietų Ro 
junga. dezijai $3,500,000 paskolos.

(194 nr.) praneša:
Sparčiai piauna rugius “Pir

myn” kolchozo darbininkai. Dar 
bas prasideda anksti rytą ir bai 
giasi vėlai vakare. Nėra kada &

ti brangaus laiko.

Sunkvežimis su prekėmis at
važiavo į kolūkio pirmąją bri
gadą. Čia kolūkiečiai įsigijo cuk
raus, muilo, cigarečių, kitų pre- 

nė į krautuvę nueiti. Kolūkio aplankė rugius
valdyba kartu su Vilkijos koo- i pjaunančius antrosios bei tre

čiosios brigadų kolūkiečius.

VAKARŲ SĄJUNGININKAI PERSPĖJO 
SOV. SĄJUNGA DEL ŽYGIŲ BERLYNE

Sovietų paskelbimai negali ardyti Berlyno vienumo

WASHINGTON, D.C. — Jung i kuris paklaustas, ar Jungtinės ministraeiniai pakeitimai negali 
tinės Amerikos Valstybės, Bri- Amerikos Valstybės yra linku-

Ada Jankevičiūtė, grįžusi iš 
kolchozo (Kauno rajone), pra
nešė kooperatyvo valdybai, jog 
ji per kelias valandas pardavusi 
įvairių prekių už 150 rublių.

Taigi, nuo ankstyvo ryto iki 
vėlyvo vakaro pavergtas dar
bininkas turi dirbti už duonos 
kąsnelį... Kremliaus išnaudoto
jai lietuvį darbininką

BANDO SUMAŽIN

TI BERLYNO 

KRIZĘ
MASKVA. — Vakariečiai są

jungininkai — Jungtinės Ame
rikos Valstybės, Britanija ir 
Prancūzija — paprašė Sovietų 
Sąjungą prie jų prisijungti po
sėdyje Berlyne, kad ibūtų sušvel 
ninta krizė. ,

Sąjungininkai nenurodo, ko- j 
kie pareigūnai turėtų susitikti, 
bet, gal būt, bus patenkinti po
sėdžiu aukštų karių Vokietijoje.

Praėjusį sekmadienį Sovietų1 
komendantas Rytų Berlyne at
metė vakariečių pasiūlymą su
sitikti su trimis sąjungininkų 
komendantais Vakarų Berlyne, 
kad būtų sumažinta Berlyno į- 
tampa.

TEHRAN, Iranas. — JAV 
viceprezidentas Johnson vakar 
atskrido lėktuvu į Tehraną pa
sitarti su iraniečių aukštais pa
reigūnais, kurie susirūpinę dėl 
aĮmerikiečių ka 4*ries pagalbos 
fondų nutraukimo.

Johnson, jo žmona, jų duktė 
Lina ir dar 33 jų bendrakelei
viai buvo pasveikinti princo Rė
zos, šacho Rėzos Pahlevi brolio.

Johnson ir jo palydovai Ira
ne viešės 48 valandas. Juos pri
ėmė užsienio reikalų ministeris 
Abbas Aram, o vėliau grupė 
pietavo pas šachą vasariniuose 
jo rūmuose.

Johnson pradėjo dviejų sa
vaičių kelionę Vidurio Rytuose 
ir Viduržemio kraštuose, susto
damas užvakar Libane.

JAV viceprezidentas sveikino 
si Beiruto gatvėse su žmonė
mis, kas neįprasta Vidurio Ry
tuose.

Amerikos viceprezidentą pa
sveikino Beirute, Libano sosti
nėje, nors nedidelė, bet entuzias 
tiška minia. Važiuodamas iš ae
rodromo, jis sustojo pasikalbė
ti Su 15 metų amžiaus arbūzų 
pardavėju.

Vėliau Johnson mieste pasis
veikino su senesniais žmonėmis 
ir paglostė vaikų galvas.

Irane viceprezidentas John
son susitiko su pareigūnais, su
sirūpinusiais dėl nutraukimo —

ar planuojamo nutraukimo — 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
karinės pagalbos fondų.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės nori karinę pagalbą perkel
ti į išvystymo paskolas, skirtas 
sustiprinti valstybių ekonomi
ją

— JAV viceprezidentas John
son, viešėdamas Irane, pareiš
kė, jog Amerika gins iraniečių 
nepriklausomybę.

Iš Irano JAV viceprezidentas 
vyksta į Turkiją.

Respublikonų
suvažiavimas

SPRINGF1ELD, III. — Eve
rett M. Dirksen, senate mažu
mos vadas, vakar kalbėjo 5,000 
respublikonų Orpheum teatre, 
pradėjus Illinois valstybės res
publikonų partijos suvažiavimą.

— Turkijos vyriausybė ketina 
atšaukti savo ambasadorių iš I- 
rako ir siūlo sudaryti neutralių- 

verčia (jų komisiją, kuri išaiškintų tarp 
būti panaudojami susilpninti va- (jaugiau ir sunkiau dirbti nei . šių abiejų kraštų nesusiprati-
kariečių laikymąsi Berlyne. Va- baudžiavos laikais.
kariečiai pabrėžė, kad tie viena

tanija ir Prancūzija ketvirtadie
nį perspėjo Sovietus, kad va
kariečiai niekada nesutiks su jo
kiais “suvaržymais ar įsibro
vimais, kurie grėstų Berlyno gy 
venimui”.

Atskiru veiksmu Valstybės 
departamentas atsisakė turėti 
kokių nors reikalų su Rytų Vo
kietijos kariniu komendantu, 
kurį Sovietai ketvirtadienį pas
kyrė vieton atšaukto Sovietų 
komendanto Berlyne. Kiti są- ► 
jungininkai irgi padarė tą patį 
pareiškimą.

Valstybės departamento 
pareiškimai

Amerikiečių pažiūra į tokį ko 
mendantų pakeitimą buvo iš
reikšta Vasltybės departamen
to ryšių pareigūno Joseph Reap,

KALENDORIUS
Rugpiūčio 25 d.: šv. Liudvi

kas, Gilius, Liudytė.
Rugpiūčio 26 d.: XI sekm. po 

Sekminių, šv. Zeferinas, Gailu
tis.

Rugpiūčio 27 d.: šv. Kazimie 
ro kūno perkėlimas, Aušrinė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chiea

goje ir jos apylinkėje šiandien 
— dalinai apsiniaukę, apie 80 
laipsnių; rytoj — giedra, švelni 
oro temperatūra.

Saulė teka 6:09, leidžias 7:37.

mus.

Trumpai iš visur

U Thant tarėsi su
vakariečių atstovais

NEW YORK. — U Thant, 
einąs Jungtinių Tautų genera
linio sekretoriaus pareigas, ta
rėsi užvakar su vakariečių tri
mis ambasadoriais, peržvelgda
mi pasaulio problemas. Vakar 
jis išskrido į Maskvą pasima
tyti su diktatorium Chruščiovu.

U Thant priėmė JAV amba
sadorių Stevensoną, Prancūzi
jos naują ambasadorių Roger 
Seydoux de Glausonne ir Brita
nijos atstovo pagalbininką T. 
C. Crowe.

sios pripažinti Rytų Vokietijos 
režimą, atsakė — ne, pažymė
damas, kad toks pat atsakymas šališki Sovietų veiksmai negali 
ir dėl visų kitų Rytų Vokietijos turėti jokios įtakos į sąjunginin 
administracinių vienetų. kų teises ar Sovietų atsakonry-

Valstybės sekretorius Dean bę Berlyne. Keturių valstybių
Rusk, savo pasikalbėjime su So susitarimas Berlyno reikalu gali ~ u Thant, einąs Jungtinių 
vietų Sąjungos ambasadoriumi būti pakeistas tik nauju visų Tautų generalinio sekretoriaus
Anatolijum Dobrininu, tvirtai keturių sutarimu, gi visa atsa- Pareigas, atvyko vakar į Mask
išreiškė JAV susirūpinimą ko- komybė Berlyno reikalu gali vą pasimatyti su diktatorium

baigtis tik taikos sutartimi su Chruščiovu. U Thant Rusijoje
visa Vokietija. viešės 5 dienas. Iš ten vyks į

I Varšuvą, Prahą ir Vieną.
Smerkia Sovietų brutalumą

. . Į — Valstybės sekretor. RuskSavo pareiškime vakariečiai vaRar igvyko . Qttawą 
pabrėžė: “Sovietų tie paskelbi

munistų veiksmais Berlyne, ko
kie pasireiškia žmonių šaudy
mais ties gėdingąja siena. Jų 
pasikalbėjimas trūko 16 minu
čių.
Kaip aiškinamas šis Sovietų 

žygis
Washingtone manoma, kad

Sovietai vieton savo komendan
to pastatė Rytų Vokietijos ko
mendantą šiais tikslais:

1. Sovietai nori atsiriboti nuo
Rytų Vokietijos komunistų žiau 
rūmų ties siena, einančia Ber
lyno viduriu.

2. Sovietai nori apmaldyti sa
vo Rytų Vokietijos komunistus 
“klientus”, duodami jiems pa
rodyti daugiau valdžios.

3. Sovietai nori ištirti vaka
riečių jautrumą, tikėdamiesi, 
kad jeigu dėl šio veiksmo bus 
tik švelniai reaguojama, tai So
vietai galės ir vėl daugiau tei
sių Berlyne sau uzurpuoti.
Sutartis su visa Vokietija, o ne 

vienašališki veiksmai 
Vakariečiai savo griežta lai

kysena nori parodyti, kad ad-

mai negali ardyti Berlyno vie
numo. Nepaisant tos sienos ne
teisėtumo ir nepaisant Rytų 
Berlyno administracijos bruta
lumo, neleidžiant Rytų Berly
no gyventojams vykti į Vaka
rus, Berlynas vis tiek pasilieka 
vienas miestas”.

su Kanados pareigūnais įvai
riais reikalais.

— Britų ūkio unija nenori, 
kad Anglija įsijungtų į Euro-

— Europos Ekonominės 'Bend 
ruomenės (Bendrosios Rinkos) 
atstovai, posėdžiaują Briusely
je, belgų sostinėje, vakar pri
ėmė Graikiją į šią bendruome
nę pirmąjį nepilnateisiu nariu. 
Graikija Europos Ekonominės 
Bendruomenės nepilnu nariu 
taps lapkričio 1 dieną.

— JAV kariniai daliniai iš Va 
karų Vokietijos vakar atvyko į 
Vakarų Berlyną rytų Vokietijos 
teritorija, bet raudonieji jų žy-

Udall j Rusiją
WASHINGTONAS. — JAV 

vidaus reikalų sekretorius Stew 
art L. Udall sekančią savaitę 
išvyksta į Rusiją apžiūrėti so
vietų elektrines jėgaines.

pos Ekonominę Bendruomenę, giavimo netrukdė.

Guiana pareigūnas vizituos 
Kubą

GEORGETOWN, Britų Guia
na. — Senatorius Joslyn Hub- 
bard, prekybos ir pramonės mi
nisteris, greitai vizituos Kubą 
aptarti prekybos ir pramonės 
planus.

Naujausios
žinios

— Dar auka. Vakarų Berly
ne, prancūzų sektoriuje, pasie
nio komunistai sargybiniai nu
šovė 19 metų jaunuolį sargy
binį, bėgantį iš Rytų Berlyno į 
laisvę — Vakarus. Prancūzai 
ruošia griežtą protestą Sovie
tų Sąjungai.

— Prezidentas Kennedy va
kar išskrido lėktuvu aplankyti 
savo tėvo, kuris ilsisi Hyannis 
Port, Mass.,,ir sūnaus John jr. 
Newport,. R. I. Kennedy savo 
Hyannis Port vasarvietėje bus 
iki sekmadienio. Jo tėvas Jo
seph P. Kennedy yra savo kai
myninėje vasarvietėje, kur jis 
sveiksta. Prezidentas sekmadie
nį skris helikopteriu į Newport, 
kur jo sūnus John jr. vieši pas 
Mrs.. Hugh Auchincloss, prezi
dento uošvę.

— Einąs Jungt. Tautų gene- 
ralinio sekretoriaus pareigas U 
Thant vakar iš Nėw Yorko iš
vyko į valstybes už Geležinės 
uždangos. Jis pirmiausiai vizi
tuos Sovietų Sąjungos diktato
rių Chruščiovą.

— Buvęs Jungtinių Amerikos 
Valstybių prezidentas Eisenho- 
weris vakar Dubline, Airijoje, 
pareiškė, jog Amerikos kari
niai daliniai privalo pasilikti Va 
karų Berlyne. Toliau jis pridė
jo: pasitraukimas parodytų va
kariečių silpnumą.

Soblen turi grįžti 
į Ameriką

LONDONAS. Aukščiausias 
Britanijos teismas vakar vėl nu 
sprendė, kad Sovietų Sąjungos 
šnipas dr. Robert A. Soblen tu
ri grįžti į Jungtines Amerikos 
Valstybes, kur jis nuteistas ka
lėti iki gyvos galvos dėl šnipi
nėjimo sovietų naudai. Jis nori 
pasilikti Britanijoje.

Advokatas kreipsis į apeliaci
nį teismą, kad šnipas Soblen 
nebūtų grąžintas į Jungtines 
Amerikos Valstybes.

De Gaulle vos įsvenge mirties — Strėlės rodo prezidento Charles de Gaulle automobilyje skyles, 
kūnas padare pasikesmtojai, paleidę apie 150 kulkų. Prieš prezidentą de Gaulle gyvybę buvo pa
sikėsinta, kai jis, jo žmona ir žentas važiavo trečiadienį iš Elizėjaus rūmų į Villacoublay karinį 
aerodromą pietuose nuo Paryžiaus.

Indonezai susitiko 
Naujoje Gvinėjoje

su olandais
HOLLANDIA, Olandijos Nau 

joji Gvinėja. — Indonezai para
šiutininkai bando susisiekti su 
olandais prie pietinio pajūrio, 
pasirašius karines paliaubas.

Keturiolika indonezų atvyko 
į olandų administracijos įstai
gą netoli Marauke ir pareiškė, 
kad jie girdėjo pranešimus, jog 
pasirašytos paliaubos.

Paliaubos buvo paskelbtos, 
Indonezijai ir Olandijai pasira
šius sutartį, kad Naujoji Gvi
nėja atiduodama indonezų ad
ministracijai 1963 metų gegu
žės mėnesį.

Apie 200 indonezų parašiuti
ninkų yra Marauke srityje. Jie 
irgi bando susitikti su olandų 
pareigūnais.
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LIETUVOS VYČIŲ SEIMAS

Dideli JAV lietuvių jaunimo darbai Lietuvai

Lietuvos vyčių 49-tas seimas . tis čia paduodame jo paties žo-
Newarke praėjo su dideliu pa- , Ežiais.

: , . „ i t j ,• Vyčiai jau per 16 metų dir-sisekimu. Vyčiams buvo didelis _ . .1 ba ir veikia Lietuvos naudai 
džiaugsmas, kad jame sutiko per gavQ garsią Lietuyių Reika. 
dalyvauti lietuvis vyskupas K. i jų komisijų. Jau per 16 metų 
Salatka. Apie tą puikų seimą vyčiai gina Lietuvos reikalus 

• dar teks pakartotinai rašyti, ir deda visas galimas pastan- 
Vyčių veiklą Lietuvos reikalais Sas> kad Lietuva atgautų savo
gerai apibūdina Lietuvos vyčių tinkamž* viet^ tarpe laisvų ir 

, ... . nepriklausomu pasaulyje tautų.Lietuvos Reikalų komiteto pir- . d , . , ... 1_.r Kad visi gali taip atsiliepti 
mininko kun. Jutkevičiaus ra- apįe VygįUg, tai nenuostabu iš
portas, kurio pagrindines min- šios statistikos:

1861 1962
Biuletenių paruošta ..................... 12 12
Biuleteniuose laiškų pažymėta........... 346 .252
Biuletenių išsiųsta ........................... 3,789 4,222
Turima adresų siuntimui ............... 142 166
Laiškų bei atviručių parašyta. . apie 18,183 apie 23,295 
Atsakymų gauta ....................... apie 3,584 apie 5,433

Iš statistikos galima sekan- 2. Skaičius komisijos narių 
čias pastabas padaryti: padidėjo ligi 166, tai yra 24

1. Per praėjusius metus pa-daugiau, negu pernai, 
siekėme rekordą, nes daugiau
sia laiškų išsiuntėme — apie 1 neatsiuntė savo pra-
23,295 ir daugiausia biuletenių nešimo. Už tai galima sakyti, 
—' 4,222. Pirmiau rekordiniai kaa daugiau, negu 22,363 laiš- 
metai buvo 1952, kada parašė- kai buvo Prašyta, 
me 21,615 laiškus ir 1954, ka- Kaip apskritys pasirodė šia- 
da išsiuntėme 4,118 biuletenius, ime tautiniame darbe?

Naujos Anglijos apskr...........
New York - New Jersey aps.
Mid - Central apskr...............
Illinois - Indiana apskr. ....
Kalifornijos apskr...................
Visi kiti....................................

1981
7,864
3,861
1,898
1,644
1,122
1,794

1962
9,680
5,994
4,278
1,754

791
798
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valstybės regijone ir pagaliau 
tarptautinėj platformoj visos 
žmonijos ribose.

Visa tai reikalinga turėti gal-

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

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

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

(Pabaiga) anuo pateiktos programos jau,nune) socialinę tikrovę. Popie-
buvo reikalingos žymaus papil- žiaus noru jų reikia ieškoti vi- 
dymo ir pritaikymo nūdieniams j sose pakopose, visuose bendruo 
reikalavimams, nes šių dienų | meniniuose tipuose: šeimoj, įvai 

Kyla klausimas, kokios nau-. socialinio gyvenimo atstatymas: rių rūšių įmonėse, organizaci
jos aplinkybės palenkė popie- į ir atnaujinimas lygiai vedimas i jose ir socialinėse, politinėse ir 
žiu naujai iškilmingai prabilti 1 pusiausvyros į ūkiškąją veiklą! ūkiškose institucijose, ūkiška- 
socialiniais klausimais? Jonas l turi būti išplėsti į visus žmoni- jame sektoriuje, geografiniame 
XXIII nurodo visą eilę aksti- Į jos telkinius, pradedant nuo
nų, kurie jį paskatino tokį žo- j šeimos ir baigiant visa žmoni- 
dį tarti. I jos bendruomene.

Toliau knieti patirti, kame Patobulintas susisiekimas pa-
glūdi naujųjų laikų socialinio šaulį nuostabiai sumažino. Tai i voje, studijuojant enciklikos su- 
klausimo esmė ? Kiek pakitėjo sudarė galimybę pamatyti ir pa-1 formulavimus ir nurodymus. Ta 1 
jo formatas ir dydis, kad net ! žinti ne tik visos žmonijos so- j da lengva bus pastebėti ir su-, 1 ""™-
reikėjo jį aptarti ir raginti ieš- ciadnes problemas ir jų tarpu-1 prasti kiekvieną enciklikoj ap-'
koti jam išspręsti naujų būdų i Savį ryšį, bet ir kiekvieno pa-i tariamą problemą šių dienų ir j ka<^ v^sa tai daug priklauso nuo 
ir priemonių? Popiežius duoda 1 vienio žmogaus vietą visoj tur-! visos žmonijos reikalų fone. En- j darbininko socialinio subrendi- 
atsakymų ir į šiuos klausimus, tingoj problematikoj ir pabrėš- i ciklikos paliestų klausimų svars. mo ar susipratimo. Šioje srity 

Popiežiaus nurodyti faktai, ku i ti jo visose šiose problemose tymas, vaduojantis savo iš ank|ras piagįos dirvos savo uždavi-
rie privertė jį paskelbti naują pirmenybę bei iškelti jo asmeni- 
encikliką, nūdienių socailinių nę vertę.
problemų svarbiausius svorio Tas faktas, kad nėra tiek svar 
punktus iš senųjų vietų išjudi- į bių ūkiškųjų, socialinių ir poli-.
no ir jie užgulė žymiai platės- tinių reikalų, už kuriuos nebūtų! enciklikos vertę ir reikšmę ma
nius plotus. Šiandieninis sočia- svarbesnis žmogus, nurodo ir i žiną, iškreipia mintis ir inten- 
linis klausimas tai ne tik klasių visų tų problemų sprendimo me I cijas, vertina vakar dienos min 
antagonizmo klausimas, bet pir- todą. Jos turi būti sprendžia-ties kategorijomis ir įstumia į

PAJIEŠKOJIMAS
Jieškomas VLADAS RUDIS, sū

nus Kazio, gim. 1896 m. Kėdainių 
apskr., Baisiogalos valse., Diškių 
km. Iš Liet. išvykęs 1914 m. Jieš-sto sudaryta nepalankia nuo , . . .

mone ir aprioristiniais nusitei-,niams atlikti Pasaubecių apas-■ ko sesuo Viktorija Rudytė Atsi- 
r . . ’ 4. i • l kepti adr.: K. Banys, 1125 VVestkimais bei nusistatymais, pri- talavimas.

veda prie to, kad komentatorius i
31 st St., Chicago 8, III. TeL VI 
7-0710.

moj eilėj yra ir vystymosi dis
proporcijų problema: tarp įvai
rių ūkiškųjų sektorių, tarp į- 
vairių ūkiškųjų regijonų ir pa
galiau tarp kraštų su nevieno
du ūkiškojo išsivystymo laips
niu. Socialinė problematika, y- 
patingai po paskutiniojo karo,

mos visose socialinio gyvenimo mažų, menkaverčių bei tenden- 
pakopose kiekvienu atveju išlai-. cingų, partikuliarinių interesų 1 
kant žmogaus laisvę ir vertę ir' plotmę.
dėlto nėra socialinių reikalų sri i
tyje iš anksto nustatytų spren-| 
dimų ir tokių, kurie turėtų vi-' 

' suotinį pritaikymą. Visuotiniai,

'Enc. “Motina ir mokytoja’ 
praplėtimas

NAUJIENA! Atidarytas
genės Grožio galionas

750 Wesl 33rd Street
Atlieka plaukų sušukuosenas, kirpimus, plaukų dažymą, mani

kiūrą ir t. t.
Atdara kasdien 9:30 v. r. iki 8 vai. vak. Trečiadieniais uždaryta 

Tel. 842-9214

gali būti tik principai. Sprendi- i Netrukus po enc. Motina, ir 
įgavo globalinio pločio ir apė- mai visuomet turi būti detalūs • mokytoja pasirodymo pasauliui 
mė visos žmonijos reikalus. ir dėlto turi būti kruopštaus ir' Vatikano Valstybės sekretorius

Nūdieniai socialiniai konflik- Į bešališko tyrimo ir studijavimo j kard. Cicognani šv. Tėvo var
du parašė laišką Halifakso ar
kivyskupui Berey, kuriuo pra
plėtė ir patikslino kai kurias 
enciklikos tezes. Tas laiškas nu 
rodo aštuonias sąlygas, kurių j 
reikalinga laikytis darbdaviams 
su darbininkais būtent:

tai negali .būti sprendžiami ir iš- padariniai.
spręsti kokiame viename siau- Į Tų faktų, prielaidų ir negin
tame plote. Tai nėra jau tik čytinų dėsnių šviesoje reikia, in- 
atitinkamos darbo įstatimdavys I terpretuoti encikliką Motina ir 
tės ar sveikos socialinės politi-: mokytoja. Popiežius mato vi- 
kos problema, nėra taip pat! sas problemas, kurios vargina 
vien tik kai kurių pavienių vals- ir kankina nūdienę žmoniją šian 
tybių socialinės reintegracijos

PAPILDOMAI UŽDIRBKITE BENT 

po $100 per savaitę atliekamu laiku

Naujos Anglijos apskritis 
puikiai pasirodo. Veikimas pa
didintas, ir nariai daug laiko 
praleido laiškų rašymui. Čia 
ypatingu būdu reikia pagirti 
Worcesterio 116-tą kuopą, ku
rios komisijos nariai parašė 
per 3,000 laiškų. Kad visos 
kuopos taip veiktų, tai Lietu
vos reikalai plačiau visur būtų 
žinomi.

New York - New Jersey apsk
ritis pasitaisė, nes daugiau laiš
kų parašė, negu pernai, čia 
daug kredito priklauso Philadel- 
phijos 3-čiai kuopai, kurios na
riai parašė 1,075 laiškus.

Mid - Central apskritis beveik 
trigubai padidino savo veikimą, 
ačiū Detroito 79-tai kuopai, ku
rios nariai labai interesuojasi 
Lietuvos reikalais.

Pernai per seimą Irene Šan
kus buvo išrinkta Lietuvių Rei
kalų komisijos pirmininkė. Kaip 
pirmininkė ji parašė 343 laiš
kus, atsakymų gavo 107. Jos 
pareigos buvo sunkios: kalbėti 
nariams apie komisijos svarbą, 
raginti juos prisidėti prie laiš
kų rašymo, parašyti organiza
cijos vardu oficialius laiškus. 
Galiu liudyti, kad ji puikiai sa
vo pareigas atliko. Be to, ji

nieko nereikalauja iš kasos už 
savo lėšas. Ji tą visą aukoja 
organizacijai. Kaipo komisijos 

į garbės pirmininkui, man tenka 
! paruošti biuletenius, kuriuos vi
si nariai gavo; komisijos reika
lais parašiau 991 laišką bei at
viruką.

Komisijos darbas yra pain
formuoti spaudą apie Lietuvos 
dabartinę sunkią padėtį, padė
koti tiems, kurie palankiai at
siliepia, ir protestus iškelti prieš 
tuos, kurie nepalankiai atsilie
pia apie Lietuvą. Kaip reaguo
ti ir kam rašyti, galima žinoti 
iš straipsnių, kurie telpa laik
raščiuose, žurnaluose ir knygo
se. Dėkui Dievui, kad nariai su
siprato ir atsiunčia mums 
straipsnių. Daugelis atsiuntė, 
bet daugiausia atsiuntė: Pranas 
Vaškas iš Newark, N. J., Anta
nas Yuknis iš Chicagos, Vincas 
Vyšniauskas iš Gardner, Mass.

Vėl šiais metais vyčiai prisi
dėjo prie Vasario 16-tosios mi
nėjimo. Sausio mėn. per savo 
laiškus krašto prezidentui, Kon
greso nariams, laikraščių redak
toriams, valstijų gubernato
riams, miestų majorams ir ki
tiems, vyčiai prašė visų neuž
miršti Vasario 16-tosios reikš-

dienėse sąlygose ir liepia ieško-Į Atitinkama fizinės ir mo
ti sprendimų ryt dienai. Liepia i ralinės sveikatos apsauga; 

atstatymo keliu. Suprantama, jų ieškoti prisilaikant bendrai -! Padorus ir teisingas atly- 
visa tai turi būti daroma, bet . žmogiškų moralinių principų ir j gmimas ir suteikimas darbinin- 
to toli gražu nepakanka. Re- visuomet tiksliai analizuojant į kta galimybės tapti nuosavybės
rum novarum ir Quadragosimo tos dienos ir vietos (hie et, aIininku;

3. Įvedimas socialinio draudi
mo nuo nelaimių;

4. Suteikimas darbo pramo-

klausimas tarpinių organizmų

(
mės. Tas darbas atnešė daug dė. Už tai reikia pagirti sekan- 
vaisių nes, čius, kurie puikiai pasirodė::

Jonas Andriuška iš 116 kuopos11 gubernatorių ir 16 majo
rų paskelbė vasario 16-tą dieną 
kaipo Lietuvos Respublikos die-

Laisvu laiku atstovaukite mūsų Bendrovei. Mes esame 
viena pačių didžiausių ir seniausių SIUNTINIŲ firmų pasau
lyje. Mes siunčiame geriausias prekes pigiausiomis kainomis. 
Pasidaryti mūsų atstovu NEREIKIA JOKIŲ YPATINGŲ 
KVALIFIKACIJŲ. Tą darbą gali atlikti bet kuris dirbantysis 
vyras, moteris, studentas ar pensininkas. Patikrindami pa
slaptį, siūlome taip pat parašyti mums ir VISIEMS KITŲ 
FIRMŲ ATSTOVAMS, nes su mumis galite pajėgti daugiau 
uždirbti, negu su kitomis firmomis. Dėl smulkesnių žinių ir 
sąlygų prašome rašyti tuojau šiuo adresu:

DRAUGAS, Adv. No. 5444,
4545 W. 63rd St, Chicago 29, III.nėj vietų socialinio veikimo žmo 

nėms, kurie būtų kompetentin- 
parašė 722 laiškus, Leonar- i gį žmonių problemoms spręsti, 

das Valiukas iš 133 kuopos — į jį€ turį būti laisvi nuo bet ko- 
ną savo miestams ir valstijoms; parašė 625 laiškus, Edvardas kios prievartos;

128 kongresmanai ir 27 se- 1 Martin iš 78 kuopos — parašė 
natoriai pasakė kalbas apie Lie- 402 laiškus, 31 narys per pra- 
tuvą ir tos visos kalbos buvo ėjusius metus parašė po dau- 
atsp,ausdintos Congressional Re giau, kaip ICO laiškų ir taip už- 
cord; sipelnė tapti nariais taip vadi-

142 laikraščiai aprašė ap- namo 100-A-YEAR klubo.
Kadangi tiek daug narių as

meniškai daug laiškų parašė, 
todėl šie metai yra mums re
kordiniai metai.

vaikščiojimus, kurie vienur ar 
kitur įvyko;

keliose parapijose vyčiai daug 
prisidėjo prie tinkamų apvaikš- 
čiojimų savo miestuose.

Vyčiai darė, ką tik galėjo, 
kad pasaulis žinotų, ką tai reiš
kia taip vadinamos Lietuvos

VYČIŲ RANKRAŠČIUS SIŲ
STI PR, RAZMINUI

Al.. Manstavičius, ligšiolinis 
Tragiškos dienos, skatino sena- Lietuvos vyčių skyriaus redak-
te ir kongrese Užsienių Reikalų 
komisijas paremti ir leisti pra

torius, buvo susirgęs. Sveikata 
pagerėjo, tačiau sąlygos jam ne

eiti į kongresą svarstymui 12 leidžia toliau šio skyriaus reda-
rezoliucijų, kurios pareikalautų, 
kad Sovietai išeitų iš Lietuvos

guoti ir jisai atsiuntė “Drau
go” redakcijai laišką, prašyda-

ir leistų laisvus rinkimus įvyk- mas, kad dabar vyčiai savo ras 
ti Lietuvoje ir darė spaudimus i^us siųstų Pr. Razminui, 6432 
kad prezidentas paskelbtų tr,e-iS- Talman Avė., Chicago 29, 
čią liepos savaitę kaip Paverg- Telefonas WA 5-5964. 
tųjų Tautų savaitę. Visuose pa- i Al. Manstavičius iki šiol gra- 
rengimuose, kurie įvyko įvai- I žiai pasidarbavo ir “Draugo” 
riuose miestuose, vyčiai akty- ^leidėjai bei redakcija reiškia 
viai prisidėjo ir gražiai pasiro- jam padėką.

5. Avansai ir pakėlimai, pa
remti objektyviais duomenimis. 
Jie turi būti prieinami lygiai 
visiems;

6. Galimai plačiausia teisė 
darbininkui dalyvauti firmos gy 
venime;

7. Automatizacijos pasėkų pa
skirstymas visoms suinteresuo
toms šalims su apmokymu dar
bininkų atitinkamose .mokyklo
se ir fabrikų institucijose ir

8. Apsauga nuo nelaimingų 
1 įvykių įmonėse, sąlygos dirban
čioms moterims atlikti motinys
tės pareigoms, teikimas jau
niems žmonėms darbo tik pasie ! 
kusiems būtino subrendimo ir I 
tokio darbo, kuris netramdo jų 
natūralinio vystymosi ir nesta
to į pavojų jų moralinio gėrio 
ir religinių jausmų.

Vatikano Valstybės sekreto
rius duoda kiekvieno punkto 1 
platesnį paaiškinimą.

Pagaliau laiške pažymima, •

Wc carry a complete line of all 
well known Paint Brand Narnės such as

Diamond,. American Maršette, 
Murphy etc.

Painter Sapphes

OIAMOND PAINT CO.
Paint Headąuarters for Residences 

1795 Oakton St., Dės Plaines, III.
VAnderbilt 4-8084

open daily and saturdays from 8:30 untii 6 ę’clock 
fridays untii 9 P.M. Sundays 9 untii 12 ISoon 

JPlease mention this advertisementl

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge’

PIRMASIS PO VASAROS

Koncertas ir Literatūros Vakaras!
RUGSĖJO 1 d. (šeštadieni) 6 vai. 30 m. JAUNIMO CENTRO didžiojoj sa
lėje. 5620 So. Claremont, Chicagoje, minint Vilkaviškio gimnazijos 55 en. 
ir Vilkaviškio miesto SOI) metų sukaktis. Programą išpildys Vilkaviškio 
gimnazijos auklėtiniai. Dainuos solistai: I. BLAUDŽIONAITĖ-MOTE.KAI- 
TIENĖ, R.' VILČINSKAITĖ-MASTIENfi ir. ST. BARAS, akomp. M. MO

TERAIČIUI. Literatūrinėje dalyje rašytojai: A. VAIČIULAITIS, P. ORIN- 
TAITE, J. ŠVABAITĖ, ALB. BARANAUSKAS, B. AUGINĄS ir K. BRA- 
DCNAS. RUGSĖJO 2 d. (sekmadienį) 5 vai. vak. tose pačiose patalpose 
įvyksta minėjimo BANKETAS su įdomia programa ir linksmu laikraščiu. 
Lietuviškoji visuomenė kviečiama gausiai dalyvauti šiuose rudens sezono

atidarymo parengimuose. Bilietų kainos : koncertan — 2 dol., moksl. ir stu
dentams pusė kainos; banketam — 5 dol., moks. ir studentams pusė kainos. 
Bilietai iš anksto gaunami „Drauge“ ir po 6 v. vak. pas K. Povilaitį, 2632 
W. 69th St., Chicago 29, III. Telef. GR 6-8038. Visi susitinkame! šioje 
neeilinėje kultūrinėje šventėje! -



Lietuviškoji kultūra ir

KULTŪROS KONGRESAS
Atkutusi Europa nori atominiu Sinkiu

Ji siekia vietos laisvo jo pasaulio vadovybėje

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. rugpiūčio mėn. 25

Rimties valandėlei

Kultūros sąvoka yra tokia 
plati, kad dėl jos kyla disku
sijų ir nesutarimų. Net tauti
nės kultūros apimtyje, kuri 
yra tik dalis visos žmonijos 
kultūros, mes galime gerokai 
pasimuistyti tarp savęs ir dar 
vis neprieiti jos ribų.

Lietuvių kultūra atsiremia 
tautos pasiektais dvasiniais 
laimėjimais, kuriuos mes išei
vijoje turime ne tik išlaikyti, 
bet ir platesne apimtimi juos 
puoselėti, ugdyti ir plėsti. Tai 
mūsų k«’tūriniai uždaviniai, 
kurių negalime išsižadėti, ne
norėdami atsisakyti savo tau
tinės pasiuntinybės.

Žinome; kaip lietuviškoji kul 
tūra pavergtoje Lietuvoje yra 
smarkiai žalojama. Jai duoda
mas rusiškai-bolševikinis tu
rinys, propagandiniai bruožai, 
kad tik lengviau būtų perauk
lėti ten likusius tautiečius bol
ševikinės vergijos plėtimo tiks
lams. Negalima taip pat nu
tylėti, kad kai kuriais atve
jais žalojama mūsų kultūra ir 
išeivijoje, perdaug prisitaikant 
praktiškiems vietos reikalavi
mams ir lietuviškam turiniui 
uždedant svetimą pavidalą.

Mūsų kultūrininkų uždavi
nys ir yra mėginti savąją kul
tūrą išlaikyti, jos turtus di
dinti, ją saugoti nuo priemai
šų ir jai surasti tinkamiausius 
kelius, kuriais ji turėtų eiti į 
vis didesnius laimėjimus. Tais 
reikalais diskutuojama, rengia
mos studijų dienos, paskaitos, 
pasikalbėjimai. Pagaliau šiais 
metais įvyks ir LB iniciatyva 
šaukiamas Kultūros kongre
sas. Tai vis mūsų lietuviško 
kultūrinio išsilaikymo proble
mų sprendimas, o kartu mūsų 
kultūrininikų įsijungimas į Lie 
tuvos vardo propagavimą bei 
laisvės kovas.

*
Kultūra nėra lengvai ap

sprendžiamas dalykas, nes jos 
plotis ir apimtis priklauso nuo 
daugelio veiksnių. Vieniems 
kultūra yra tik civilizacijos pir 
matakas, kitiems — meniniai 
laimėjimai, tretiems — dvasi
nių laimėjimų visuma.

Nesiaiškinant kultūros sąvo
kos apimties, mes tik norime 
pabrėžti, kad ji nėra tik civi
lizacija, kaip mėgina ją nuže
minti materialistai, bet mano
me, kad ji ampima ir visą lite
ratūrą, ir muziką, ir dailę, ir 
moralę bei religiją. Visi šie 
veiksniai padeda kultūrą kur
ti, ją puoselėti ir plėsti. Dėlto 
ir mūsieji kultūros reikalai nė
ra kurio nors vieno ar kito 
reikalas, bet bendras visos tau 
tos, šiuo atveju — visos iš
eivijos reikalas.

Kaip surasti tą bendrą var
diklį, kuris nuspręstų, kad lie
tuviškosios kultūros sąvoka ibū 
tų visiems priimtina, neleng
va pasakyti. To nesuras nė 
Kultūros kongresas. Tačiau 
praverti nesužalotos lietuvių 
tautos kultūros aruodus, at
skleisti jos dvasinius bruožus

Spaudoje ir gyvenime

KAI PIKTUMAS APTEMDO PROTĄ

Rugpiūčio 23 d. laidoje “Laisvo
sios Lietuvos” pirmajame pusla
pyje dr. Br. Jucys straipsnyje 
“Argi tai kultūros kongresas” ra
šo, jog jis nustebęs sužinojo, kad 
vienas iš pagrindinių kalbėtojų 
Kultūros kongrese, Chicagoje, bus 
dr. Jonas Grinius. Visu straipsniu 
labai nekultūringai puola dr. J. 
Grinių nežinia už ką. Jis sako: 
“Ir gaila ir gėda, kad lietuvišką 
kultūrą atstovaus taip netolerantiš 
kas vienos politinės srovės propa
gandistas, neblogas demagogas, 
knygos “Tautos ir tautinės ištiki
mybės” autorius”. Iš to atrodo, 
kad būtų nei gaila nei gėda, jei 
lietuvišką kultūrą atstovautų toks 
dr. Br. Jucys.

Toliau tas pats rašeiva kriti
kuoja knygą “Tauta ir tautinė iš
tikimybė”, keliais atvejais ją ci
tuodamas ir darydamas išvadas, 
kad, esą, būsią gėda, jei dr. J. Gri 
nius kalbės apie lietuvių kultūrą, 
ir iš to kongresas liks tik balaga
nas. Paskutinėje išvadoje siūloma 
LB Centro valdybai įsikišti į kon
greso komisijos patvarkymą ir dr.

įvairiose srityse, nurodyti jai 
.tinkamiausius kelius ir nu
smaigstyti gaires, kad ji nepa
siklystų svetimųjų įtakoje ir 
neiškreiptų lietuvių dvasinio 
veido, reikalinga kultūrininkų, 
išsinešusių jau apipalidalintą 
kultūrinį bagažą iš tėvynės, iš
samių studijų. Nurodyti prie
mones, kaip jos tautinį pavi
dalą išlaikyti šiose aplinkybė
se turėtų tarti žodį ir jauni
mas, kuris geriau pažįsta vie
tos sąlygas, bet' dar nėra ati
trūkęs nuo savosios kultūros 
branduolio. Kultūros kongreso 
uždavinys ir būtų surasti san
dėrį tarp lietuviškos kultūros, 
atsineštos iš tėvynės, ir tų įta
kų, kurios ateina iš kitų tautų 
laimėjimų. Tik svarbu, kad 
priemaišos nemėgintų užimti 
lietuvių kultūros vietos, ją su- 
žalodamos svetimybėmis.

*
Mūsų tautos tragedija nėra 

tik tėvynės praradimas. Ji pra
sitęsia į mus, kai mes prade
dame prarasti save pačius, sa
vo lietuvišką vidaus pasaulį. 
Mus naikina ne tik mūsų tau
tos priešas, bet ir mes patys 
išeivijoje naikinamos, eidami 
savu keliu ir rėkdami, kad ki
ti ne tuo keliu eina. Taip mes 
kovojame daugiu už savo smul 
kius reikaliukus, už svetimas 
lietuviškumui idėjas, o kovą 
už lietuvybę ir Lietuvos lais
vę paliekame tik negausiems 
idealistams, kurių taip maža 
tėra mūsų eilėse.

Kultūros kongresas, aišku, 
nebus jokia tobulybė, nes jį 
sunkiomis sąlygomis rengia ei
liniai kultūrininkai, kurie turi 
noro ir energijos aukotis bend 
ram lietuviškam reikalui. Bet 
štai, kūdikis dar lopšy, o jau 
daugelis jo būsimus darbus da 
bar kedena, perkedena ir, su
malę į skutelius, sviedžia že
mėn. Diskutuojami prelegen- 
taitai, dėl kurių kompentencijos 
negalima abejoti, ginčijamasi 
dėl temų, kurios tikrai yra bū
tinos. O kad šis kongresas ne
gali pilnai apimti visos lietu
viškos kultūros, tai kiekvienam 
yra visiškai aišku, nes jis ne
duos išsamių studijų, o tik 
nurodys gaires, iškels pagrin
dinius kultūrinius pradus, ku
rių reikėtų laikytis, kad mūsų 
kultūra nenukentėtų, bet ir iš
eivijoje rastų savo vietą žmo
nijos kultūros ribose.

Dar bus progų pakalbėti pla
čiau apie mūsų lietuviškos kul
tūros reikalus, bet šiuo metu, 
atrodo, labiau reiktų mėginti šį 
Kultūros kongresą paremti, 
kad jis būtų lietuviškos kul
tūros nešėjas ir savai kultūrai 
išlaikyti pilnai vaisingas. Bet 
tai priklausys ne vien nuo ren
gėjų ar prelegentų, o nuo visos 
lietuvių visuomenės paramos, 
parodyto dėmesio ir aktyvaus 
prisidėjimo lietuvių tautos kul 
turą padaryti bendru mūsų kul 
tūrinio išsilaikymo reikalu.

Pr. Gr.

Joną Grinių išimti iš prelegentų 
sąrašo “vardan sandaros ir garbės 
lietuviškojo Kultūros kongreso!”.

Mums atrodo, kad dr. Br. Ju
cys, tariant jo paties žodžiais, “su
lošė visišką kultūrinį bankrotą”, 
o ne dr. J. Grinius. Niekam nėra 
gėdos būti dr. Br. Jucio puolamos 
knygos (Tauta ir tautinė ištikimy
bė) autorium. Jeigu dr. Br. Jucys 
turėtų tiek įžvalgumo, kiek minė
toje knygoje taip taikliai mūsų 
laikams yra parodyta, tai nebū
tų ne tokio straipsnio “Laisvoje 
Lietuvoje”.

Be to, dr. Br. Jucys, būdamas 
toks kultūringas, betgi nežino, nė 
kas tą knygą yra parašęs. Ją pa
rašė ne dr. Jonas Grinius, o dr. 
Juozas Girnius, kuris kongrese, 
deja, paskaitų neskaitys. Taigi dr. 
Br. Jucys, puldamas dr. Joną Gri
nių ir klausdamas, “ką mums gali 
pasakyti apie kultūrą žmogus,’ ku
rio toks siauras akiratis?”, paro
do apie save, kad jis pats neturi 
jokio akiračio — nei plataus, nei

Kai kalbame apie šio- krašto 
santykius su Europa, dabar pa
prastai turime mintyje ūkines 
problemas, kurios kyla Ameri
kai ryšium su Europos Bendros 
rinkos klestėjimu ir jos tolesniu 
plitimu. Tačiau atkutusi Europa 
sudaro Naująjam Pasauliui rū
pesčių ir savo politiniais sieki
mais.

Ligi šiol politinius laisvojo 
pasaulio sprendimus kovoje su 
bolševizmu darė šio krašto vy
riausybė. Ji buvo laikoma negin 
čijama vadovybe to pasaulio 
siekimuose pažaboti raudonąjį 
imperializmą. Tą vadovybę pri
pažino ir Europa, — ir ne be 
pagrindo. Marshallio plano pa
galba Europa buvo atstatyta 
ūkiškai, o Amerikos pastango
mis įkurta karinė Atlanto sri
ties sąjunga — NATO — suda
rė veiksmingą užtvarą toles
niam bolševizmo veržimuisi į 
Europos vakarus. Taigi Euro
pos politikai turėjo ypatingą pa 
grindą gerbti šio krašto politi
nę iniciatyvą ir nesiginčyti dėl 
jo daromų politinių sprendimų. 
Tie politikai tenkinosi tuo, kad 
šis kraštas informavo juos apie 
žygius, kuriuos jis kovoje su 
bolševizmu rengėsi daryti, ir at 
siklausė jų nuomonės.

Tačiau, Vakarų Europai 
atsistačius, padėtis pradėjo 

keistis
Pastatyta ant kojų Marsha

llio plano dėka, Vakarų Euro
pa sėkmingai išsprendė sava
rankiško ūkinio klestėjimo klau

siauro. Ir tos knygos greičiausiai 
nėra nė skaitęs.

O jau piktumui nėra ribų! Nie
kam dėtą dr. Joną Grinių dėl mi
nėtos knygos sugretina su komu
nizmu. Jis sako: “Nacionalizmą 
nori nužudyti komunizmas, nes jis 
jiems labai pavojingas, to paties 
nori ir mūsų “kultūros” (jo ka
butės) atstovas p. J. Grinius”. 
Paskui vėl dr. Br. Jucys su pa
sididžiavimu sako, kad nacionaliz
mo jėgos “jokie kalėjimai, žudy
mai, koncentracijos stovyklos ne
sulaikys nuo akcijos. Nesulaikys 
ir ponas J. Grinius, tik išsijuoks 
save, kaip Don Kichotas kovoje su 
vėjo malūnais.”

Tai kažin ar nėra tik tikra
sis Don Kichotas su savo straips
niu dr. Br. Jucys, kuris nežino, 
nei su kuo kovoja, nei už ką kovo
ja. Straipsnis “Argi tai kultūros 
kongresas?” vaizdžiai parodo, 
kaip piktumas žmogui aptemdo 
protą. Nieko neišmanydamas, žmo 
gus šaukia, ir atsiranda tokių, 
kurie jam pritaria. Įdomu, argi ir 
“Laisvosios Lietuvos” redaktorius 
nežino, kas parašė knygą “Tauta 
ir tautinė ištikimybė”.

V. M-rys

VYTAUTAS VOLERTAS

UPE TEKA VINGIAIS
ROMANAS

Per trumpą naktį, vieną vienintelę, sutirpo kal
nai, dengę Jasaičio žvilgsnį, tirštais debesimis nu
plaukė, nulingavo ūkanos, it taip suspinksėjo akyse, 
jog mažiausias grumstelis tolumoje negalėjo pa
sislėpti. O pirma Tomas net po kojomis nepajėgė 
įžiūrėti, net Julijos nematė.

Praėjo ištisi metai. Jasaičiui rūpintis namu mies
te jau nereikėjo. Jį pardavė su nuomininkais. Ir pa- 
kriaušėlė tysojo išmūryta, — turėjo nusikratyti ak
menimis, kuriuos Tomas prieš metus buvo iš visų 
apylinkės daržų suritinęs. Tik altanėlės nesimatė. 
Ji liko nepastatyta.' Rudenį duktė pradėjo lankyti 
universitetą, o seniai lyg pajaunėjo. Tomas, grįžęs 
iš darbo, nerymojo palangėse, planus svarstydamas, 
nebėgo daržan krapštinėtis. Kažkaip atsirado naujų 
užsiėmimų. Ištisa valanda praeidavo, kol dieną ap
kalbėdavo, laikraščius perversdavo. Anksčiau jiems 
nebūdavo laiko. O dabar žinių įvairumas! Nesino
rėdavo mesti šalin, prabėgomis lapus nuvertus, nes 
kasdien užtikdavo naujų pavardžių, apie kurias ke
liolika metų nebuvo girdėjęs. Dažnokai tekdavo iš
važiuoti. Subuvimų pasitaikydavo, į svečius kas už- 
kviesdavo. Ir Jasaičių namuose žmonės padažnėjo.

Nuo vasaros įsigalėjo ši tvarka, kai duktė be
veik mėnesiui pirmą kartą išvyko stovyklon. Gal iš 
nerimo ėmė blaškytis, kad vaiko nebuvo namuose? 
Nei vienos gegužinės nepraleido, joks susibūrimas 
be jų neapsėjo. Mergaitei sugrįžus, vėl prasidėjo nau

jenybė: ištuštinę pašto dėžutę, negalėjo laiškų at- 
plėšdinėti be atodairos. Teko kiekvieną voką tikrinti, 
kad dukters neužpykinus, nes beveik kasdien jai kas 
pasitaikydavo. Vartydavo Jasaičiai laiškus, skaity
davo siuntėjų adresus ir stebėdavosi įvairumu. Iš 
tolimiausių vietovių būdavo atėję.

Kartą Tomas gerokai apstulbo. Dukrai rašė kaž
koks Matukonis. Pavardė kaip staliaus iš kiemo, ku
rio vaiką krikštan vežė. Tiek metų praėję, šitiek me
tų! Persiskyrė Vokietijoje, karui siaučiant, ir nie
kados apie jį nebuvo girdėjęs. Pasišaukė Juliją, abu 
vartinėjo, žiūrinėjo, spėliojo. O kai duktė grįžo na
mo, puolėsi klausinėti, tardyti, nes smalsumas pik
tesnis už skausmą.

Taip, ji pažino Matukonį. Stovykloje sutiko, kaip 
visus laiškų siuntėjus. Malonus berniukas. Mergai
tės, vakarais sugulusios, mėgdavo apie jį pasišnabž
dėti. Ateinantį pavasarį universitetą baigsiąs.

— Iš kur tėvai? — spyrė Tomas dukrą. — Iš 
Kauno ?

— Tėvų nepažįstu! — gynėsi ji. — Sakau, kad 
stovykloj sutikau, o ten tėvų nebuvo. Jei klaustu- 

, mėtė, ar jis patinka, galėčiau atsakyti. Puikus! 
Handsome! t

Mergaitė nubėgo kambarin, akimis nulydėta. Ju
lija krūpterėjo ir pabalo: regis, ji pati nuėjo, kaip 
prieš daugelį metų, seminarijon važiuojant, tarpdury 
palikusi ašaras šluostančią motiną. Tas pats aug- 
muo, panašus žingsnis. Tik plaukai ne kasose pinti, 
kaip jos anąkart: aukštai suveltas kūgis, šonuose 
apkritę smailūs, palenkti kuokštai, tarytum gaidžių 
uodegos. Ir drąsos daugiau: ji nebūtų galėjusi išsi
tarti, kad vaikinas patinka. Taip paprastai, lyg apie 
drabužį kalbėtų.

Vakare Jasaitis dar kartą užkalbino dukterį:
— Jei rašysi atsakymą, paklausk apie tėvus. 

Mums įdomu. Kartais gali tie patys būti.
Žinia atėjo greitai, už dviejų savaičių. Laišką

PRANAS DAILIDE

simus, sudarydama glaudžią 
ūkinę Europos bendruomenę 
Bendros Rinkos vardu ir nusta
tė gaires politiniam Europos su 
sijungimui. Paprasta aritmeti
ka rodė, kad tas susijungimas 
turi vesti į susidarymą galybės 
ne mažesnės už Sovietų Sąjun
gos ar net ir pačios Amerikos. 
O tokia išvada turėjo paskatin
ti Europos politikus prie politi
nių vertybių perkainavimo. 
Naujoji Vakarų Europa pradė
jo rodytis išaugusi marškinius, 
kuriuos ant jos buvo užvilkęs 
antrasis pasaulinis karas. Ji pa 
liovė tenkintis vien informaci
niais- politiniais pasikalbėji
mais, o pradėjo siekti politinio 
partnerio padėties, lygiomis su 
šiuo kraštu. Vakarų Europa tu
rėjo būti ne tik atsiklausta. Su 
jos nuomone turėjo būti skai
tomasi.

Ypač didelis jautrumas pra
dėjo reikštis Vakarų Europoje 
tais klausimais, kurie lietė pa
čią Europą. Prancūzijos prezi- 

i dentas De Gaulle čia atvirai, ne 
vyniodamas žodžių į bovelną, 
pareiškė, kad jau pribrendo lai
kas pačiai Europai spręsti savo 
reikalus. Tai buvo gana ryškus 
Amerikos vadovybės Europos 
reikaluose atmetimas, į kurį atsi 
liepė prezidentas Kennedy, pa
sisakydamas ta prasme, kad j Amerika, turi istoriškai susi
klojusią atsakomybę Europos 
reikaluose ir kad nuo tos atsa
komybės ji neatsimes ir ateity
je.
Skirtumai pažiūrose į gynybos 

reikalus sukelia daugiausia 
kartelio

Vadovaujantis Naujosios Eu
ropos narys Prancūzija yra už
simojusi padaryti tą Europą sa 
varankišką ir gynybos reikaluo
se. Tačiau tokiai gynybai trūks 
ta atominių ginklų. Jų pasiga- 
minimas atims nemaža laiko ir 
brangiai kainuos. O tuo tarpu 
šis kraštas yra nusistatęs palik 
ti atominių ginklų kontrolę sa
vo rankose ir atsisako suteikti 
Prancūzijai bet kurią pagalbą. 
Be to, Washingtonas mano, kad 
Europoje teks greičiausiai ka
riauti įprastais, o ne atominiais 
ginklais, ir primena Prancūzijai 
jos įsipareigojimus’ NATO. Kai 
Eisenhoverio administracij o s 
metu buvo manoma, kad Sovie
tų armijas gali sulaikyti Euro
poje tik atominiai ginklai, Va-

j karų Europos politika pradeda 
| įtarinėti Kennedy administraci
ją, kad ji daranti posūkį į So- 
i vietų peršamą beatominę juostą 
I Europoje.
I Tiems įtarinėjimams davė j 
naujo peno paskutiniai pasikei
timai šio krašto ginkluotų pajė 
gų vadovybėje. NATO vyriausio 
vado gen. Lauris Norstad atsi
statydinimas yra siejamas su 
Washingtono atsisakymu paves 
ti NATO atominius ginklus, o 
į naujai paskirtą vyr. štabų vir 
šininkų pirmininką gen. Max- 
well Taylor žiūrima, kaip į įsi- 
tikinusį konvencionalinių ginklų 
šalininką.

žemėje iškentėti, amžinybėje 
i pasidarė dideli garbės ir perga- 

vainiko brangakmeniai. 
Kristaus kryžius čia žemėje bu-

Dėlto Vakarų Europoje prisi !bar jig tapo jiemg begaliniu 
bijoma, kad šis kraštas gali ne džiaugsmu. Tas pats Kristaus 
rizikuoti panaudoti atominius kryžiug) kurig yed- gventuosius 
ginklus Vakarų Europos gyny- . į pergalęj ir mums nušviečia ke
bai, o tik tokiais ginklais, Va- lią> kuriuo turime eiti 
karų Europos politikų manymu, ,
Sovietų užuolimas galįs būti čia I Šv. Jonas buvo Dievo siųstas 
sustabdytas. ! Šv. Dvasios šauklys eiti pirma

Tokie įtarinėjimai paskatino 1 Kristaus, šaukti žmones į atgai- Dvasiaišvedėšv.JonąantJor-
prezidentą Kennedy juos išsklai,^irPadėtiJierasPasiren^isu- dano upes krantų knkStytl 1F 
dyti per pasikalbėjimus su spau tikti laukiamąjį Išganytoją,
dos atstovais. Jis pabrėžė, kad Pats Jėzus liudijo apie jį, 

kad “tarp gimusių iš moterių 
nekilo didesnio už Joną Krikš
tytoją”. Šv. Jonas iš tikrųjų 
buvo labai didelis pas Dievą,

kviesti žmones atgailai. Pats 
V. Jėzus, prieš pradėdamas 
žmonių išganymo misiją, apsi
krikštijo pas jį atgailos krikš
tu ir išėjo į tyrus keturiasde
šimčiai dienų.

Karalius Erodas buvo pasi
savinęs savo brolio Pilypo žmo
ną Erodijadą. Šv. Jonas per
spėjo tiek karalių Erodą, tiek 
pačią Erodijadą, kad ji grįžtų 
pas savo tikrąjį vyrą. Supyko 
Erodas, ypatingai Erojiada, 
kuri prašė karaliaus šv. Joną 
nužudyti. Karalius, paklausęs 
savo neteisėtos žmonos, įmetė 
šv. Joną į kalėjimą, bet nužu
dyti negreitai išdrįso...

Erodas nenorėjo šv. Jono nu- 
žydyti, bet, nepašalinęs blogy
bių iš savo namų, buvo pats jų 
nugalėtas... Taip žuvo šv. Jonas, 
didelis Dievo vyras ir prana
šas, beskelbdamas žmonėms at
gailą ir ateinantį Mesiją ir be
gindamas Dievo nustatytą gy
venimo tvarką.

Šv. Jonas buvo Dievo balsas, 
raginantis taisyti gyvenimą ir 
atsisakyti nuodėmių. Nuodėmė, 
kokia ji bebūtų, yra didelė blo
gybė savyje ir siekia dar di
desnių blogybių. Kaip V. Jė
zus sako: “Ji eina, pasiima su 
savim septynias kitas dvasias, 
piktesnes už save, ir įėjusios 
jos tenai gyvena; ir paskesnie
ji to žmogaus dalykai darosi

.. , , ~ blogesni už pirmuosius” (Mat.
Sios nuotraukos darytos Dubline, Airijoj, atsiųstos per Telstar satelitą 19.AC-\ t • - v v 4

iš Paryžiaus. Viršuje matyti buv. prez. Eisenhower žmona besikalbanti su 12:45). Ir priežodis sako, kad 
Airijos min. pirm. De Valera žmona, o apačioj Eisenhower su min. pirm.)
De Valera. (Nukelta j 5 psl.)

j kovai su bolševizmu reikalingi 
’ ir atominiai ir įprasti ginklai, ir 
! kad šis kraštas galėtų susidurti 
su dideliais sunkumais, neturė
damas iš ko pasirinkti. Tačiau nes gimė Pašvenčiamoje malo- 
toks paaiškinimas vargiai pa 'nėję, gyvenimą praleido tyruose 
tenkins tuos Vakarų Europos mirg k^jime kankinio mirtimi 
politikus, kurie siekia jai vietos
laisvojo pasaulio vadovybėje.
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GERUMAS SKLEIDŽIA 
PALAIMĄ

KUN. J. BUDZEIKA

Rugpiūčio 29 d. Bažnyčia mi-1 krikštą. Šv. Jono misija buvo 
ni šv. Jono Krikštytojo mirties krikštyti žmones atgailos krikš- 
šventę. Mat, šventieji, kurių tu. Tad Šv. Dvasia jį pirmiau 
šventes mes švenčiame, yra gy-, pakrikštijo Dievo malonės krikš 
vi gyvenimo pavyzdžiai, per ku- ■ tu. Šv. Dvasia jį pakrikštino 
riuos prabyla į mus pati šv. dar negimusį, kad jis gimęs ga- 
Dvasia. Jų dorybės danguje; lėtų krikštyti net ir patį Kris- 
šviečia pilna dieviška šviesa. Jų tų.
vargai ir bandymai, kantriai> Į tyrus privertė jį bėgti ka

raliaus Erodo kūdikių perse-
kiojimas. Kaip V. Jėzus nuo 
jo bėgo į Egiptą, taip šv. Jonas 
buvo motinos išneštas į tyrus.

.' vo jiems pergalės viltis, o da- Tyruose jį jo motina išaugino,
tyruose jis subrendo ir iš tyrų 
gyvenimo jis niekad nesugrįžo.

Taip didelėje atgailoje Šv. 
Dvasia jį rengė misijai — at
gailos skelbimui visai žydų tau
tai. Ir kada priartėjo V. Jėzaus 
viešojo gyvenimo laikas, Šv.

Pašvenčiamąją Dievo malonę 
mes gauname pirmą kartą per

rašė senis Matukonis, nušvitęs, apsidžiaugęs, kad po 
'tiek laiko kūmai atsiradę. Dažnai Jasaičius prisi- 
lmindavę, kalbėdavę ir stebėdavęs!; kas galėjo nu- 
• tikti, kad nieko nesigirdi ? Lyg vandenin būtų įkri
tę. Visaip nuspėliodavę, — gal rusai sučiupę, gal 

(bombos karo laiku sutraiškiusios. Kiekvieno pavar
dė laikraščiuose buvusi, tik apie Jasaičius niekur ne
suradęs. Būtinai reikią pasimatyti, nes lyg giminės 
esą. Rūpesčius, nelaimes kartu nešę, iš namų drauge 

| bėgę... Ar neatvažiuotų kada į svečius? Amerikoje 
keli šimtai mylių — vieni juokai. Matukoniai džiaug
tųsi, gražiai pavaišintų, nes, ačiū Dievui, nieko ne- 
stokoją. Taigi, nekantriai lauksią pasirodant.

Ryšys su Matukoniais džiugino. Po Jonuškos 
mirties, neskaitant Šukio ir Eugenijos, kurie savo 
žvilgsniu gyveniman gerokai skyrėsi, Matukoniai bu
vo artimiausi. Tiesa, paskutiniais metais atsirado 
naujų pažinčių, tačiau Jasaičių amžiuje trumpu lai
ku draugais nepasidaroma. Prieteliškumas yra tary
tum medžių suaugimas vienam liemenin. Ima laiko 
palinkti, užtrunka, kol šaknys susipina, išmoksta 
syvais dalintis, kol suprantama, kad glaudumas ne 
saulę užstoja, bet gelbsti vėtrose, teikia atsparumo 
audroje. Tik jauni žmonės greitai apsipranta. Vyres
nieji artumo privengia. Jiems reikia daugiau erdvės, 
kad rankomis galėtų rūpesčius nužerti. Be to, ne
pasitikėjimo lukštas, kartais pavydu lyg derva ap
lietas, esti sunkiai prakertamas. Jasaičiai, ilgus me
tus gyvenę vieni sau, kad centas neišsprūstų iš iki 
mėlynumo suspausti^ pirštų, susidariusius šeimų ra
telius laužė ne lengvai. Nors pradėjo žmones susi
tikinėti, nors kviesdavosi į namus ir patys išeidavo, 
tačiau stigo kalbos, kurioje žodžiai ne lūpomis taria
mi, bet širdim.

(Bua daugiau)
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Mūsų galvosena dažnai tėra 

tik mūsų širdies istorija.
HELP WANT,ED MOTERYS

I
TUOJAU

_ Krikščionis tai žmogus, ^REIKALINGOS 
kuriam Kristus patikėjo kitus
žmones. —Lacordaire Fabriko Darbininkės

6»/2% MINIMUMAS GAUNAMAS
už. Bažnytinių paskolų lakštus,

apdraustus rezervu 
Nominaline vertė: $100, $250, $500,

$1000
Rašykit. Dept. N H 

INSTITUT1ONAL INVESTMENT CO. 
OE AMERICA

(t 17 Tėvas St. Fort VVoi'th ED 6-8972

REAL ESTATE REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI

SPECIALIAI
PATIO VIRIMUI 

AR

ŠALDYTUVUI

Sukraukit atsargas 
dabar!

ŠIOMIS ŽEMOMIS 
KAINOMIS

Idealu perkant lauko virimui, 
piknikams, subuvimams ar pri
pildyti šaldytuvus. Naudojamos 
tik U. S. D. A. inspektuotos mė
sos.

Grynos jautienos maltiniai
5 SVAR. DĖŽE $2.50 

“Sirloin Strip Steaks” vid. 8 unc.
10 SVAR. DĖŽĖ $8.90

Be kaulo “Rib eye stk.” vid. 4 unc.
6 SVAR. DĖŽĖ $5.95 

Šviežia (malta “chuck” 5 ir 10 sv.
VIENAM MAIŠE 49 CT. SVAR. 

Veršienos “Rib stks.” ’
6 SVAR. $5.90

Visa- mėsa dėžėse, paruošta šal
dytuvui. Taip pat visa eilė 
“Roast” jautienos su padažu, 
“Barbeąųe” jautiena, džiūvėsiuose 
— žuvys, paukštiena, dešros. Taip 
pat nepiaustyti galvijai ar pada
lyti į keturias dalis, gatavai su
pakuoti šaldytuvams.

REDI-PAC CORP.
14409 DIXIE IIIGHAVAY 

Tel. FUlton 9-4040

PIETINĖJE DALYJE

3:30 popiet iki 12 vai. naktį
Samdysime moteris 18 metų ir 

vyresnes lengvam surinkimo dar
bui maisto ir kosmetikos produk
tų fabrike. Turi būti švarios ir 
kalbėti angliškai.

6227 S. Ashlaind Avė.

MANPOWER, Ine.
TEMPORARY SERVICE

Reikalinga moteris prižiūrėti 
1 m. amž. mergaitę ir lengva na
mų ruoša, 4 dienas savaitėj. Tel. 
436-3985 arba PR 6-9010, klausti 
-— Ponia Dana.

Reikalinga šeimininkė bendram 
namų ruošos darbui ir prižiūrėti 
vaiką. Kambarys, valgis ir atlygi
nimas. šeštad. popiet ir sekmad. 
laisvi. LA 9-9390

IŠNUOMOJAMA —
> ♦ ♦♦♦♦♦♦ » ♦-<

*FOR KENT

Marąuette Parke gražus kam
barys su visais patogumais. At
skiras įėjimas. Geram vyrui. 
Skambinti bet kuriuo laiku —

IIE 4-5707

Išnuomojami du miegami kam
bariai vyrams. Galimybė .naudotis 
virtuve. 4320 So. Fairfield Avė., 
1-mas aukštas.

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

3232 S. Lowe Avė.

2-jų butų mūro namas, 2 po 4 
kamb., arti parko. Naujas alyva šild. 
Garažas. $19,700.

6 kamb. mūras.. Arti mūsų ofiso. 
Aukšta pastogė. Yra valgomas. Gele
žine tvora. $22,000.

4 butų mūras. Apie $5,000 nuo
mos. Garažas. Rinktinė vieta. 
$37,800.

5 butų mūras. $5,500 nuomos. Vie
nas 6 kamb. butas ir 4 po 3 kamb. 
Marąuette Pke. $47,800.

6 butų mūras po 4 kamb. ir po 2 
mieg. kamb. Apie $7,000 nuomos. 
Kaina $52,000.

6 kamb. mūras ant kampo, mūro 
garažas., gazu šildymas. $20,000.

Pajamų bungaloiv — mūras, 6 ir 
3 kamb. Gazu šildymas. Arti musų. 
$19,000.

Aukštas palocius. Prie parko mū
ras — 2 butai po 8 kamb. ir dar 4 
kamb. butas. 75 p. lotas, 3-jų auto 
mūr. garažas. Įmokėti. $12,000.

Mūro rezidencija. 6 kamb. spalvo
ta virtuvė, išbaigtas rūsys, 2% vo
nios, gazu šildymas, karpetai, “fire- 

, place”, 40 p. lotas. $24,000.
| 6 m. 6 kamb. mūrin., alum. lang.,
j saus. įrengt. rūsys. garaž. $22,750.

1% aukšt., 10 m. mūr. 6 ir 3 
kamb., gazu šild., garaž.. sausas rū
sys, prie parko, $27,800.

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

1% aukšt. mūr. 0 ir 3 kamb. alyv. 
šild., mūr. garaž. $24.500.

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

Brighton Pke. 3 būt. mūr. atskir. 
, šild., geros nuomos. $22,900.
| Kitur: geras 3 aukšt., 3 būt. mūr. 
tvirt. statyba, alyva šildym,, garaž. 

! $355 nuom., kaina $27,000.

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

Išnuomojamas 5 kamb. butas, 
2-me aukšte.

6146 S. Talman Avė.

EXPERIENCED SEWING 
MACHINE OPERATORS

GOOD SALARY — PART TIME 
DAYS OR EVENINGS 
APPLY .IN PERSON

SCHNEIDER’S 
2627 Lincoln Avė.

Lietuviškam restoranui reikalin
gos padavėjos ir virtuvei darbinin
kė. 3236 S. Halsted St. DA 6-9837

Išnuom. 4 kamb. butas 1-me 
aukšte, giltas vanduo, pečius ap
šildymui. Suaugusiems. 1019 W. 
32nd St. YArds 7-2064.

Išnuom. krautuvės patalpa, tin
ka bet kokiam bizniui. 20x40 pė
dų dysis. Naujai dekoruota, ap
šildoma. Kampas 69th ir Camp
bell. PR 8-6271.

Išnuom. 6 kamb. butas, naujai 
atremontuotas, gazu apšild., 1-me 
aukšte. 3142 W. 42 Place. Skam
binti VI 7-1424, po 5 vai. vak.

2 butų mūras, 5x6, naujas šildy- 
! mas gazu. kilimai, plytelių vonios,
garažas. $27,000.

8 metų mūras, 2 po 4%, iškelti 
vamzdžiai, kilimai abiejuose butuose, 
platus sklypas, M. Parke. $36,000.

3 butų mūras, šildymas gazu, ply
telių vonios, garažas, $28,400.

Medinis, 2 po 5, platus sklypas, 
karštu vand. šildymas alyva, pilnas 
rūsys, garažas, Gage p. $16,500.

Gražus mūras. 3 butai, alum. lan
gai, apsaugotas rūsys, garažas, pui

ki vieta M. parke. Geros pajamos, 
tik $32,500.

Dailus 2 butu mūras. 5 ir 4, gara
žas, M. Parke. Teirautis — nebran
gus.

3 mieg., heveik naujas mūr., kili
mai, apsaugotas ir gražiai įrengtas 
rūsys, šildymas gazu, šoninis įvažia
vimas. Evergreen Pke. $20,900.

Mūrus. 5 kamb. Gage pke. ant pla
taus sklypo, naujas šildymas gazu, 
naujas stogas, apsaugotas nuo pot
vynio rūsys, garažas, švarutėlis kaip 

| seklyčia. Tik $17,500.
Graži mūro rezidencija, 3 mieg.. 

kilimai, šildymas gazu, įrengtas rū
sys, alum. langai, garažas, platus 
sklypas. $21,600.

3 iniog'., tik kelių metų mūras, ki
limai, šildymas gazu, alum. langai, 
garažas,- virš 40 p. sklypas, M. Par
ke. $23.750.

6 kamb. Kilimai, šildymas gazu, 
alum. langai, garažas, blokas nuo 
mūsų, tik $15,800.

12 metų—5 kamb., exp., koklinės 
plytelės, alum. langai, garažas, pla
tus sklypas, galima įrengti kamba
rius viršuj. Gage pke. $19,500.

NERIS REAL
6924 S. Western Avenue Telef. 471-0321

ĮSIGYKITE DABAR!

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

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

Išnuom. 5 kamb. butas Brigh
ton Parke. Apšildymas, karštas 
vanduo. 2544 VVest 39th Place, 

lYArds 7-4915.

Išnuom. mieg. kamb. mergaitei 
ar moteriai. Atskira virtuvė ir ki
ti patogumai. 4002 S. Maplevvood 
Avė Tel.VI 7-6918.

CONTRACTORS

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

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

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

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

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

Petrauskas Construction Co.
2523 W. 69th St. PK 8-3792

OWNER OPERATORS
NEEDED IMMEDIATELY

1 and 1M> or 2 ton late model dual tvheel trucks, or able to 
purchase šame.

Long term lease. Year around worlt pulling mobile homes 
throughout United States.

For personai interview apply in person to 
MR. JARVIS SMITH

MORGAN DRIVE A WAY, INC.
500 Eąuity Bldg., Elkhart, Indiana

NAMŲ TAISYMO
KONTRAKTORIUS

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

JUOZAS VENCKAUSKAS
5532 So. Hermitage Avenue

1 Tel. HE 4-0626, po 6 vai. vakaro

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. 
Pasirinkimas komercinių, apartmen- 
tinių ir rezidencinių sklypų. Sau
gam investavimui farmos. žemės 
sklypai su medžiais. Patogus susi
siekimas.

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

(1-as ūkis į vak. nno State g-vės) 
CL 7-7388

Savininkas parduoda moderni
zuotą 6 kamb. mūr. namą arti 
Maria High School. HE 6-0809

Mūrinis 2x4% naujas. 2 šild. gazu, 
rūsy parengta vieta butukui, 71 ir 
Washtenaw, $38,900.

Mūrinis 6 kainb. perdarytas į 2 
mažus butukus: 2 virtuvės, 2 vonios. 
2 garažai, 30 p. lotas, sav. butas ir 
$92.00 nuomos, 63 ir Rockvvell, tik 
$1 8,600.

Mūrinis 6 kamb. 3 mieg. arti Ma
ria High, naujas gazo šid., garažas, 
30 p. lotas, $17,700.

Meilinis 8 kamb. Bi-igthon p., 30 
p. lotas, namas gerai užlaikytas ir

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

prie 71 ir Rocktvell, vertas daugiau 
negu_ $27,900.

Mūrinis visai naujas 3 mieg,, 69 ir 
Oakley, $1 8,500.

Mūrinis 1% a. 5 ir 4 viršuj, gara
žas, geras šild.. M. parke, $22.900.

Mūrinis 1 a. 5 ir 3 viršuj, 2 bl. 
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, 6 9 iii St., HE 6-5151
6 butų mūr. po 5 kamb. 60 pėdų 

sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
Parko apylinkėje. $59,900.

2 būt. pajam, medin., 6 lr 3 
kamb. viršuj. Plytel. vonios, gazu 
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% kamb. murin., 2 m. senum., 
60 pėd. sklyp. gazo šildym., arti 
72tos ir Harlem. $15.900.

6948 S. Bell. 2-jų aukštų medinis,

■ 5 ir 4 kamb. Nauja alyva karštu 
vand. šluma. Garažas. $15,500.

3 būt. mūrin. 4—5—3, nauj. at- 
j reni., atskira gazu šiluma, garaž., 
i 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.

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

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

B E L L-V A R P A S 
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

Mūr. 4 kamb., 30 p. sklypas, Gage 
Parke. $11,000.

Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par
ke.

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,000. 
Mūr. 3 metų, 2 po 5 % kamb.

Marąuette Parke.
Mūr. 5 ir 6 kamb. Brighton Parke.

$22,500.

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

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE

• TOOLMAKERS MACHINISTS •
MACHINE OPERATORS

• Excellent Pay Steady Jobs
NEEDED AT ONCE FOR lst AND 2nd SHIFTS

by this area’s Fastest — Growing Contract Shop.
‘'This is the largest and most modern Tool Shop in the 

cntiro Middle-West. — Many Company Benefits.”
(Additional 15c per hour on 2nd shift)

Apply in person, write Dept. L or tvire immediately to:

GULF COAST ENGINEERING 
AND RESEARCH CORP.

and its Subsidiary
TEXOWELL SERVICE & MACHINE CO.

3291 W. Dalias Honston 19, Texas
EQUAL OPPORTUNITV EMPLOYER ,

PARDAVIMUI VASARVIETĖ

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.

REAL ESTATE

2-jų aukštų mūr. pajamų na
mas. Geram stovy. 2 auto. gara
žas. Prieinama kaina.
4411 S. Campbell Avė.

7800 S. SAVVYER AVĖ.
Savininkas parduoda 2-jų miega

mų mur. namą. Apžiūrėti gulima po 
6 vai. vak. šiokiadieniais ir sekmad. 
nuo 1 iki 5 vai. $17,000 RE 7-0794. 

“T

HELP WANTED MOTERYS

S A L E S W O M E N
FULL TIME OPENINGS FOR 

EXPERIENCED SALESWOMEN 
COATS & SUITS — SPORTSVVEAK

DRESSES — ACCESSORIES 
EXCELLENT EARNING POSSIBILITIES 

FIVE DAY WEEK — LIBERAL EMPLOYEE DISCOUNTS 
APPLY PERSONNEL

BOND’S
240 SOUTH STATE STREET

Krautuvės patalpa, su tavernos 
Įrengimais, 5 kamb. Užpakaly, karš
tu vand. — alyva apšild., 2 auto. 
garažas. Įkainuotas pardavimui. 8446 
S. Vinceiuies. St. 3-9287.

st. joseph’S hospital in chippewa falls, iyisconsin
HAS IMMEDIATE OPENINGS FOR

Registered Nursesi For Surgery
Or Trained Surgical Technician 

Also Registered Nurses, Lieensed Practical Nurses
for general duty in 180-bed hospital. Good salaries plūs 
differentials. Liberal personnel policies. Near by rooms and 
apartments to hospital.

Laboratory Technician Registered 
Salary commensurate with experience. Write, apply, or call 
director of nurses, or phone for an appointment. Dept. L. C.

PA 3-5521 — Chippeiva Falls, Wisc.

13 METŲ MŪR. REZIDENCIJA
Marąuette Pk. Naujai išdažyta. 42 

pėdų sklypas. 2 mašinų garažas. 
$18,000 arba geriausias pasiūlymas!

ĮDOMU! — PIGU!
Prie 7 2-os ir Western 54 pėdų 

sklypas. 5 ĮĄ kamb. aluminum apkal
tas namelis su 2 auto garažu. Tiktų 
ir naujai statybai.

GERAS INVESTAVIMAS
3x5 ir krautuvė, mūr. arti 52-os 

ir Morgan. Viskas labai gerame sto- I 
vyje. Nauja šildymo sistema. Alum. 
langai. 3 auto mūr. garažas. $360 | 
men. pajamų. $27,500.

$760 MĖN. PAJAMŲ
4x5 ir 4x4 — 2 aukštų mūr. Ci

ceroje. šildymas alyva. Naujas sto
gas. Rimtas pasiūlymas nebus at
mestas!

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

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

P. LEONAS
RE AL ESTATE

2735 West 7įsi Street
Tel. WAlbrook 5-6015

2737 West 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 apartmentų Chicagoje.

Bizniui patalpa ir butas $8,000.00.
6 kamb. mūrinė resid., šildymas gazu, $1,500, įmokėti, už $16,600. 

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

Marą. Park Mūr. 2x4, garaž. $20,900. Gage Pailsę, arti Jaunimo Centro,
Murin. 2 po 5 lr 4 k., garaž., $26,900. | parko, mokyklų ir bažnyčių už ge- 
Medin. 2 po 6 k., garažas, $13,900, ria'usi4 pasiūlymų turi būt parduotas 
Turime i7 kainb. mur. rezidencija. Didėlis1-unme gerų bargenų, patikrinkite. sklypas. IdCali nuosavybė šeimai su

BUDRECKAS '7.H.rkus Real Estate
2742 W. 43rd Str. LA 3-3384 2405 W. 51st St. WA 5-5030

CONTRACTORS

Netoli La Grange, III., parduo
damas 3-jų miegamų namas, nau
jai tinkuotas, pilnai izoliuotas, , 
karštu oru apšildomas. Naujas 2 
mašinų garažas. 100x175 p. skly- 
Įpas; galima auginti vištas. Pra
šoma kaina $12,500. Skambinti —- 
TErminal 9-9599.
Brighton Parke — krautuvė tinkanti 
bet kokiam bizniui ir 2 dideli butai,
5 ir 6 kamb. Radijatoriais gazu šildy- 

I mas. Potvyno kontrole, 2 auto gara
žas. Viskas gražiai užlaikyta. Labai 

i gera vieta. Parduodamas už skolų— 
$16,590, su $3,500 įmokejimu.

Telef. RE 7-2646

Reikalingas pirkėjas
ARBA BŪTI MANO VIETOJ

2 akeriai, Lemont, Ilk, N. W. kam
pas State St. ir 138 St. Geras na
mas ir sodas, parduosiu už 2/3 
(du trečdaliu), o jei kas norės 
būti mano vietoj, tai nereikės mo
kėti už butą $100. Gerai būtų po
ra naujų pensionierių.

Šaukite Lockport TE 8-4190■--— --- -
VILLA PARK. Turi būti parduotas 

10 m. senumo, permodeliuotas mūr. 
namas su prijungtu garažu. Sklypas 
55x180 p. 4 kamb. apačioj, 3 viršuj. 
Pajamų $130 men. 7 vaismedžiai. 30 
min. ilki “Loop”. $29,000 arba duoki
te pasiūlymų. Įskaitomi ir baldai. 
Šiokiadieniais skambinti po 6 v. v. 
TE 2-6230.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B 03 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

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

CICERO. $13,900. 3/2 kamb. mūr. 
bungalow, pilnas rūsys, naujas ap
šildymas. Apylinkėje 35th ir 55th. Tik 
10 m. senumo. Įmokėti $3,000. 
SVOBODA, 6013 Cermak Rd. Cicero. 
OLympic 2-6710 arba BIshop 2-2162.

Marąuette Parite parduodamas la
imi gražus geltonų plytų kampinis 
16 butų apartmentinis po 5 ir 4 
kamb. Potvynio kontrolė, naujas 
stogas. naujas boileris lr stokeris. 
Viskas labai gerai užlaikyta ir su
tvarkyta- Jau ilgi metai tas pats sa
vininkas. Susidėjus aplinkybėms par
duodamas labai nebrangiai, $115,000. 
Kreiptis RE 7-2S74.

Moderniškas 5 butų namas — 
4 po 4 kamb. ir 6 kamb. Geram 
stovy. Apylinkėj 26th ir S. Albany. 
$24,000; įmokėti $5,000. Gazu ap
šild. SVOBODA, 3739 W. 26th St. 
LA 1-7038.

2-jų butų mūrinis po 4 kamb. 
Alum. žiem. langai ir sieteliai, 
gazu šildymas sienose, arti mo
kyklų, bažnyčių, krautuvių ir ge
ro susisiekimo. 2465 W. 46th St.

Savininkas turi parduoti 3-jų 
miegamų, geros kokybės “custom 
built” namą. 2 auto. mūr. gara
žas, rūsys, dalinai užbaigtas. Po
tvynio kontrolė. Apyl. St. Mary 
Star of the Sea parap. LU 5-2578 
arba LU 1-1692.

BERWYN. Naujas 2-jų butų 
namas. Bargenas. Apylinkėje 16th 
ir Oak Park. 4 ir 5 kamb. Spal
votos vonios. “Baseboard” apšild. 
$31,900; įmokėti $9,000. Geras 
pirkinys. SVOBODA, 6013 Ceraiak 
Rd„ Cicero. OLympic 2-6710 arba 
BIshop 2-2162.

Savininkas parduoda 2-jų metų, 
3-jų miegamų mūr. “ranch” na
mą. Rūsys, kombinuoti langai, 
kilimai, patio, 2 auto. garažas. 
2108 W. 71st St. PR 8-7422.

Marąuette Parke, 67 ir Rock- 
well, mūr. 2-jų butų, 5y2 ir 3 
kamb. 8 metų senumo, kilimai ir 
daug priedų. Butas tuščias pirkė
jui. Įmokėti $5,500. Kaina $26,200. 
RE 7-9515.

5 kamb. mūr. bungalow, pilnas 
rūsys, gazu apšild., iy2 auto. ga
ražas. Arti Archer ir Leimington. 
Skambinti GR 6-8512, šiokiadie
niais nuo 1 iki 6 vai.

MARQUETTE PARKE — de 
luxe 1% aukšto mūr. namas, 4 
ir 3V2 kamb. Potvynio kontrolė, 
2 auto. garažas, kiti priedai. Ga
lime keisti ir į kitą nuosavybę. 
7217 S. Saeramento. PR 8-9083 
arba PO 7-8494.

PATIES SAVININKO STATYTAS
Gerai savininko išlaikytas 12 butų apartmentinis — po 3% 

kamb., 2-jų aukštų namas. Moderniškas 4Į/2 metų senumo. Viskas 
automatiškas — Radiant heat — apšild. karštu vand. Kewanee boi
leris, G. E. air-conditioners, G. E. šaldytuvai, gazinės virimui krosnys, 
kiemo laistytuvai, šiukšlių degintuvas, spalvoti vonių įrengimai, kera
mikos plytelės, beržo ir formica virtuvės, geroje pietinėj miesto daly 
arti CTA, Rock Island geležinkelio ir priemiesčio autobuso. Krautu
ves, bažn. ir t. t. Visad pilnai išnuomota. Pajamų $20,900. Teisingai 
įkainuota. Kooperuosime su rimtu klientu. Savininko laikas ribuotas 
dėl kitų reikalų užmiestyje. Rašykite nurodydami biznio rekomenda
cijas. Agentai ir brokeriai prašomi nesikreipti.

P. O. Box 798, Zone 42, Chicago, III.

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. Chicagoje skambinti HY 3-6171 

arba
LAKESIDE, MICHIGAN 8135

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. 
1—5 vai. 1801 South 59th Court, 
Cicero, 6 kamb. bungalow.

Štai čia — gražus 2-jų butų 
mūrinis, 4 ir 4 kamb. ir dar nau
jas moderniškas 3-jų kamb. bu
tas pastogėje. Izoliuotas. Pajamų 
$205 per mėn. $16,500; įmokėti 
$3,500. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LA 1-7038.

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

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 8-201S

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Downspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi, įšsmaiinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 6 
m. garantija. Dedame naujas “cop- 
per-alloy” rinas — “gutters”; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kaip 
ir “galvanized”. Dažymas iš lauko, 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraųdę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dienų lr naktį bei sekmadle. 
niais.

DA 1-6047, RO 2-8778

HEATING CONTRACTORSI
Statome šiltu oru pučiamus pe. 
čius, vandens boilerius lr oro 
vėsintuvus.

Vienintėllal iš lietuvių turi
me miesto leidimų dirbti ant 
naujų namų -.
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Hllnois 
Ofiso tel. 277-1442

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

A C Y S
CONSTRUCTION C0.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rocfcwell Street
Tel. GRovehilI 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
HEATING & SHEET MĖTAU

‘III ‘6 OSBOiųO ‘U.IOJS3AV -g 
ItkS-I IA svnojatax

Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas Patu' 
vių dienraštis. GI skelbimų kainot 
visiems prieinamos.

•J REZIDENCINIAI,
S KOMERCINIAI,
2 MEDICINOS IR

= KITOKĮ PASTATAI

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
STS-670S OL 7-2094 Chicago, IU.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR lg LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Diikiniui 

GA 5-5867

Remkite “Draugą”

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!



MŪSŲ KOLONIJOSE NAUJI ATRADIMAI

Diana Kaučyte, Dorchester, Mass., gyventoja, Minkų 
išvažiavimo metu laimėjo gražuolės titulą.

radijo

lėtoją ir t. t.
— O kaip su muzikų kon

kurencija? — šelmiškai šypso
josi dr. Tamošaitis.

— Gražiai tarpusavyj sugy
vename — ir Mikulskis vaiz
džiai nupasakojo, kaip čiurlio-, 
niečiai vyko į Chicagą “Dai
navos” dešimtmečiui atšvęsti, 
o tie — į Clevelandą čiurlio- 
niečių 15 metų sukakties mi
nėjimui. “Varpo” sukaktuvėms 
taip pat Čiurlionies ansamblis 
važinėjo savo kolegų sveikinti.

Ir toliau liejosi sklandus A. 
Mikulskio žodžiai, kaip čiurlio- 
niečiai Clevelande, senųjų savo 
tradicijų saugomi, gražiai tar
pusavy sugyvena. Pilnas dėkin
gumo, kalbėjo jis apie savo 
“sponserį”, geraširdį dr. S. Ta
mošaitį, pas kurį O. ir A. Mi- 
kulskiai tiesiai iš Vokietijos at
važiavo į jo namus, kaip pas 
savo tėvą.

Šiuo metu su žmona dirba fi
zinį darbą pragyvenimui. Sugrį
žę iš fabriko po senovei aukoja 
savo jėgas ir laisvalaikį Čiur
lionies ansamblio pasiruoši
mams. Ona Mikulskienė moko 
mergaites kankliuoti. Be to, 
mokytojauja Vyskupo Valan
čiaus lituanistinėje m-loje, dės
tydama kanklių muziką.

J. Narūne

Boston, Mass.

RADIJO GEGUŽINE

Rugpiūčio 12 d. į Minkų va
dovaujamo radijo pikniką susi
rinko daug svečių. Buvo atvy
kęs ir Mass. gen. prokuroras, 
demokratų kandidatas ‘ į U „S. 
Senatą, Edward J. McCormack, 
Jr., su žmona, kurie patys įtei
kė savo dovanas šokių laimė
tojams ir išrinktajai gražuolei 
Dianai Kaučytei iš Doreheste- 
rio. Jos palydovė buvo Lau- 
rene Bernoskcvičiūtė iš Brock- 
tono.

Šokių varžybose “Mamės ir 
papės” polką laimėjo L. Šakys 
if Žideikis iš Brocktono; Jauni
mo polką laimėjo Gunta Aust
rams iš Jamaica Plain ir Marcis 
Voidins iš Ro:xbury; valsą lai
mėjo Alice Chase iš Dedham ir 
Gedeminas Skabeikis iš So. Bos
tono ; tango laimėjo Martha Mar 
eelioniūtė iš Dorchesterio ir Mi- 
chael Di Stasio iš East Boston.

Savaitę atostogų dviem žmo
nėm laimėjo: Bridget McCarthy 
iš Quincy; savaitę atostogų vie
nam, laimėjo J. A. Kiūrąs iš 
Dorchesterio; $50 laimėjo B. W. 
Norwald iš Jamaica Plain; $25 
laimėjo Edward Podėli iš Brain- 
tree; stiklų komplektą laimėjo 
Stasys Martišauskas iš Bright
on; šukuoseną Mildred Hutchins 
iš Jamaica Plain; $10 vertės 
gazolino — Valentine iš Lowell.

Įžangos dovanas 1 -100 gal. 
deg.. aliejaus iš Fortūna Fuel 
Ko. laimėjo Nr. 024268,024905, 
024249, 025333, 025056, 025115,

Dėkojam atsilankiusiems į ge 
gužinę visiems, kurie platino bi
lietus, idalyvavo gražuolės rin
kime ir šokių varžybose, rin
kėjam Julijai Arlauskienei, Onai 
Ivaškienei, Kathryn Namaksie- 
nei, Juozui Lėkiui, Vytautui Stel 
mokui ir Milan Stettin.

Dėkui pikniko vadovui Alek
sandrui Dubauskui, Antaninai 
Kropienei ir visiem talkinin
kam. Dėkui už pikniko dova
nas prokurorui Edward J. Mc 
Cormack, Jr., ir jo žmonai, taip 
gi Blue Water Manor, vasarvie
tės Lake George, N. Y., savi
ninkams, Slivynam ir jų duk
rai, vedėjai Eilėn Shukis, “Vi
los” Audronės, Osterville, Cape 
God savininkam Marijai ir dr. 
Edvardui Jansonam, Pranui Ge- 
rulskiui, sav. Myopia Tonikinės, 
Onai ir IStev.e Januškevičiam, 
sav. Caroline Casper’s grožio 
saliono, Charlie ir Chris garage 
ir Dugey Pokelių sav. S. Grie-

žei; taipgi Fortūna Fuel b-vei 
už piknikui aukotas dovanas.

Visų prisidėjimas yra nuošir
džiai įvertinamas, nes su visų 
talka galim vesti seniausią lie
tuvišką radijo valandą Naujo
joj Anglijoj, Valanda girdima 
sekmadieniais per stotį WLYN, 
1360 banga, 1:30 vai. p.p. Va
landa veikia jau 29 metai.

Steponas ir Valentina Minkai

Kenosha, Wis.
Bendra gegužinė

Maldos Apaštalystės ir Ro
žančiaus draugijos piknikas įvy
ko rugpiūčio 19 d. Šv. Petro pa
rapijos kieme. Buvo skanių vai
šių, įvairių žaidimų ir dovanų. 
Atsilankė gražus būrys svečių. 
Iš Chicagos buvo atvykę: Paukš 
tienė, Rastenis ir Zakaraitė, o iš 
Milwaukės — Mažeikos.

Visi svečiai labai gausiai pa
rėmė šv. Pranciškaus seselių 
Rėmėjų draugijos gerą darbą. 
Rengėjai dėkingi visiems atsi
lankiusiems ir darbininkams.

\ Komisija
Pasitarimas seimo reikalais
Rugpiūčio 21 d. Šv. Pranciš

kaus Seserų Rėmėjų draugijos 
pirmininkė Tekia Balčaitis su
rengė pietus, kuriuose dalyvavo 
S. Ališauskas, Ana Lauraitis, 
Ana Laucius, Varais ir L. Sal- 
kawske.

Po pietų buvo svarstoma atei 
nantis seimas, kuris įvyks spa
lio 14 d. Chicagoje, reikalai. L.

Miami, Florida

O. ir A. MIKULSRIUS 
IŠLYDINT

Anita Kamavičienė rūpestin
gai paruošė gražų išleistuvių 
stalą, Onos ir Alfonso Mikuls- 
kių garbei, kurie savaitę pa
viešėję dr. S. Tamošaičio šei
moje Hallandale (netoli nuo 
Miami) grįžta namo.

— Šiandieną mano berniškas 
vakarėlis, — linksmai pareiš
kė A. Mikulskis, — Rytoj su
kaks 26 metai, kai mudu vedę. 
Ir jis pagarbiai pabučiavęs 
žmonos ranką, ėmė pasakoti 
apie jų vestuves kaime ir visas 
tenai esamas tradicijas.

Dainavome Ilgiausių metų, 
kėlėme taures už jų laimingą 
vedybinį gyvenimą, už puikius 
du žmones, už pavyzdingus 
lietuvius - patriotus, už mylin
čius ir griežtus tėvus savo vai- 
vų — ansambliečių, už vieną 
gabiausių mūsų muzikų Alfon
są Mikulskį, liaudies dainų my

VAJUS
JĖZUITŲ UNIVERSITETUI 

VYKSTA SĖKMINGAI
Prieš keletą metų vieno pla

čiai Amerikoje skaitomo žurna
lo numeris buvo skirtas Detroi-1 
tui. Būdinga, kad žmonės, rin
kę šiam numeriui medžiagą, pro 
didžiąsias General Motors, Ford 
ir Chrysler automobilių bendro
ves nepastebėjo, jog šis mies
tas, be visos eilės kolegijų, turi 
ir du universitetus. Vienas jų, 
vadovaujamas jėzuitų, yra pati ■ 
didžiausia katalikų mokslo įstai' 
ga pasaulyje, turinti arti 20,000 
studentų.

Praeitų metų gruodžio mėne
sį buvo pasiryžta jo plėtimui 
penkerių metų laikotarpyje su
telkti dešimtį milijonų dolerių, j 
Praslinkus nuo to laiko vos aš- i 
tuohiems mėnesiams, 509 au
kotojai jau yra sudėję $3,340, 
000; taigi trečdalį numatytos 
sumos su kaupu. Paskutinė Į 
stambi auka — pusė milijono j 
— gauta iš Fordo Fondo, kurio 
viceprezidentas su ja pasiuntė 
universiteto kancleriui Fr. iStei- 
ner ir tokį laišką: “Pritardami 
šiai dovanai, Ford Motor Co. 
Fund patikėtiniai priėmė dėme
sin šio universiteto svarbą Mi- 
chigano švietimui ir jos reika
lingumą šiai įstaigai plečiantis. 
Tikimės, kad jūsų tikslas sutelk
ti 10 milijonų dol. penkerių me 
tų laikotarpyje bus sėkmingai 
pasiektas.”

Šio vajaus pirmininku yra 
Walker L. Cisler, Detroit Edi- Į | 
son Co. prezidentas.

A. -Į- A.
JUOZAPAS BARKAUSKAS
Gyveno 4610 So. Wotx3 Street.

Mirė rugp. 24 d.L 1062, 10 V. 
r., sulaukęs senatvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo i S Sto
nių parapijos.

Amerikoj išgyveno 49 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Stefanija (Tunus), se
suo Alioe Daniels, brolių vaikai 
Raymond, Ir josephine Iwasz- 
kiewiez, Sylvia Nichols ir šei
ma, gyv. Californijoje, 2 posū
niai Frank Bartkus, marti Ka- 
therine ir Van Bartkus, marti 
Ann, gyv. Floridoje, podukrą) 
Agnės, Manchester, žentas Wil- 
ber, gyv. Virginijoje, 12 anūkų 
ir 5 proanūkai, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė Šv. Pranciškaus 
Vienuolyno Rėmėjų draugijai.

Kūnas bus pašarvotas šeš
tad., 2 vai. popiet, John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4506 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks pirmad., 
rugp. 27 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią., 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą. l’o 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuliūdę: žmona, sesuo ir kiti 
giminūs.

Mirusio atgaivinimas
Mokslininkai jau gana nesun

kiai įstengia atgaivinti susto
jusią plakti širdį. Mirus žmo
gui ar kitam gyviui, širdis dar 
kai kurį laiką pasilieka gyva. 
Daug greičiau numiršta pilko
sios žmogaus smegenys, kont- 
rakuojančios žmogaus gyvybi
nius vyksmus. Jos neatgaivina
mai numiršta per 5—8 minu-

RIMTIES VALANDĖLĖ

(Atkelta iš 3 pusi.) 
nuodėmė gimdo nuodėmę, kol 
visai žmogų sunaikina.

Be to, kiekviena nuodėmė pa
lieka savo pasėkas ir visuome
nėje. Būtų gera, jei nuodėmė 
prasidėtų ir pasibaigtų tik su 
tuo žmogumi, bet ji plinta to
lyn. Ir karalius Erodas, sun
kiai nusikaltęs, seniai mirė, ta
čiau jo pavyzdys ir kalavijas 
yra gyvas ir šiandien. Jis vei
kia tarp žmonių. Ir šiandien dėl 
netvarkingo šeimų gyvenimo 
žūva daug žmonių, — gimusių 
ir negimusių, jaunų ir senų.

Tikri gyvenimo pavyzdžiai 
yra geros ir šventos šeimos. 
Jos pačios, būdamos geros, sa
vo gerumu užkrečia ir kitus ir 
savo gražiu pavyzdžiu primena 
Dievo karalystę. Jos yra lyg 
miestas ant kalno, kurį iš visur 
gali matyti. “Palaiminti taikie
ji, nes juos vadins Dievo vai
kais”, sako V. Jėzus kalno pa
moksle.

i tęs, jei negauna deguonio. “Sa- 
' turday Review” rugp. 4 d. nr.
I rašo apie mokslininkų naujus 
tyrimus ir tų smegenų gyvybę 
pratęsti. Pasirodo, jeigu kūnas 
atšaldomas, tai tų gyvybinių 
smegenų gyvastis pratęsiama 
iki visos valandos po organizmo 
mirties. Kūnas įdedamas į le
dus ar į antklodę, kuria varo
mas atšaldytas oras. Tada or-, 
ganizmas pasiekia vadinamą hi- 
potermijos stovį ir vitalinės jo 
dalys išsilaiko ilgiau be deguo
nie. Suprantama, kad tokie at
gaivinimai įmanomi staigios 
mirties atvejais, kai organizmas 
nėra susidėvėjęs, pvz. automobi
lio nelaimės metu, kai netenka
ma daug kraujo, gimdymo me
tu, širdies atakos atvejais.

Negimusių širdis gali 
parodyti jų elgesį

Dr. Lester W. Sontag, besi- 
! darbuojąs Fels Tyrimų institu
te, Yellow Springs, Ohio, pra
veda ypatingus tyrimus. Jis ti
ria dar negimusio kūdikio, esan- 

: čio motinos kūne, širdies plaki- 
I mą ir randą, kad čia pastebimi 
nereguliarumai rodo busimojo 
vaiko kai kuriuos charakterio 
bruožus. Negimusio širdies pla
kimo nereguliarumas gali ro
dyti, kad jis pergyvens baimes, 
svyravimus savo sprendimuose, 

į perdaug į save atkreiptą dėme- 
, sį ir t. p.

Operacijos balionuose
Dr. Charles Beal praneša j 

apie sėkmingą būdą panaudoti

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
1962 m. rugp. 24 d., 1:01 vai ryte mirė mūsų mylimas sū
nus ir brolis — (a. a. Kazimiero Skinkio sūnus)

A.
ANUPRAS SKINKYS

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S. 
VVestern Avė. Laidotuvės įvyks pirmad., rugp. 27 d., 10 
vai. ryto bus nulydėtas j Švenč. P. Marijos Gimimo bažny
čią. Po gedulingų pamaldų bus palaidotas Šv. Kazimiero 
kapinėse.
Nuliūdę:Motina Antanina, 3 broliai: Liudvikas, brolienė 
Naaicy, Albinas, brolienė Maųreen ir Vytautas, sesuo Aldo
na Martinkienė, švogeris' Vladas ir kiti giminės.

Laidot. direkt. Mažeika-Evans, Tel. RE 7-8600.

a. ™j” .a..
BALTRUS GLANECKAS

Gyveno 7138 S. Talman Avė.
Mirė rugpiūčio 23 d.. 1962, 7:40 vai. vak., sulaukęs 69 m. 

amžiaus. Gimė Lietuvoje; kilo iš Marijampolės apskr., Preinų 
parap., Juodreišių kaimo. Amerikoje išgyveno 45 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime giminės Lietuvoje.
Priklausė Šv. Vardo draugijai.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette Funeral Home 

koplyčioje. 2533 W. 71st St.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugpiūčio 27 d., iš koplyčios 

9 vai. ryto bus atlydėtas į Švenč. P. Marijos Gimimo parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę GIMINES

Laidotuvių direkt. A. Petkus ir Sūnus. Tel. GR 6-2345

KNYGOS JŪSŲ BIBLIOTEKAI
Balys Sruoga: Dievų miškas, atsiminimų knyga, vienas šiurpiau

sių dokumentų, parodantis, kas yra laisvė ir kas ateina su pa
vergimu. Kieti viršeliai, 480 psl........................................... $5.00

Jurgis Savickis: Žemė dega, rašytojo ir diplomato atsiminimai iš 
1939—1945 m., kruviniausio ir tragiškiausio mūsų tėvynės ir 
Europos istorijoje. Apie 870 psl. dviejuose tomuose po $4.50

Jonas Aistis: Apie laiką ir žmones, literatūriniai atsiminimai apie
laisvėje kylantį Kauną ir jo kultūrinį kilimą......................$2.50
Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, Chicago 29, Illinois t-

-Z?

Pasinaudokite “Draugo” CIassified skvrinm
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mažus balionus darant opera
cijas tropiniuose kraštuose, kur 
nėra tinkamų ligoninių. Tai jis 
patyrė bedirbdamas Afrikoje, 

I kur jis buvo vienintelis chirur
gas, aptarnavęs 700,000 gyven 
tojų. Nesant reikiamų ligoni
nių, būdavo operuojamoji ligo- 

i nio vieta apgaubiama balionu, 
kurio kraštai sandariai prikli
juojami prie kūno. Į balioną 
įleidžiamas tik valomas, steri
lizuotas oras. Įkišęs ranką po 
balionu, gydytojas padaro ope
raciją, o balionas apsaugo, kad

į žaizdą nepatektų pavojingos 
I bakterijos.

Virusai žaloja žmogaus 
gemalą

i Dr. Weller laikrašty “New 
' England Journal of Medicine” 
rašo apie naują atradimą, kad 

' jeigu žmogaus embrioną užpuo- 
I la naujai atrasta virusų grupė,
1 naujagimis gali gimti su sme- 
I genų sužalojimu, pilnai neišsi
vystęs. J. Pr.

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

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

A. -j- A.
JULIJAI ŠMULKŠTIENEI mirus, 

jos s ūnum kolegoms Juliui su žmona ir 
Liudui bei giminėms nuoširdžiausiu užuo
jautą reiškia

šviesos-Sa^taros Kolegija 
Chicagos Skyrius

MINIME TRIJŲ METŲ LIŪDESIO 

SUKAKTĮ 

A. -j- A.

VLADISLOVAS LUKAS
Mūsų tėvelis, uošvis ir senelis mirė 1959 m. rugp., 23 d., 

palikdamas savo mylimuosius: sūnų Miehael, marčią Aldoną, 
3 anūkus: Miehael Paul, Kathryn-Ann ir James-Christopher, 
dukteris Alice, Eve ir Estelle, brolį Frank, mirusio brolio 
žmoną Anne ir jos dukrą Sophie Tarasevvicz, giminaičius 
Frank ir Paul Mikalauskus ir jų šeimas, gimines ir kaimynus.

Už po sielą bus laikomos Šv. Mišios sekmad., rugpiūčio 
26 d., 10:45 vai. ryto Švč. P. Marijos Gimimo bažnyčioje.

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus atsi
lankyti į pamaldas ir pasimelsti už velionies sielą.

LIŪDINTI ŠEIMA

PADĖKA
MŪSŲ MYLIM,RIAI NEOŽMIBŠTRMAJfil

A. A. MARIJAI KASAKAITIENEI
mirus, visiems, aukojusiems už Jos sielą Šv. Mišioms, padėju- 
siėms prie Jos karsto gėlių, aplankiusiems Jos palaikus, pa- 
lydėjusiems Ją į amžinojo poilsio vietą, pareiškusiems mums 
užuojautą spaudoje, laiškais ar žodžiu, prisiminusiems Ją savo 
maldose ar kitu būdu patarnavusiems a. a. Velionei ar mums, 
— nuoširdžiausiai dėkojame už atjauslumo' .reiškimus mūsų 
skaudaus liūdesio valandose.

Ypačiai dėkojame Šv. Jurgio parapijos kunigams, solis
tei J. Krištolaitytei-Daugelienei ir vargonininkui už įspūdin
gąsias pamaldas prie a. a. Veliones karsto ir Della Jakubs 
and Son laidojimo įstaigai už gražų patarnavimą.

Liūdi — Vyras, duktė, žentas, anūkai, sesuo, švogeris 
ir kiti giminės bei gentys

A. -f A.
JULIJAI ŠMULKŠTIENEI mirus, 

jos vyrui adv. Liudui Šmulkščiui ir visai 

liūdinčiai šeimai gilią užuojautą reiškia
Jadvyga ir Petras Stravinskai

A. + A.

GEORGE RAUDONIS
Mūsų mylimas vyras ir tėvas mirė 1962 m. rugp. mėn. 

16 d. ir buvo palaidotas rugp. mėn. 21 d. Šv. Kazimiero, kapi
nėse, Chicagoje. Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė 
jam paskutinį patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams: kun. P. Juk
nevičiui, kun. J. Gilbert ir kun. F. Kelpšai ir kun. J. Stanke
vičiui už maldas koplyčioje. Dėkojame kun. J. Juknevičiui, 
kuris palydėjo velionį į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių bei 
pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame grabnešiams; dėkojame Junior Ushers iš Ne
kalto Prasidėjimo parap. už atsilankymą į koplyčią.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybės padėkoti. Dėkojame laidotuvių 
direktoriui Steponui Lackawicz už malonų patarnavimą.

Visiems, visiems nuoširdus dėkui!

ŽMONA, SŪNŪS IR DUKTĖ
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X Piknikautojai Draugo iš
važiavime viską galės pirkti tik 
už specialius “Draugo” pikniko 
kuponus, todėl atvykus į pikni
ką tuojau reikia jų įsigyti pas 
kasininkes. Tarulienė Filome
na, Šv. Jurgio parapijos litua
nistinės mokyklos mokytoja, Jo 
nynienė Stefanija, Šv. P. M. 
Nek. Pras. par. lituan. mokyk
los mokytoja, Šimonienė Mari
ja, Duonelaičio lituanistinės mo 
kyklos mokytoja, ir Bieliauskie 
nė E., Aušros Vartų parapijos 
lituanistinės mokyklos mokyto-

X “Dainavos” ansamblis pra 
dėjo darbą. Pirmoj šio sezono 
repeticijoje rugpiūčio 21 d. bu
vo prisiminti ir tylos minute pa
gerbti mirę: ansamblio garbės 
narys kun. kleb. A. Linkus ir 
buvęs režisorius Gasp. Velička. 
Darbo dienos savaitgaly ansam 
blis vyks į Windsorą dalyvauti 
Kanados Lietuvių dienoje. Sek
madienį, rugsėjo 2 d. 12:45 v. 
giedos iškilmingose mišiose, ku 
rias atnašaus vietos vyskupas, 
o pamokslą sakys vysk. Briz
gys. Vakare išpildys koncerto 
programą puošnioj Cleary audi
torijoje. Kviečiame lietuviškos 
dainos mylėtojus ir šokėjus įsi
jungti į “Dainos” ansamblį. Re
peticijos vyksta antradieniais 
ir ketvirtadieniais 8 v. v. Holly- 
woodo patalpose 2417 W. 43-čia 
gatvė.

X Šv. Pranciškaus vienuoly-

Vėliavų pakėlimas jubiliejinėje jūrų skautijos stovykloje. Stovyk
la. vyksta “Rakas” stovyklavietėje .Custer, Mich. Šį sekmadienį, 
rugp. 26 d, stovykloje bus švenčiama Jūros diena. Visuomenė 
kviečiama atsilankyti. Nuotr. P. Petručio

CHICAGOS ŽINIOS
ja, mielai sutiko dirbti “Drau
go” pikniko metu kasoj, kur no seselių rėmėjų 5 sk. rengia
pikniko dalyviai sutiks malonų’ 
patarnavimą.

X Solistė Roma Vilčinskaitė- 
Mastienė vilkaviškiečių koncer
te dainuos dar niekur negirdė
tą naują dalyką, poeto K. Bra
dūno “Sapną apie šiaurę”. Mu
ziką parašė komp. Juozas Stro
lia.

X Chicagos Lietuvių Operos 
choras pradeda naują daina
vimo sezoną rugsėjo 7 d., Jau
nimo Centre. Operos chorui dar 
stinga naujų balsų, todėl yra 
prašomos visos ir visi, kurie ga
li dainuoti, ateiti ir įsijungti į 
operos chorą. Naujų balsų re
gistracija bus vykdoma rugsė
jo 7 d., penktadienį, 8 vai. v., 
ir rugsėjo 14 d., taip pat penk
tadienį, 8 vai. vak. Tais penk
tadieniais kartu vyks ir regulia 
rios operos chorų repeticijos.

X Egidijus Užgiris, šį pava
sarį Illinois universitete, Urba- 
noje, įsigijęs bakalauro laipsnį 
fizikoje ir rudenį pasiruošęs to-' 
limesnes studijas pradėt Harvar 
do universitete, eis ūkio vedėjo 
pareigas šių metų SAS vasaros 
stovykloje. Egidijus buvo šių 
metų SAS valdyboje iždinin
kas; kaipo vienas iš paruošia
mųjų stovyklos darbų, jo pas
tangomis buvo išdirbta tiksli 
būrelių diskusijų programa.

X Matas Žilinskas, Illinois 
Fruit Growers Exchange bend
rovės vadovas, skelbia, kad dėl 
karšto oro ir drėgmės persikų 
derlius šįmet mažesnis apie 40 
—50 procentų.

X Montessori dr-jos rengia
mas išvažiavimas į marijonų 
ūkį įvyks rugpiūčio 26 d., 1 v. 
p. p, o ne 25 d., kaip buvo ank 
sčiau pranešta.

X Bronius Juodelis, LSB vy
riausio skaut. pavaduotojas, lan 
kys Atlanto skautų - skaučių 
stovyklą prie Bostono rugsėjo 
1—3 d. Ta pačia proga aplan
kys ukrainiečių skautų 50 m. 
jubilėjinę stovyklą, kurioje da
lyviais yra oficialiai pakviesti 
lietuviai skautai.

X Latvių rašytojos Lidijos Pėr- 
liupės, mirusios švento Kryžiaus 
ligoninėje, giminės ir bičiuliai 
reiškia labai nuoširdžią padėką 
velionės rūpestingajai ilgametei 
gydytojai Dr. O. Vaškevičiūtei ir 
visoms gailestingosioms seserims 
bei slaugėms, kurios per ilgus mė
nesius su kantrybe bei meile pa
dėjo sunkiai sergančiai latvių ra
šytojai. (Pr.)

X Aukščiausios kokybės ita
liškų ir vokiškų pianų, o taip 
pat ir vartotų, rasite lietuvių 
pianų krautuvėje, 6134 W. Roo
sevelt Road. Krautuvė atdara: 
Ketv. 1-9 v., Penkt., šešt. ir 
Sekm. 1-5 vai. p. p. (Sk.)

X Marijonų Seminarijos 
ūkiui, Clarendon Hills, 111., 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.).

IŠARTI IR TOLI

J. A. VALSTYBĖSE
— Lietuvių kunigų suvažia

vimas įvyksta rugsėjo 11 d., 
11 v. r. New Yorker Hotel, 
N. Y. Suvažiuoja iš Amerikos 

i ir 'Kanados KV atstovai ir drau 
gai į metinį susirinkimą. Gyve
namo meto rimtis iškelia lietu- 

i viams kunigams labai svarbių 
klausimų, kurie ir bus svarsto
mi. Suvažiavime dalyvauja vys
kupas V. Brizgys, kuris kalbės 

! Lietuvių pašaukimų Kristaus 
Tarnybon klausimu, o svečias 

■ iš Romos, kun. dr. J. Vaišnora,I
, MIC, svarstys teisingos infor
macijos apie persekiojamą Lie- 

. tuvos Bažnyčią klausimą. Lietu 
vių R.-Katalikų Religinio Kon
greso Rengimo komiteto pirmi
ninkas praneš apie Religinio 
kongreso darbų eigą. KV cent
ro valdyba kviečia visus lietu-

KOVOJA SU PIKTŽOLĖMIS nužudymą. Mergaitė buvo nužu j vius kunigus dalyvauti

Jauniausias jubil. jūrų skauti
jos stovyklos stovyklautojas, 8

Chicagos gatvių ir 
jos departamentas kovoja su 
piktžolėmis, nuo kurių plinta 
šienligė. Jo darbininkai kasmet 
išduoda apie 4,000 arešto pareiš

sanitaci-ldyta 1957 m- M°tina už tokį j svarbiame pasitarime, o ypačbunco popietę su daugybe do
vanėlių sekmadienį, rugpiūčio 
26 d. 2:30 v. p. p. Šv. P. Ma-. 
rijos Gimimo parapijos svetai
nėje, 6812 S. Washtenaw ave.
Kviečiame visus atsilankyti. Pa kimų namų savininkams, kurie 
rengimu rūpinasi pirm. Anna 
Paukšta, A. Gribienė, E. Malke 
vich, M. Kondrotienė ir kt.

X Kas bus tie laimingieji nh kvad. jardų šienligę sklei
paaiškės “Draugo” pikniko me- d^nčių piktžolių.
tu, nes apsimokėję už automo
biliui pastatyti vietą, galės lai
mėti gerą nešiojamą radijo apa 
ratą, kuris bus paskirtas burtų 
keliu.

X Marąuette Parko aikštėje
M. Pečkauskaitės vasaros vai
kų aikštelės pasirodymas įvyko 
rugpiūčio 18 d. Vaikučių orke
stras pagrojo, vaikučiai pašoko 
keletą šokių ir parodė ritmiškų 
žaidimų. Programoj dalyvavo 
E. Latvys, D. Latvytė, L. La
pinskaitė, L. Lapinskas, V. 
Oparinaitė, R. Urbonas, A. Rut
kaitė, L. Kazlauskaitė, L. Rus
teikaitė, R. Jakovickaitė, I. Ma- 
tencholcaitė, A. Žygas ir kt. 
Pranešėja buvo A. Rutkaitė. 
Visa programa buvo įrašyta į 
juostelę, kuri įteikta kun. Jan
kauskui, kuris pažadėjo ją per
duoti per Vatikano radiją į Lie
tuvą. Po to buvo parodyta ke
letas kultūrinių filmų. Svečių 
dalyvavo apie tris šimtus.

;jos privataus gyvenimo pažei- 
dimą prašo $300,000 atpildo.

!
PASKYRĖ $10,000 STIPENDI

JOMS

laukia jaunesniųjų kunigų, ku
rie dar neseniai stojo Kristaus 
Tarnybon.

Tą pačią dieną, tuoj po KV 
suvažiavimo, įvyks ir Kunigam 
Šelpti draugijos metinis susirin

j. • m. amžiaus Juozas Kapačinskas, 
gyvenąs Chicagoje, skaito skautų 
.maldą vėliavų nuleidimo metu.

Nuotr. P. Petručio

LANKYS POPIEŽIŲ

savo nuosavybėse leidžia toms „ . . . _ —r-------- o-j— -

žolėms augti. Pats departamen ,, . . , , - . kimas. Kviečiami nariai ir sve-... jL .... kurio seneliai kilę įs Lietuvos,1 v. . . . .. , . ,. TXtas kasmet sunaikina 1'5 milijo- !. , . . ,. ... „ ciai susirinkime dalyvauti. K.jsteige $10,000 stipendijų fon- s , , , . ... .. . T. x. ..... JTT S. D. yra labdaringoji draugija ir svečiuosis Katalikų Vienybesdą savo mirusio brolio Herman 1 1 J
Crown atminčiai paminėti.

„ _ ___ „„ , Crown broliai yra žinomi biznio
TRAUKIA DU ŽURNALUS Į pagauly, Raip vedgjai Chicago_

je esančios Material Service kor 
poracijos ir New Yorko dango-

Chicagoje
NAUJA ŠV. KRYŽIAUS LI
GONINĖ ATIDAROMA RŪGS. 

MĖNESĮ

Laikraštininkai aplankė nau
ją Šv. Kryžiaus ligoninę praei
tą ketvirtadienį. Buvo Chicago

i Tribūne, Daily News, Draugo ir 
kitų dienraščių reporteriai. Jie 
buvo pavaišinti pietumis ir tu
rėjo progos smulkiai apžiūrėti 
puikią naująją ligoninę, kuri 

i turės 339 lovas ir kurią žmonės 
galės apžiūrėti rūgs. 16-17 die
nomis. Ligoninės statyba kai
nuos $9 milijonus. Tai bus vie
na pačių moderniškiausių ligo
ninių visoje Chicagoje. Į šią 
naująją ligoninę pacientai bus 
pradėti perkelti jau rugsėjo 24 
d. Ankstybesnė Šv. Kryžiaus li
goninė bus palikta motinoms ir 
naujagimiams. Be to, ten bus 
kambariai seselėms, dirban
čioms prie ligoninės. Ligoninė 
bus iškilmingai atidaryta rūgs. 
16 d. 3 vai. p. p., dalyvaujant 
Chicagos majorui Daley. Reli
ginis ligoninės pašventinimas į- 
vyks tik gegužės mėnesį, nes 
norima, kad tai atliktų kardi-

Ap'ie 20 Serbijos ortodoksų 
studentų, lankančių jų teologi
jos fakultetą Belgrade, Jugos- , , , ........, .. . • nolas Meyer, o jis, dėl visuoti-lavijoje, rūgs. 15 - 30 dienomis J ’
bus Romoje, aplankys popiežių nio Bažnyčios suvažiavimo, tik 

tada galės šiose iškilmėse daly-
savo nariams. centre. vauti.

%
TEISMĄ

Mildred Wagner, 1802 Far- 
well av., traukia į teismą du 
“detektyvinių - policinių ro
manų” žurnalų leidėjus, kurie 
išspausdino straipsnius apie jos 
14-os metų dukters Mary Lou

raišio Empire State pastato.

DAUGIAU SUSIRGO POLIO

Chicagoj šiais metais iki šiol 
devyni žmonės susirgo polio li
ga. Iš jų vienas mirė.

GAUDYDAMI PAMIŠĖLĮ
PADEGĖ NAMĄ

X Lemento LB apylinkė ren
gia gegužinę - pikniką, kuris 
įvyks rugsėjo 2 d. 2 v. p. p.
Jono Bagdanavičiaus ūky “Lie-
tuva”, 1349 State st., Lemont Į Ginkluotas pamišėlis, Kermit 
III. Bus vaišių stalas. Kviečia- • Mitchell, 4327 Roosevelt rd.,
mi visi apylinkės ir Chicagos 
lietuviai dalyvauti.

X Phyllis (Kvvainąuskaitė) 
ir Jonas Bierdz susilaukė duk
relės Jennifer Eilėn. Jau augi
na sūnelį Joną. Džiaugiasi jos 
tėveliai Frank ir Frances Kwai 
nauskai, Brighton Parko gyven 
tojai.

Marijos Pečkauskaitės vaikų aikštelės pasirodyme dalyvavo ne
maža svečių ir motinų, tarp kurių matyti kun. A. šeštokas, dr.
O. Vaškevičiūtė, mokyt. M. šulaitienė ir kt. (Nuotr. A. Pakalniškio)

X Jonas Jakubauskas, Drau
go bendradarbis, senas sporto 
veikėjas, padarė keletą nuotrau 
kų ir atsiuntė Draugui iš a, a, 
kun. kleb. A. Linkaus laidotu
vių.

X Walter Rask - Rasčauskas,
Wide World Travel Agency pre
zidentas, turįs notaro teises, 
daro visus dokumentus atsi
kviesti gimines iš okupuotos 
Lietuvos ir kitur, parūpina bi
lietus visoms susisiekimo prie
monėms po Ameriką ir visus 
pasaulio kraštus. Bilietus parū
pina tuojau be jokių pridedamų
mokesčių. Adresas: Wide Workl nės gimnastikos ir išraiškos šo- 
Travel Agency, Evergreen Pla- kio studija pradeda veikti rug-
za Arcade, 95th&Western Av., 5 d- Jaunimo Centre, 5620

o So. Claremont, kamb. 202. Chicago, III., arlba 17717 S,o. .. . . . .! Nauji mokiniai registruojasi Oak Park Ave, Tinley Park, 6;30 y pamoka buvusiemg

X Į Kasselio liet. gimnazijos 
buv. mokinių bei mokytojų po
kylį, įvykstantį rugsėjo 1 d. L.
Vyčių salėje, vietas būtinai rei
kia rezervuoti (geriausia taip 
pat pasiųsti ir 5 dol. mokestį
asmeniui) iki rugpiūčio 29 d. į Chicagos uostą iš Yokohama.

grasino nušauti savo draugę ir : 
policininkus, šie į trečio aukšto 
kambarius šovė ašarinių dujų 
šovinius, nuo kurių užsidegė na 
mas. Pamišėlis pabėgo ir yra 
policijos ieškomas.

1,060 STREIKUOJA

Apei 1,000 Marshiall Field krau 
tuvės darbininkų sustreikavo. 
Building Service unija, užsibai
gus senajam darbo kontraktui, 
nori jiems parūpinti 25 centų į 
į vai. algos pakėlimą.

|
VYRAS TURĖS TAPTI 

MOTERIMI

Chicagos teisėjas James Ge- 
roulis įsakė 19-kos metų vyru
kui, kad jis pasiduotų operaci
jai, kuri jį pakeistų iš vyro į 
moterį. Tas jaunuolis, psichiškai 
paveiktas, rengiasi ir elgiasi 
kaip moteris. Operacija bus pa
daryta Danijoj, nes Jungtinėse j 
Amerikos Valstybėse tokias 
operacijos daryti draudžiama.

ATPLAUKĖ NAUJAS JAPO
NIJOS LAIVAS

Naujas 12,000 tonų Japoni
jos prekinis laivas Mikishima 
Maru pirmą kartą atplaukė į

Kreiptis pas A. Kazakevičių, 
PR 8-0595 arba E. Šulaitį, OL 
6-1357. (Pr.)

X Br. Romualdas Povilaitis
š. m. rugpiūčio mėn. 20 d. ati
darė savo dantų kabinetą Ca
lifornia Medical Čcnter, 2751 
W. Slst St, Chicago, III, tel. 
471-0266. (Pr.)

Šiomis dienomis buvo leista pulb 
likai jį aplankyti.

UŽMIGO KARSTE, BET 
NEAMŽINAI

DRAUGO
T r a d icims

IŠVAŽIAVIMAS
PIRMADIENĮ, RUGSĖJO 3 D. (LABOR DAY), 1962

(Toje pačioje vietoje, kur ir pernai buvo)

SLOVAK GROVE
prie 119 St. ir Archer Ave. (arba 4-A kelio) Lemont, III.

SLOVAK PARKAS labai lengvai pasiekiamas iš Chicagos puses. Reikia 
važiuoti Archer Ave. (4-A keliu) į pietus iki 119 St. Ant kelio 4-A bus 
padėta Draugo pikniko rodyklė.

Pikniko metu veiks sumanių šeimininkių vedama virtuvė, turtingas bu
fetas, virtuvė mažiesiems su lengvais gėrimais ir kitais skanumynais.

Ypatingai bus malonu su draugais praleisti laiką modernioje kavinėje, 
kurioje bus galima gauti ne tik skanios kavos, bet ir įvairių saldumynų ir 
kitos rūšies išgėrimų.

Be to, kavinės salėje gros orkestras, todėl mėgėjai galės smagiai pasi
šokti. Taip pat piknike bus galima laimėti daug vertingų dovanų. Atvykę 
į pikniką su parkinimo bilietu turės progą laimėti radijo aparatą.

III. Telefonu kreiptis: GA 2-0604 
arba BE 3-1104. (Sk.)

Viename Chicagos viešbutyje 
įvyko graborių seimas. Didžiau 
šiame viešbučio salione buvo į- 

X Aldonos Valeišaites ritini- rengta karstų paroda. Paskuti
nį seimo rytą visi nustebo pa
matę, kad brangiausiame ir 
puošniausiame karste gulėjo la
vonas. Lavonas nebuvo amžinai 
užmigęs, nes girdėjosi garsus 
knarkimas. Paaiškėjo, kad kar
ste atsigulė pamiegoti gerai įsi- 
kaušęs pilietis.

mokiniams prasideda 7 v. v.
(Pr.)

AUTOBUSAI Į “DRAUGO” PIKNIKĄ IŠVAŽIUOJA SEKANČIA TVARKA:
U Nuo Šv. Jurgic bažnyčios — 33rd ir Lituanica Ave. 11:00 vai.. Bilietus galima gauti pas 

Mrs. Samienę Elzbietą, 3442 So. Union St. Telephone: VI 7-5073.

2) Nuo Šv. P. M. Gimimo bažnyčios — 68th ir Washtenavv, 11:00 vai. Bilietus galima gauti 
pas Miss Oną Ivinskaitę, 6821 So. Maplevvood St. Telephone: HE 4-3063.

3) Nuo Šv. Kryžiaus bažnyčios — 46tli ir Hermitage, 11:00 vai. Bilietus galima gauti pas
Mrs. Petronėlę Turskienę, 4629 So. Hermitage Ave, Telephone: YArds 7-6053.

4) Nuo Šv. P. M. Nekalto Prasidėjimo bažnyčios, 44th ir Fairfield, 11:30 vai. Bilietus ga
lima gauti pas Mrs. H. Širvinskienę, 4541 Sc>. Roekvvell. Telephone: LA 3-4841.

PASTABA: Autobusai grįžta iš pikniko aikštės i Chicagą 6:30 vai. Šiais autobusais gali 
pasinaudoti ir kitų kolonijų lietuviai, todėl patartina bilietus iš anksto užsisakyti pas nu
rodytus asmenis.
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