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ADENAUERIS NORIS RYTŲ-VAKARU 
VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJOS

Pasiuntė notas vyriausybių galvoms

BONNA. — Vakarų Vokieti
jos kancleris Adenaueris vakar 
pasiuntęs notas Jungtinių Ame
rikos Valstybių, Britanijos, 
Prancūzijos ir Sovietų Sąjungos 
vyriausybėms, ragindamas viską 
daryti, kad būtų “išvengta žmo 
giškų tragedijų Berlyne”. At
rodo, jog Adenaueris pasiūlęs 
Rytų ir Vakarų viršūnių kon
ferenciją.

Užsienio reikalų viceministe
ris Rolf Lahr pasikvietė j sa
vo įstaigą Jungtinių Amerikos 
Valstybių, Britanijos ir Prancū
zijos ambasadorius ir paaiškino, 
kodėl notos yra tolygios (iden
tiškos). Buvo pabrėžta, jog tik-

rasis rašto gavėjas yra Sovietų 
Sąjungos premjeras Chruščio
vas.

Notose kalbama apie žmoniš
kumą ir prašoma vakariečių vai 
stybių ir Sovietų Sąjungos iš
vengti ateityje žmogiškų trage
dijų Berlyne.

Adenauerio intencija parašy
ti vyriausybių galvoms buvo 
pranešta praėjusią savaitę, ko
munistams nušovus jauną rytų 
berlynietį prie Berlyno sienos, 
kur jis gulėjo beveik valandą.

Komunistų auka, 18 metų Pe

ter Fechter, buvo mirtinai su
žeistas ir keliasdešimt vakarų 
berlyniečių matė, kaip iš jo žaiz 
dų sruveno kraujas ir jis mirė.

Kai kurie vakarų berlyniečiai 
sušuko amerikiečiams karei
viams, kodėl jie negelbsti jau
nuolio, kuris mirė netoli ameri
kiečių perėjimo punkto prie sie
nos.

— Mrs. Jacgueline Kennedy, 
JAV prezidento žmona, baigia 
atostogas Italijoje ir penktadie
nį jau bus New Yorke.

Macmillan perspėjo

Britai suteikė lenkui
politinį prieglobstį

LONDONAS. — Pa.wel Patz- 
zalek, 40 metų lenkų žvejui, 
perplaukusiam Siaurės jūrą 30 
pėdų žūklavimo laive, suteiktas

LONDONAS. — Ministeris pir 
mininkas Macmillan perspėjo 
Australiją, Kanadą ir Naująją 
Zelandiją, jog jų planuojama 

penktadienį politinis prieglobs- j viršūnių konferencija (bendra
tis Britanijoje. Jo žmona, sū- sios rinkos klausimu) gali su
nūs ir keturi kiti giminaičiai duoti mirtiną smūgį bendruome- 
atvyko į Britaniją anksčiau nei (commonvvealth). Priežas-
kaip turistai.

Rekordinė kelionė

Australija, Kanada ir Naująją 
Zelandija •

tis: šių trijų “baltųjų” valsty
bių konferencija dar prieš rug
sėjo mėn. behdruomenės (com
monvvealth) susirinkimą būtų 
antausis “spalvotiems” nariams.

Macmillan bijo, jog jie gali 
net atsisakyti dalyvauti būsi-

Rusai statysiu metalo 
fabriką Kuboje

MASKVA. — Kubos ekono
mijos ministeris Ernesto (Che) 
Guevara užvakar atskrido lėk
tuvu į Maskvą. Guevara su 
Kremliaus vadais svarstys, kad 
rusai pastatytų metalo fabriką 
Kuboje.

Jungtinės Amerikos Valstybės 
iš Cape Canaveral, Fla., paleido 
raketą Mariner II j Venerą. Ma
riner II turi šešis mokslinius įtai
sus. Norima sužinoti, ar yra gy- i 
vybė Veneroje. (UPI)

Naujausios
žinios

— JAV raketa Mariner II, 
paleista pirmadienį, yra pake
liui į Venerą. Raketa skrieja 
numatytu keliu ir moksliniai į- 
rengimai veikia gerai.

— U Thant, Jungtinių Tau
tų generalinis sekretorius, va
kar nuvyko pas diktatorių Chru 
ščiovą, kuris vasaroja prie Juo 
dųjų jūrų. Šiandien U Thant 
grįžta į Maskvą.

— Rudolf Fechter, Vakarų 
Vokietijos ambasadorius Damas 

ke, Sirijoje, grįžo į Bonną pa
siruošti deryboms dėl finansa
vimo Eufrato užtvankos.

— Alžiriečių vadas Mahome
tas Khider vakar pareiškė, jog 
Alžirijos vicepremjeras Ben Bei 
la jau žengia diktatoriaus keliu. 
Maža komunistų alžiriečių par
tija pažadėjo remti Ben Belą.

— Buvusiam prezidentui Hoo- 
veriui, 88 metų, vakar New Yor 
ko ligoninėje padaryta operaci
ja viduriuose.

— Alžire, Alžirijos sostinėje, 
vakar žygiavo moterys, prašy
damos duonos.

— Prancūzija ir Alžirija pa
sirašė dar devynias papildomas 
sutartis, kurios daugiausiai lie
čia techninius ir ūkinius reika
lus.

Argentiniečiai ieško civilio 
ministerių kabinete

Kariai nori suteikti didesnę galią prezidento 
Guido vyriausybei

BUENOS AIRES, Argentina, kurie kariniai sluoksniai norėtų 
■— Argentinos kariniai vadai ieš turėti išėjusį į atsargą genero- 
ko “žymaus civilio”, kuriam ga- lą Artūro Ossorio Arana ar ku- 
lėtų duoti gynybos ministerio rį kitą žinomą atsargos gene- 
postą ir nori suteikti daugiau rolą gynybos ministerių.
galios prezidento Jose Maria ----------------■
Guido vyriausybei.

Kai kurie kariai irgi žiūri į 
gynybos ministerio postą. Ta

čiau trys ginkluotos jėgos tiki
si susitarti, kad Guido vyriau
sybė būtų stipresnė.

Babelio bokštą 
atstatysią

BAGDADAS, Irakas. — Ira
ke nutarta atstatyti Babelio 
bokštą. Irako specialistai turį 

Sunku šiandien Argentinoje atitinkamus dokumentus, kurie 
surasti asmenį, kuris įstengtų įgajįna Babelio bokšto stiliaus
sujungti suskilusias karines jė
gas ir kurį gerbtų visuomenė.

Iš civilių į gynybos ministerio 
postą minimi Adolfo Lanus ir 
Eduardo de Laferrere. Bet kai

LONDONAS. — Boeing 707 
sprausminis, britų užjūrio kor
poracijos lėktuvas, užvakar nu- muose bendruomenės (common
skrido iš San Francisco į Lon- wealth) ministerių pirmininkų
doną per 9 valandas ir 28 mi
nutes

ir architektūros rekonstrukciją.
Naujas Babelio bokštas at- 

sirasiąs prie Hilleh miesto, ku
riame buvo biblinis Babelio bok 
štas, Kserkso išgriautas 479 me 
tais prieš Kristaus gimimą.

— JAV Atstovų Rūmai vakar
priėmė konstitucijos priedą, ku Smarkus žemės 
ris draūs valstybėms imti gal-
vos mokesčius einant balsuoti urebejimas Bari 
rinkimuose. Jei per septynerius BArį( Italija _ Stiprus nau. 
metus 38 valstybės patvirtins jag ^emgs drehėjimas vakar su- 
šį priedą — jis įsigalios. krėtė pietinę Italiją toje pačio

je srityje, kur žemės drabėji-
— Haiti respublika yra nepri- mas praėjusią savaitę pasiėmė

klausoma nuo 1804 m. (20 gyvybių.
Tūkstančiai išbėgo į gatves 

miestuose ištisame ruože, ku
ris tiesiasi nuo Bari į Neapo
lį-

Pirmasis smarkus drebėjimas 
įvykęs Bari apie pietus (6 vai. 
rytą Chicagos laiku).

Praslinkus devyniolikai se
kundžių žemės drebėjimas įvy
ko Neapolyje.

Vėliau, antrasis drebėjimas 
buvo jaučiamas Bari mieste.

RŪPESTIS-EIETŲVOJE NESIDOMIMA 
SOVIETINIAIS TUMAIS

Vilniaus spauda: "pergalingai šuoliuoja amerikoniški filmai"

Bonna remia JAV 
strategiją

WASHINGTONAS. — Vaka
rų Vokietijos kancleris Aden
aueris parašė prezidentui. Ken
nedžiui laišką, pareikšdamas 
pilną pasitikėjimą Jungtinių 
Amerikos Valstybių atominei 
strategijai Europoje.

Adenaueris atsakė į Kenne
džio raštą, kuriame jis atmetęs 
europiečių gandus, jog Jungti
nės Amerikos Valstybės norin-

mas sovietų milicininko ir lan- čios sumažinti, pašalinti savo 
komas sovietinio laikraščio “Tie taktinę ir tarpinę atominę jėgą 
sos” ’ ... .

susirinkimuose, nes “baltieji” 
steigia klubą klube.

Dan Kuraitis kalbės 
„Draugo” piknike

korespondento, koks įs
pūdis susidarė automobiliu per 
važiavus skersai Lietuvą ir su
sitikus su kolchozininkais. Taip 
gi atsakys į klausimus. Pikniko 
dalyviai taipgi ir asmeniškai tu
rės progos su Dan. Kuraičiu su
sitikti, pasikalbėti, pasiklausti, 
gal sutiko ką iš jų pažįstamų. 
Draugo piknikas įvyks Darbo 
dieną, rugsėjo 3, Slovakų aikš-

kontinente.

— Jungtinių Amerikos Vals
tybių viešose ir privačiose mo
kyklose ir kolegijose šį rudenį 
bus 51,300,000 mokinių — 2 mi
lijonai daugiau nei buvo praė
jusiais metais.

— Indonezija gerina kelius. 
Indonezų viešųjų darbų minis
terija paskyrė daugiau kaip 20

I tėję, Archer Avė. (4A) ir 1191 milijonų dolerių pagerinti 13, 
gatvė. I 000 mylių kelių visame krašte.į

Dan Kuraitis
CHICAGA. — Gausių įspūdžių 

iš Lietuvos parsivežęs Dan Ku
raitis, Milda Buick savininkas, 
dalyvaus “Draugo” piknike ir pa 
pasakos ką jis matė Vilniuje, 
Kaune, Raseiniuose, Šiluvoje, 
Šaukote, ką pergyveno tardo-

KALENDORIUS
Rugpiūčio 29 d.: šv. Jono 

Krikštytojo nukankinimas, Nad 
mė.

Rugpiūčio 30 d.; šv. Rožė Li- 
mietė, Bytautas, Augūna.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 90 laipsnių; rytoj — šilta, 
galimas lietus.

Saulė teka 6:13, leidžias 7:31.

Per 30,000 studentu pabėgo iš 
Rytu Vokietijos

BONNA, Vokietija. — Kaip 
praneša Vokiečių Studentų są
junga, per 30,000 studentų ir 
abiturientų iki šiol pabėgo iš 
Rytų Vokietijos į Vakarų Vo
kietiją.

Nuo 1954 metų iki šiol rytų 
zonoje politiniais motyvais yra 
areštuoti ir nuteisti kalėti 24 
profesoriai, 41 docentas, 36 a- 
sistentai, 6 studentų kapelionai, 
1,012 studentų ir 77 abiturien
tai.

Vien nuo 1961 metų rugpiū
čio 13 d., kai komunistai ėmė
si griežčiausių priemonių aukš
tosioms mokykloms “tvarkyti”, 
Sovietų Sąjungos zonoje ir Ry

tų Berlyne esą areštuota 120 
asmenų iš aukštųjų mokyklų 
mokomojo personalo.

— Rytų Vokietijoje sustojo 
30 laikraščių. 30' laikraščių So
vietų Sąjungos zonoje liepos ir 
rugpiūčio mėn., sustojo ėję, tik
riau sakant, zonos vyriausybė 
juos uždarė, kad “geriau persi
tvarkytų planingas spaudos vei
kimas”.

— Libane vyksta Arabų ly
gos susirinkimas. Egipto atsto
vai išėjo iš posėdžio, nes, gir
di, siriečiai įžeidę egiptiečius.

VILNIUS, pavergta Lietuva. 
— Lietuviškų filmų reikalais 
bene daugiausia spaudoje rašąs 
Eust. Aukštikalnis neseniai iš
kėlė būdingą Lietuvoje faktą — 
lietuviškoji publika mažai krei
pia dėmesio į sovietinės gamy
bos filmus. Apie tai išsamiai 
“Literatūros ir Meno” savait
raštyje (31 nr.) rašydamas E. 
Aukštikalnis priminė pernai va
sarą Lietuvos ekranuose rody
tą “ašaringą, su gyvenimo tie
sa nieko bendra neturinčią” me
lodramą “Nežinomąją” — žiū
rovų skaičiaus atžvilgiu ji bu
vusi “rekordininke” 1961 m.

Tas pats ir šiais metais — va 
sąrą ne tik dienomis, bet ir nak 
tiniuose seansuose vilniečių gy
ventojų masės skubėjo į Vingio 
parką žiūrėti amerikoniškojo 
filmo “Šaunioji septyniukė”, a- 
not autoriaus, filmo su peilio 
ir pistoleto riteriais (girdi, jis 
“pergalingai” šuoliavęs). Tas 
pats savaitraštis dar pranešė, 
kad rugpiūčio mėn. Lietuvos 

| ekranuose turėjo pradėti rody
ti “Septynias nuotakas septy- 

Į niems broliams” (su pirmuoju 
žymesniu Rūtos Kilmonytės pa- 

. sirodymų) ir lengva įsivaizduo- 
! ti, kaip bus sunku prisiirti prie 
j kasos langelio.

Aukštikalnis savo samprota
vimus pavadino liūdnais, nes, 
esą, jam sunku suprasti, kodėl 
žiūrovai taip mažai domisi so
vietine gamyba. Ieškodamas prie 
žasčių tam lietuviškų žiūrovų 

i abejingumui pateisinti, autorius 
prieina išvados, kad žiūrovus 
tenka auklėti, ugdyti jų skonį, 
daugiau skaityti paskaitų apie 
kino meną ir čia dideli uždavi
niai tektų Kinematografijos dar 
buotojų sąjungai.

Girdi, kai Vilniaus ar kito 
miesto kine rodomas užsienio 
filmas, tai paprastai netenkama 
švarko ar apsiausto sagos... tiek 
daug žmonių veržiasi. Dabar 
Aukštikalnis mano, kad ne tik 
paskaitomis, bet ir kitomis prie 
monėmis reikia siekti “perauk
lėti” tą nenuoramą lietuvį kino 
žiūrovą. Pasirodo, kad be vie
nos A. Vėsulo knygelės “Apie 
tarybinę kinematografiją”, ne
turima nė vienos lietuviškos ar 
verstinės knygos apie kino me
ną. Nusiskundžiama ir periodi
ne spauda. Joje jau tradicija 
virto recenzuoti tik neeilinius, 
išskirtinus filmus, tačiau, klau
sia Aukštikalnis, kodėl never
tinami ir menkesni kūriniai?

Į Šiai “tradicijai” esą pasidavę ir 
du Lietuvoje leidžiami reklami
niai leidinukai “Mūsų ekranas” 
ir “Ekrano naujienos” (visai pa 
našių “tradicijų” laikosi ir pati 
Maskvos spauda... — E.).

Puolama spauda, be to užka
binami ir kino teatrai, nes jie,

pasirodo, kai kuriuos sovietinius 
filosofinius-poetinius kūrinius 
skiria demonstruoti vaikų se
ansams skirtu laiku. Tuo tarpu 
užsienio filmams vis... pirme
nybė, jie neišsitenka vakariniuo 
se seansuose, perkeliami ir į 
naktinius spektaklius.

Visa Aukštikalnio “liūdnų ap 
mąstymų” gaida budy j a vieną 
— nors jau apie 20 metų prie- 

■ varta kaišiojami sovietiniai ir 
satelitinių kraštų filmai, nors 
spaudoje ir kitur vdaug agitaci
jos paskleista apie sovietinio 
meno pranašumą, bet... Lietuvos 
kino teatrų žiūrovas, pasirodo, 
labai atkaklus ir nepasinešęs 

į gėrėtis tokio meno gamyba su 
geroka propagandos priemaiša. 
Anot to paties Aukštikalnio ne
gi galima kalbėti apie lietuviš
kų kino žiūrovų filminį išpru
simą (žinoma, čia turima nuo
voką apie sovietinę gamybą), 
jei... Lietuvos vidurinių mokyk
lų abiturientai nusimaną apie 
Šekspyrą, Gorkį, 'tačiau nieko

Nepriėmė rusų ekspertų
LONDONAS. — Pirmąjį kar

tą Sovietų Sąjungos aviacijos 
ekspertai išskirti iš kasmetinės 

I Britanijos civilinės aviacijos pa 
rodos Farnborough.

Britų aviacijos ministerija nu 
tarė jokių sovietų lankytojų į 
parodą nekviesti, kol Sovietų 
Sąjunga neįsileis britų aviaci
jos ekspertų į savo lėktuvų fab
rikus.

Britanijos spaudos praneši
mais, britų lėktuvų pramonė nė 
ra patenkinta šiuo savo vyriau 
sybės žygiu, nes mažiausiai še
ši britų lėktuvų fabrikai turi 
Sovietų Sąjungos užsakymus, 
kurie gali būti atšaukti.

Spaudos konferencija 
WASHINGTONAS. — Pre

zidentas Kennedy šiandien 3 v. 
po pietų (Chicagos laiku) tu- 

i rėš spaudos konferenciją.

Generalinis pašto viršininkas J. Edvvard Day stovi su kongres- 
manu Jack Brooks (D., Tenn.), Atstovų Rūmų veiklos pakomisi- 
jos pirmininku, prie žemėlapio ir žiūri į apylinkę, kurioje įvyko 
didžiausias pašto apiplėšimas rugpiūčio 14 d. netoli Plymouth, 
Mass. Day pareiškė pakomisijai Washin,gtone, jog paštas pasiūlė

. $50,000 atlyginimą dėl apiplėšimo išaiškinimo. (UPI)

— Prancūzų prezidentas Char 
les de Gaulle užvakar netikėtai 
baigė vasarines atostogas ir su 
grįžo į Paryžių.

negalį pasakyti apie Pudovki- 
ną ar Griffithą. Aukštikalnis 
šaukiasi kino meno meilės ir 
supratimo šviesos — ji turinti 
nušviesti Lietuvos kino žiūrovų 
veidus. Aišku, toji “supratimo 
šviesa” pagal režiminių žurna
listų supratimą laikytina reika
las pamėgti komunistinę filmų 
kūrybą. Jei dabar, po 20 metų, 
dėl to keliamas aliarmas, ma
tyti, visų gyventojų komunisti
nio perauklėjimo reikalas jau 
nėra toli pažengęs ir toks pap
rastas. (E.)
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KAIP GERA IR LINKSMA VISIEMS 
STOVYKLAUTI
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Redaguoja: SKTN. P. NEDZINSKAS IR GIEDRE STASIŠKYTF: 
Adresas: P. Nedzinskas: 4065 Archer, Chicago 32, III.

Dr. V. Kudirkos skautų vyčių būrelis iškyloje Union Pier.
Nuotrauka V. Stasiškio

Miela sese, broli,
Jeigu rašydamas mylimajai 

laiškus turi sukti galvą, ar žo
dis “myliu” rašomas su “y” il
gąja, ar trumpąja; jeigu abejo
ji, ar po kreipimosi ‘Mano mie
lasai angelėli’ dedamas šauktu
kas ar kabliukas, ir jeigu iš vi
so tave vargina visokios nosi
nės, taškai ir kitokios svarbios 
problemos ,tai būtinai atvažiuok 
šiais metais į Akademinio Skau 
tų sąjūdžio vasaros stovyklą.

Tave tikriausia nustebins 
toks pasiūlymas. Tu tikiesi sto
vykloje gerai pasimaudyti, pa

vesti dainas, žino tiek daug 
smagių raketų — šūkių ir pa
sakoja tokius juokingus juo
kus. Todėl, kad būtų išlaikyta 
skyriaus garbė, tavo dalyvavi
mas stovykloje yra būtinas.

O dabar — prie praktiškų 
reikalų, žinoma, jie yra pinigi
niai. Nors iki stovyklos prisi- 
kapstysi vien tik savo kaišioja
mo nykščio pravažiuojantiems 
pagalba, atvykus į vietą vistiek 
reiks pakloti kelios dešimtys 
dolerių, ir tai be jokių ilgalai
kių išsimokėjimų. Stovykla 
vyks rugsėjo mėn. 1—9 dieno-

ŠACH MATAI

kirtas ateitininkų stovyklos virj 
šininku Kennebunkporte, Maine, i 

Amerikos šachmatų federaci
ja. (USCF) apjungia 221 orga
nizacinį vienetą, skelbia Chess 
Life. Jų skaičiuje: So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos Šachma
tų klubas, Latvių šachmatų klu 
bas, Chicagoje, Estų ŠK ir Bal- 
tiečių ŠK, New Yorke.

Vladas Mikėnas dalyvauja 
tarpt, turnyre, Sofijoje. Po 8 
ratų vedė rumunas Čiokiltia su 
5įĄ t., bulgaras Padevskis, V. 
Mikėnas po 5, didmeisteris Li- 
liantalis 4%. Mikėnas įveikė 
Colca, R. Vok., Rumunijos čem 
pioną Čiokiltia, jugoslavą Ber- 
toką, tarpzoninių p-bių Stock- 
holme dalyvį, lygiomis su bul
garu Tringovu ir didmeisteriu 
Lilientaliu. Vienok, užbaiga Mi- Į 
kėnui bus nekokia, nes sekė 2 | 
pralaimėjimai. K. Merkis
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E • Redakcija straipsnius tai- 
s so savo nuožiūra. Nesunau- s dotų straipsnių nesaugo, juos 
~ grąžina tik iš anksto susita- 
= rus. Redakcija už skelbimų 
~ turini neatsako. Skelbimų 
5 kainos prisiunčiamos, gavus 
~ prašymus.

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

• Administracija dirba kas E 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- S 
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Akademikai skautai stovyklauja. (Nuotr. J. Tąmulaičio)

dainuoti, pasilinksminti, bet jo
kiu būdu neplanuoji praleisti 
visas devynias dienas kaldamas 
gramatikos taisykles. O naktj 
irgi tikiesi susirasti įdomesnių 
pramogų negu kokios nors sin
taksės nagrinėjimą.

Todėl, kad liktų laiko ir pra
mogoms, šiais metais stovykla 
bus pravesta panašiai kaip 1960 
m. ‘Akmenė’. Stovyklavietė su
sideda iš 10 kabinų, virtuvės, 
salės, sporto aikščių ir kitokių 
patogumų. Visi skubėkite kuo 
galima greičiau nuvykti į sto
vyklavietę, nes gali neužtekti 
vietų ir tekti pristatyti palapi
nių. Stovyklaujant tokiose pui
kiose sąlygose, bus galima iš
mokti filisterių rengiamame li
tuanistikos seminare. Semina
ras lies bendrai lietuvių kalbą, 
sintaksės skirtumus tarp lietu
vių ir anglų kalbų, bendrą lie
tuvių kalbos istoriją. Iš litera
tūros bus diskutuojamos atski
ros literatūrinės srovės, kaip 
romantizmas, realizmas, moder
nizmas. Ir viskas bus atlikta 
per tas kelias valandas laiko, 
kuriąs praleistumėte kasdami 
griovukus apie palapines, arba 
nešdami iš upės vandenį in
dams plauti. O namo grįžus ir
gi bus’ smagu, kai galėsi užim
ponuoti savo tetą, mergaitę, ar 
katiną, (jei jų į stovyklą nebu
vai pasiėmęs), pareikšdamas sa 
vo nuomonę apie šeštadienio li- 
teratūriniame priede išspausdin 
tą kpkį nors lietuviškai moder
nišką eilėraštį.

Visiems stovyklautojams di
delį įspūdį palieka stovyklos 
laužai, šiais metais stengsimės, 
kad visi didesni ASS skyriai 
pravestų po laužą. Taigi, čia ir
gi bus proga Tau asmeniškai 
iškilti, parodant dar kitiems ne
žinomus tavo slaptus talentus. 
Juk tu nenori, kad tavo sky
riaus laužas būtų prasčiausias! 
Deja, tu supranti, kad tau sto
vykloje nedalyvaujant gali taip 
atsitikti, neš kas kitas iš jūsų 
skyriaus moka taip gražiai pra-

mis, United Churches Camp, 
Morputh, Ontario, Kanadoje. 
Už visą laiką stovyklos mokes
tis yra $28.00 ir $2.00 registra
cijos. Stovyklaujant ne pilnį 
laiką kainuos $3.50 dienai.

ORO SKAUTŲ REIKALAI
Nuoširdus oro skautų rėmė

jas K. Rimas, drauge, su Litūa- 
jnieos tunto oro skautais (kurie 
i šiuo metu jau neegzistuoja) bu
vo surengę vakarą, kurio pel
nas buvo skirtas sklandytuvui 

j įsigyti. Likvidavus oro skautų 
draugovę (vieni išėjo į kariuo
menę, kiti išvyko studijuoti) ir 
nesant prasmės pirkti sklandy
tuvą, K. Rimas surinktus pini
gus $684.88 perdavė Brolijos 
vadovybei, kad jie būtų naudo
jami tik oro skautų reikalams. 
L.S.B. Vadijoje išdiskutavus to-. 
limesnį šio fondo panaudoji- j 
mą, atsižvelgiant į jo sukėlėjų ’ 
■padarytus įpareigojimus, balsų! 
daugumą buvo padarytas se- j 
ikantis nutarimas: 1

Šio fondo pinigus perduoti j 
Lituanicos tuntui Chicagoje, su j 
sąlyga, kad jie būtų naudojami ■ 
tiktai oro skautų vieneto speci- ! 
finės veiklos priemonėms finan- i 
suoti.

PARAŠYS KUPLETUS
Ps. J. Toliušię sutiko parašy

ti kupletus, kurie bus išpildyti 
Lituanicos skautų Tunto tėvų 
rengiamame vakare, kuris įvyks 
spalio 6 d. B. Pakšto salėje.

ANTANO MARKAUSKO
vadovaujamas puikus orkestras 
gros šokiams Mindaugo draugo
vės skautų vakare* šeštadienį 
— rugsėjo m. 29 d., Ciceroje, 
Šv. Antano par. salėje.

TALENTŲ VARŽYBOS
Chicagos skautininkų Ramo

vės talentų varžybų komisija 
jau parengė taisykles. Jos ati
duotos atspausdint ir bus iš
siuntinėtos visiems Chicagos 
tuntų skautams-ėms.

Varžybų komisija kviečia vi
sus skautų tėvus paraginti sa-

Latviai apdovanojo mūsų mei 
sterį Povilą Tautvaišą už teisin
gai nuspėtą Caracao varžybų 
laimėtoją — didmeisterį Petros- 
janą. Dovanos įteikimo nuotrau
ka įdėta į paskutinį žurnalo “Ša 
cha Pasaule” numerį (nuotrau
koje: E. Gutmanis - Tautvaišas 
- Liepnieks).

Pasirodo, gegužės mėn. Chi
cagos latvių ir lietuvių šachma
tininkai darė “prognozes” dėl 
busimojo laimėtojo. Iš 90 pasi
sakymų už Talį teigė 44%, už 
Keresą — 17%, Fišerį — 11%, 
o Petrosjano laimėjimą įžiūrėjo 
tįk Tautvaišas, Šalkauskas ir 
žurnalo red. A. Liepnieks.

New Haven, Conn., vasaros 
pirmenybėse pasižymėjo Leopol 
das Šveikauskas, buv. Bostono 
čempiono Gedimino Šveikausko 
brolis. 26 dalyvių varžybas lai
mėjo McKelvie, sukoręs 6-0 
taškų. J. Bolton, Suraci, Capen 
po 5 tš., Leopoldas Šveikauskas 
su kitais po 4% tš?

Darbo dienos savaitgalis žada 
daug varžybų. Ottawoje, rugp. 
25 — rugsėjo 3 d. d. Kanados ( 
atviros p-bės. Dalyvaus Povi
las Vaitonis, dukart laimėjęs 
Kanados p-bes. Chicagoje, rugp. 
31 — rūgs. 3 — miesto pirme-
• Ka'ą'a ■ ■ ■ ■>■■•■■■■■■■■a■■
vo vaikus skautus-es, kurie turi 
kokių nors gabumų, įsijungti į 
varžybas.

nybės. Žada pasirodyti Taut
vaišas, Zujus, Palčiauskas, Jan
kauskas, Karpuška, Šalkauskas 
ir kiti. Haverhill, Mass., tuo 
pat laiku bus Naujos Anglijos 
p-bės. Dalyvaus mūsų Bostono 
šachmatininkai.

, Canadian Chess Chat įdėjo 
Igno Žalio laimėtą partiją iš 
koresp. rungtynių tarp Kana
dos provincijų. Žalys žaidžia 
Quebeco komandoj.

Chess Life tik dabar paminė
jo Bostono p-bes, jose K. Mer
kis laimėjo trečią vietą. Plačiau 
apie tas p-bes rašo Mass. “Chess 
Horizon”. Lietuvių gražioji tau
rė (trophy) esanti Didžiojo Bos 
tono šachmatų pirmenybių sim
bolis... Mini lietuvius Merkį, G. 
Šveikauską, A. Makaitį, Leona
vičių (II v. B kl.) ir R. Girnių 
(I v. C klasėje).

Vytautas Patašius, buv. Syd- 
nėjaus universiteto šachmatų 
meisteris, baigė mokslus komer
cijos bakalauro laipsniu.

Marcus Luckis, buv. Lietuvos 
rinktinės dalyvis, Lotynų Ame
rikos pirmenybėse atstovavo Ar 
gentiną. Jis septintas draug su 
buv. Argentinos čempionu Wex- 
leriu. Buvo 18 dalyvių iš visų 
Pietų ir Centr. Amerikos vals
tybių.

Gediminas Kuodis, buv. Bos
tono B kl. šachmatų čempionas, 
dabar uolus krepšininkas, pas

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

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

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

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

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

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

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

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

DR. JANINA JAKšEVIelUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

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

Rez. HE 0-1670.

DR, K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford 
Medical Building), tel. LTJ 5-6446
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambint.) MI 3-0001.

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

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

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

jfflBrara

Vacys Scerba, Vacys Motor 
Sales vedėjas

ijĮįBBP
SHŠMį

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

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

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

1960 CHEVROLET 
CORVAIR ..............

$2,095.00

$2,995.00

$1,095.00

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

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

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

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAI?

MANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

4 '/=%
Naujas aukštas dividendas nnmatomas 

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI Alinnc. PIRM- lr KETV............................... » v. r. lkl 8 p. p.VMLHHUUO, ANTRAD. Ir PENKT..................... 8 ▼. r. Iki 5 p. p.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

Trečlad. ir kitu laiku pagal sutartj. 
Ofiso telef. 476-4042

Rez. VVAlbrook 5-3048

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

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

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika lr Alergija) 

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

Tel. ofiso 247-1002, Namų PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue

(Prie California Ave.)

Rez. GI 8-0873

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

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

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybe akušerija ir moterų ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 VVest 71st Street

ŠEŠTAD. 9 v. r, lkl 12 v. d. Trečlad uždaryta.
VAL.: kasdien nuo 6-8 vak. vak.,
Šeštad. nuo 12:30 iki 2:30 vai. p. p. 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus. 

Tel. ofiso lr rez. WA 5-2017

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 83rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. lr 6 
iki 8 vai Trečiad. ir šešt. uždaryta.

Telefonas: GRovehill 0-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marąuette Road 

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

Ofiso lr buto tel. OLymplc 2-1381

DR, F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. REllance 5-1811

DR, WALTĘR J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street

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

Tel. ofiso ir buto OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai, vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 1.2 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzle 3-2808

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

BR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7150 South IVegtern Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 

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

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. Ai MAGIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street 

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 

Atostogcse iki rugsėjo 10-tos d.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

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

Susitarimui skambinu
tel. TKemont 9-1450, Batavia, UI.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

PriSm. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt. 
1-4 v. p. p., trečiadienj — ųždaryta.

Tel. ofisų RE 7-8818
DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Ofisas 2659 W. 59th Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 So. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę. 

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt. 
nuo 9 iki ii ryte ir nuo 6-8 vaL v. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais lr
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublic 7-2290.

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

keičia stiklus ir remtis 
4455 S. California Ave., YA 7-7381 
VAL.: io ryto iki 8 vak., trečiad.
uždarytą, šeštad, 10 v. r. iki 2 p. p. 

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

Dr. W. Ross Dr. L. Seibuns
Inkstų, pūsles Ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. Wefetern Ave. tel 
GR 6-0091; 392 E. 159th St.. Harvey. 
III., tel. EDison 3-4383; 30 N. Mi
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764. 
_____Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071. . .

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

Ofiso teL RElianoe 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 6-0017

Valandos: 1-3 p, m. Ir 6-8 n. m
Pertkt. tik 1—3 p. p.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. telef. tVAlbrook 5-309'

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashlaiid Avenue 
Bendra praktika ir: specialiai

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

bendra praktika ir moterį]
i; <•. IitGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St 
Tel. PRospect; 8-1223 ar PR 6-55*77 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. b 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. gešt. 2—4 v. popiet lr kitu 
laiku — pagal susitarimą,.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

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

Telefonas — GRovehlll 6-2823
DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA lr MOTERŲ

LIGOS
ATOSTOGOSE

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

1-4 p. p..
trečiad. lr ketvirtad. 7-9 v. ▼.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS
GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ

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

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

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

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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TRIJŲ PALAPINIŲ VILIONĖ
Žmogus bijo aukos ir kan

čios, žmogus siekia patogumo, 
nenorėdamas imtis jokios at
sakomybės. Visa tai sena kaip 
žemė, ir mes dar Naujajame 
Testamente skaitom Mato e- 
vangeliją, kai Kristus j kalną 
užsivedė apaštlus Petrą, Joną 
ir Jokūbą ir kaip ten Petras, 
išvydęs Kristaus persimainy- 
mą ir pajutęs nuostabų pasi
gėrėjimo jausmą, siūlė pasta
tyti tris palapines ir palikti 
amžinai kalne. Ši trijų palapi
nių vilionė tebėra aktuali ir mū 
sų dienose ir gal dar aktuales
nė negu seniau, nes niekada 
žmogus taip nenorėjo būti že
mėje laimingas ir patenkintas, 
atpalaiduotas nuo visų rūpes
čių, kaip dabar.

Bloga taika ir geras karas
Pagrindinis žmogaus noras 

yra kaip ir apaštalo Petro — 
gyventi ramiai ir neliečiamam, 
tegu kiti tvarkosi kaip nori, 
tegu kiti kovoja ir miršta.

Šiuo metu ne vienas kaltina 
Ameriką, kad ji neskuba pa
sisakyti vienu ar kitu atveju, 
kad ji gyvena . gražioj ir pa
togioj palapinėj, kad ji nesiki
šo pvz. Vengrijos sukilimo me 
tu, nes tai jai būtų sudarę 
nepatogumų. JAV mano, kad 
bloga taika yra geriau negu 
karas, tačiau užmiršta, kad 
bloga taika dažniausia veda į 
blogą karą. šis atsakomybės 
ir aukos baimės jausmas kaip 
tik ir yra viena tų priežasčių, 
kodėl JAV, būdamos stiprios, 
eina nuolaidų keliu. Net mažės 
nėse smulkmenose jos bijo su
erzinti ir taip irzlų Kremlių, 
nes bijo prarasti tos malonios 
palapinės patogumus. Net ir 
tokiose mažose smulkmenose, 
kaip Berlyne, kada už dviejų 
šimtų jardų nuo amerikiečių 
posto mirė komunistų peršau
tas bėglys, amerikiečiai nepa
judėjo, kad išgelbėtų sužeisto
jo gyvybę, nes, esą, tąi ne jų 
reikalas. Berlyno gyventojai 
labai pasipiktino, tačiau šis 
patogumo jausmas yra ne tik 
amerikiečiams būdingas, jis y- 
ra dvidešimtojo amžiaus žmo
gaus civilizacijos išdava.

Tiesa, tai pajutęs pręz. Ken
nedy įsteigę vadinamąjį Tai
kos korpą, kad amerikiečiai 
pratintųsi prie nepriteklių ir 
kovos, bet tai tik maža smulk 
mena, nes pati Amerika, kaip 
ir dauguma žmonių, nenori jo
kios aukos ir nesirūpina, nors 
taip darydama išduoda tiesą.

Fotelis ir veranda
Nieko nėra lengviau kaip 

kaltinti Ameriką jos neveiklu
mu, tačiau ta pati trijų pala
pinių vilionė vis labiau žavi 
ir mus. Šiandien sunku rasti 
organizacijai pirmininką ir pri
siprašyti kuriai nors veiklai 
talkininkų. Sunku surasti auko 
tojų ir aukų rinkėjų, sunku 
išvaryti į susirinkimus ir de
monstracijas. Žmogus fotelio 
prieš televiziją ir verandos pa

togumuose susikuria savo pa
lapinės malonumus ir nenori 
pajudėti, užmiršdamas aplin
ką.

Palapinių vilionė yra šian
dien daugiau negu aktuali ir 
todėl, kai priekaištaujame A- 
merikai dėl jos neryžtingumo, 
turime atsiminti, kad ir mes 
patys daugeliu atvejų esame 
tokie pat, ir mes nenorime jo
kios aukos ir užmirštame, kad 
esame kovos stovyje su bolše
vizmu, su kuriuo kovoj iš A- 
merikos reikalaujame herojiš
kų žygių. Ir mus pačius žavi 
ta rami ir tyli savo pačių na
mų aplinka, ta žavingoji pala
pinė prieš televizijos aparatą, 
mus supa ta malonioji savim 
pasitenkinimo nuotaika, ver
čianti priešintis prieš bet kokią 
iš patogumo vėžių išmušančią 
mažą auką ar reikalavimą. Lie 
tuvis šiandien užmiršta, kad jis 
tebėra kovos stovyje su bolše
vizmu, kad kova reikalauja 
nors ir mažos aukos, gal daug 
mažesnės negu mes iš ameri
kiečių reikalaujame, kad jie 
darytų griežtus ėjimus. Lietu
vis šiandien savo namuose, 
kaip anoj apaštalą Petrą su
žavėjusio j aplinkoj, stengiasi 
pasistatyti savo palapinę, už
miršdamas, kad jis čia yra dau 
giau kam, negu savo kaulam 
šildyti ir dengti.

Skoto ir lietuvio vila

Tas norėjimas užsidaryti į 
gražias palapines, kartais yra 
graudžiai skaudus. Dažnai mes 
pasidžiaugiame, kad tas ar ki
tas lietuvis prasisiekė, kad jam 
pavyko padaryti karjerą, kad 
jis pasistatė puikius namus ir 
iš viso materialiai gerai stovi, 
tačiau, jei tas lietuvis gyvena 
tik sau, tai lietuviškajam rei
kalui iš to labai maža naudos. 
Juk lietuviškajai kultūrai nė 
kiek ne geriau, kad vienas ar 
kitas amerikietis turi vilą ar 
gerą prekybą, nes tiesiogiai ne
remia lietuviškų reikalų. Jeigu 
lietuvis yra užsidaręs savo kiau 
te, tegu ir labai gražiai išpuoš 
tame ir akį traukiančiame, tai 
mūsų kultūriniams, visuomeni
niams ar laisvinimo darbams 
nė trupučio negeriau. Papras
tas darbininkas, prenumeruo
jąs lietuvišką laikraštį ar žur
nalą, aukojęs kiekvienam lie
tuviškam reikalui, kad ir ne 
dideles, bet pastovias sumas, 
mūsų šioje kovoje už savo kraš 
tą ir mūsų pačių išsilaikymą, 
yra svarbesnis.

Palapinių vilionė vis kaskart 
labiau visus gundo, ir dėl to 
mažėja mūsų susirinkimai, kny 
gų tiražai ir visuomeninio ar 
kultūrinio darbo darbininkų 
skaičius. Todėl šios trijų pala
pinių vilionės akivaizdoje rei
kėtų pradėti daugiau gerbti 
ne tą, kuris patogiai savo pa
lapinėje sėdi, bet tą, kuris pa
togumą aukoja lietutviškos 
kultūros, lietuvybės išlaikymo 
ar vadavimo reikalams.

Al. B.

Dr. Jonas Grinius

DABARTIES EUROPOJ IR AMERIKOJ
Pasikalbėjimas su dr. Jonu Griniumi

se nemažėja, bet, priešingai, di- gali laisvai pasilikti lietuviais, yra geras Vokietijoj ir jį ruo- jos ir jų veiklūs kunigai, kurie 
deja. Jos perpildytos. Todėl Vo- dirbti jų organizacijose, jei tik šiasi dar labiau patobulinti, kad daug dėmesio ir darbo skiria
kietijoj steigiami trys nauji uni- ' patys nėra įsigąsdinę po sovie- jis prilygtų Prancūzijos lygiui.
versitetai ir viena aukštoji tech 
nikos mokykla. Naujas univer
sitetas po II Pas. karo buvo į- 
steigtas Mainze. Paliečiant vie- 

j šai matomą estetinę kultūrą, 
reikia pasakyti, kad joks mies
tas Vokietijoj nesuprantamas 
be pastovaus dramos teatro, 
kaip ir seniau. [Sakysim, trys 

i didieji Bavarijos miestai turi 
pastovius operos teatrus su re- 

i guliariu turtingu repertuaru, 
i Toks pats teatro
I matyti ir kituose
(kraštuose-steituose).

Kiek gyvas nacionalizmasĮ Chicagą atvykus vienam iš 
mūsų pirmaujančių kultūrinin-

kultūriniam darbui. Jie yra h’e 
tik dvasiniai tėvai. Jų vedamos 
parapijos, atrodo, yra gyvos

tinių spaudimų. Vokietijoj, ma- Be. to, Amerikos lietuviai nie- 
no nuomone, nacizmą galėtų iš- kada neturėtų užmiršti, kad jie 
provokuoti nebent vakariečių yra europiečiai ne tiek prie bendruomenės, kur religiniai 
nuolaidžiavimas Sov. Sąjungai, bonkų, kiek skaitydami dau- uždaviniai ir lietuvių kultūros 
pvz. jei laisvasis Berlynas būtų giau gerų knygų, ypač lietuviš- reikalai susiderina į organišką 
atiduotas komunistų įtakai ir kų, saugodami savo jaunimą i sintezę. O sintetinių pastangų 
absorbavimui. ■ nuo palaidumo, kaip daro vo- Amerikos kontinente, man at

šiaurių nacizmo liekanų ma- kiečiai ir prancūzai specialiais rodo, permažai. Todėl lietuvių 
tyti prancūzų vad. “slaptojoj jaunimo globai skirtais įstaty- kunigų pastangos šituo atžvil-
armijoj”. Tai buvusio kario ir i mąis. Iš prancūzų lietuviai tu- giu labai brangintinos. Atrodo,

kad tai gerai jaučia ir Toronto 
lietuviai, kurie aktyviai palaiko 
savo parapijas. Jas, atrodo, re-

kolonializmo likvidavimo pada- retų mokytis minties lakumo, o 
riniai, kuriuos sveikai galvojan- iš vokiečių — sistemingo gero 
tieji prancūzai smerkia. Dabar minčių įvykdymo

“landuose" tautybių skirtumus daugumas — Kokie pirmieji Jūsų įspfi- mia ir tie, kurie nėra uolūs baž- 
europiečių laiko bendru Euro- džiai iš susitikimų su Amerikos nyčios lankytojai. Į parapiją 
pos vertybių paveldėjimu, kurį kontinento lietuviais? j juos patraukia lietuviškas ben-

vertinimas

Europoj? Kaip .vyksta .persi-j nori vystyti ir puoselėti kultu- — Pirmieji įspūdžiai, susiti- druomeninis jausmas.
ku’. ,dr; J’ Griniui’ norėjosi orįentavjmas jaunosios vokiečių j rinėmis priemonėmis, bet ne jė- kus senus pažįstamus, labai ma «akvdamas nekalbu anie
pasidalinti jo patyrimu. Redak- kurj .3uvo auklėta na- ga ar silpnesniųjų nutautinimu, lonūs, ypač, kai pastebi, kad 1

cizmo principais? i Pvz. Bavarijos radijas kas-
1 — Kalbos ir filmai apie na- dien 9 vai. ryto žinias perduoda
! cizmą Vokietijos Federalinėj trimis kalbomis — vokiškai,

— Lietuviai Amerikoj juo la- respublikoj yra suinteresuotų angliškai ir prancūziškai, o šeš-
biau .įsitvirtina • ekonomiškai, propagandistų (dažniausiai ko- tadieniais beveik visą valandą ............................. . „__ r............ t
juo mažiau domisi kultūrinėmis munistų) prasimanymas. Gal savo programas transliuoja ita- to> kit mačiau ir girdėjau įs To- spūdžiai palankesni Kanados
vertybėmis. Ar tai tik lietuvių, tik buvę nacių partijos parei- liškai, kad šitaip pasitarnautų ronto lietuvių, atrodo, kad jie yetuvįarns Norėčiau, kad kiti
ar visų emigrantų, ar pagaliau gūnai, dabar pažeminti arba gausiems italų darbininkams »aJi tapti rimtais onkurentais susitikimai įr patyrimai su
tai bendra XX amžiaus žmoni- kur į užkampį nukišti, pasigen- Vokietijoj. _ in’ lJAV lietuviais būtų palankesni
jos nuotaika ? Įdomu, ar Euro- da savo “gerų laikų”. Tuo “tarpu — Ko, Jūsų nuomone, trem- kad tam toron ĮSKių lietuvių ju- „•
po j, ypač Prancūzijoj ir Vokie- visa sveikai galvojanti Vokie-i ties ir išeivijos lietuviai galėtų drumui nemažai reikšmes turi Yo ū 1 I*
tijoj, kurias Jūs pažįstat, do- tija yra esmiškai nusigręžus pasimokyti iš vokiečių ir pran- abl Toronto lietuviškos parap!- spūdžius^ _______
mėjimasis kultūrinėmis verty- nuo nacizmo ir laiko jį savo |cfizų kultūrinio gyvenimo?
bėmis kyla ar krinta su kylan- tautos nelaime ir pažeminimu. | — Pirmiausiai gerbti save, Į/ Ą Kl A \ZYPIAI A
čia gerove tuose kraštuose, ku- Niekas viešai nesipiktina, kai branginti savo europinės —*tau f Iv/AIN/A▼ I l\l/\VU I UC
rie yra buvę tikrieji kultūros buv. nacių pareigūnams kelia- Į tinės kultūros paveldėjimą, bet

cija davė jam eilę klausimų, į 
kuriuos mūsų garbingasis sve. 
čias čia duoda atsakymus.

. . . , _ . pavienius lietuvius JAV. Čia su-
pasenejusiame kūne tebėra jau- „enu-
na ir vei i vašia. ps n ai dstandĮų tautiečių. Stebėjaus di- 
paemus, Kanados lietuviai man darbai
atrodo gajesni veržlesni vie- bu]|nant ..Dainavos.. jaunim0 
ningesm uz lietuvius JAV. Is stovykIą Eet bcndri pirmieji į-

PAVERGTUOSIUSžidiniai pasauly? mos baudžiamosios bylos už jų nesustingti jame, būti pažan-
— Tai platus klausimas. Tiks nusikaltimus, padarytus prieš gios kūrybinės minties, ieškan- 

liau į jį atsakyti reiktų nuodug- 20 ar daugiau metų. Gimnazijų čios sprendimų visoms aktua-
nių tyrinėjimų. Kiek galima jaunimas nenori nieko žinoti lioms prob’emoms, savo indivi-: 
spręsti iš viešų gyvenimo ap- apie nacistinę praeitį. Jos ta- dualinius interesus derinti su 
raiškų, vertybių gradacija, ku- riami herojai jiems neįdomūs, i bendruomenės ir visuomenės in-1
ri, yra sudariusi krikSSioėškai Man atrodo, kad laisvoji Vokie- teresais, jungtis Į pažangius so- Kamdos | f(!nbaker rugpiMo 22 d paia,
humanistinė kultūros samprata, tija niekada anksčiau nebuvo o.ahnius sąjūdžius, kovojan- palankiai pažiūrėjo rė dar vien, reikšmingą pareiš-
Euronoi tebėra °-alioi nors eko tokia sąmoningai demokratiška, i cius prieš kapitalizmo iškrypi- P““1 u J - 7 . , .-Europoj reoera „anoj nors eito t » i Pabaltijo valstybių konsulatus kimą, nurodydamas, kaip numa
nomu® gerove sparčiai kelia-1 kaip da.^ar, ypač kitų tautybių, mus, prieš kapitalistinius sava- v, .J v . , • . - , • ■
ma Tiesa laikraščiuose ir žur- atžvilgiu. Niekada taip gausiai naudžius dėl dirbančiųjų sauges siame krašte, suteikdama tų omos ginti pavergtųjų teises 
naluose rašoma apie vertybių i vokiečiai nekeliaudavo į sveti- nės ir lengvesnės senatvės, kraštų konsulams lygias teises, ir kovoti su didžiausiu šių laikų 
perkainojimą, vykstantį gyve-! mus kraštus. Įvairios Vokieti- i ypač dėl darbėmių ir jų šeimų kokias tun kitų valstybių kon- —

John Diefenbaker nuskriaustųjų pusejs 
PRANYS ALšLNAS, Kanada 

Lietuviai su džiaugsmu nese-1 nisteris pirmininkas John Die-

joj likusių pabėgėlių tautybės privalomo draudimo ligoje, kad sulątų vadovai (tuo pačiu buvo 
ne tik toleruojamos, bet ir jų ji nesurytų sunkiai uždirbtų pripažintos pinos teisės ir leis- 

ir kartais net skandalingų nusi-' kultūrinis gyvenimas specialiai santaupų, kad liga darbėmiams tas konsularinių pareigų atliki- 
kaltimų prieš viešosios dorovės remiamas va’džios iž-do lėšomis, nebūtų dvigubu damoklo kardu. mas ir mūsų kons. dr. J. Žmui- 
normas, bet tokie reiškiniai ne- Repatriantai iš Lietuvos, gau- Manau, daug Amerikos lietuvių džinui. Vėliausiomis iš Ottawos 
teisinami. Ar kitais mažesnės darni vokiškos pilietybės pasus, žino, jog draudimas nuo ligos gautomis žiniomis, Kanados mi- 
gerovės laikais nusikaltimų ir

nime, ir praktikoj matyti dva
sinių vertybių neigimo reiškinių

aukštesnių vertybių paneigimų I 
nebūdavo? Man atrodo, kad ne 
tiek ekonominė gerovė, kiek 
buv. du pasauliniai karai, naciz
mo ir komunizmo barbarybės , 
yra Šildavusios sunkių smūgių I 
dvasinės kultūros vertinimui 
Europoj. Be to, jai, ypač jos 
jaunimui, stiprios įtakos turi 
Amerika. Pvz., gimnazijų moks 
leiviai Vokietijoj dėl nežymių 
kliūčių ir sunkenybių lengviau 
meta mokslą, kad greičiau ga
lėtų užsidirbti pinigų savaran
kiškam gyvenimui. Tačiau dėl to 
studentų aukštosiose mokyklo-

Sovietai reikalauja, kad JAV dalinius per Rytų Vokietiją lydėtų sovietai, tačiau šis JAV dalinys 
važiuoja be jokių palydovų į Vakarų Berlyną ir niekas nebando sustabdyti.

pavergėju Sovietų Sąjunga. 
Kanados ministeris pirminin

kas spaudos atstovams pareiš
kė, kad, galimas daiktas, į šie
metinę Jungtinių Tautų gene
ralinę asamblėją vyksiąs jis 
pats, jeigu, kaip spėliojama, te
nai atvyks ir Sovietų premjeras 
Nikita Chruščiovas.

Min. pirm. Diefenbakeris pra
eitųjų rinkimų kampanijoje pa
žadėjo kelti Jungtinėse Tauto
se Sovietų pavergtųjų tautų rei
kalą, paruošiant ir įteikiant tuo 
klausimu atitinkamą rezoliuci
ją. Kaip matome, .Kanados vy
riausybės galva savo pažadus 
pildo. Tokia rezoliucija būsian
ti įteikta. Negana to, jeigu Chru 

Į ščiovas į asamblėją atvyks, tai 
i tenai vyksiąs ir ministeris pir
mininkas Diefenbakeris.

Žinoma, esą, jeigu Chruščio- 
(Nukelta j 4 pusi.)

Spaudoje ir gyvenime

“MAMA, AŠ NENORIU BOTI BE TAVĘS”
VYTAUTAS VOLERTAS

Sovietų propagandlapis “Tėvy
nes Balsas”, skirtas užsienyje gy
venantiems lietuviams, savo 57 
numeryje įdėjo straipsnelį apie

“Delegatė iš Lietuvos kongreso ; 
dalyviams kaip didžiausią dovaną .: 
nuvežė lietuvių tautos taikos1 • 
troškimą ir ryžtą ją išsaugoti. Ji S

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

tariamą pasaulinį kongresą už vi- nuvežė į kongresą ir savo sūnaus, ■. 
suotinį nusiginklavimą ir taiką.
Komunistai žodžiais daug pritauš- 
kia apie nusiginklavimą ir taiką,
tačiau kai prieinama prie kon-

• suklostyti lagaminai, paruošti kelionei, nes už po- ruojančion drėgmėn, tyliai atsiskyrė nuo kamieno, 
■iros dienų turėjo prasidėti nauji studijų metai. Lai- tik kažkoks sparnuotis piktai čirptelėjo viršūnėje, 
•' mingu sutapimu, Matukoniai namo vyko pro miestą, Į sudrumstu miegu nusiskųsdamas.
■ j kuriame buvo universitetas, ir pažadėjo būsimą mar-1 Jasaičiai rymojo tarpduryje, akis tuštumon įbe- 
:|čią patys nuvežti. dę, o tamsūs lopai šlaistėsi pasieniuose, niaukėsi, lyg

Tik pavakariop išsileido kelionėn, o Jasaičiai purvinos katės, iš rudens darganos šilumon susime- 
: savu automobiliu juos išlydėjo. Liko miestas, išny- tusios. Tik po lempa, ant staliuko, plazdėjo gniužu- 
j ko dažnos kryžkelės su raudonomis šviesomis, tik lėlis gyvybės, apsupęs po stiklu įspraustą dukters 
: platus vieškelis raivėsi cementine nugara po stau- veidą, jaunomis akimis besišypsantį, vidun masinan-

..................... Z giančiąis ratais. Jasaičiai važiavo ir važiavo, lyg
štai ką pasakojo vaikai, Tomo ir Julijos akyse nematoma virve prie Matukonių automobilio pririš-brangaus kūdikio, žodžius: ‘Aš ,

būti be tavęs, be tėvelio, be na- maišantis netikėtumui ir skausmui. O žemėn leidosi ko1 saule n?dnbo ak^acio asmens, jr visomis 
mų..,’ Tuose žodžiuose viso pa- [ vakaras, j šakas ginė sparnuočius, žadino švento Pusemis eme siaustls lenktos vakaro seselni nu^a'

tį. Lyg žiburys tirštoje pūgoje, lyg žvaigždė, pro 
debesį viltim sumirgę jusi.

krečių darbų - Sovietai juos sa- šaulio kūdikių balsas. Tik akme- JonQ vabalėliu žaidė jai j g auksiniais karoliu.
botuoja. Atominiai bandymai se- nines sirdys gali jo negirdeti.” j ..... ■ i , •
niai būtų sustabdyti, jeigu ne So-Į O tų akmeninių širdžių Sovie- kais, tiese juodas skraistes, kvėpavo veša.
vietų sabotažas. Bolševikai tiek tuose yra taip daug. Tik prisi- Bažnyčion eitų tik pavasariui nuaušus. Bet žie-
yra sutarčių sulaužę, taip apsime- įminkime trėmimus į Sibirą. Kai dus norėtų greitai užsidėti, kad būtų tikresni. Prieš

ros.

lavę, kad jų žodžiu niekas pasau
lyje nebetiki ir supranta, kad su
sitarimas su jais būtų bergždžias, 
jeigu nebus atitinkamus kontro
lės.

Tačiau tos tarptautinės kontro
lės sovietai labiausiai kratosi, nes

Atsargiai, tarytum vogti pasiruošęs, Tomas pirš
tų galais slinko kambarin. Julija, nei plauku neatsi- 
likdama, sekė vyrą, niekad vai niekad taip nebijo
dama nuo jo atitrūkti, kaip dabar. Anksčiau audrą 

11 žvilgsniu persmelkdavo, viršukalnėje įsispirdavo ir
namus nuo vėjų užstodavo, bet šiandien jėgos dingo, 
ir vien Tomas galėjo ant kojų išlaikyti. Pasidarė jo 

Kai grįžę namo pravėrė duris, sąnarius apkaus- šešėliu, silpnu ir baukščiu, menkianusio vėjelio per-

tada jiems nebebūtų patogu sau- • dabar yra tūkstančiai suar
dytų seimų, kur vaikai giliai at- !

buvo darbams vežama dešimtys mokslo metams prasidedant.
tūkstančių lietuvių, tėvai buvo at- Vaikaį koj vakarag padangėje brėžė žibu-
nų. Ir tada vaikai šaukė “Mama, ■rius, 0 Jasaičiai rymojo ir mąstė, kad vasara jau te arsus siaubas. Įsitvėrusi sienų, kampuose rymo- košiamu, 
aš nenoriu būti be tavęs”. Ar ta-■ baigiasi. Eina, skuba ji, kad neužgaištų, pasiryžusi jo tuštuma, kėsčiojo tamsiais šešėlių lopais, spengė j 
da akmeninės bolševikų širdys, niekados nesugrįžti. Ją seka ruduo, Tomo ir Julijos geliančia tyla, o žingsnis šąlo prie slenksčio, lygi Sustojęs kambario vidury, Tomas apsižvalgė,
tei girdėjo? Iruduo. kakta aukšton uolon atsimušus. Regis, siūbavo lu- 'Buvow n^ku ir tuščia, kaip ražienose po saulėleidžio.

Vaikams malonu, kad abiejų tėvai pažįstami, bos, neatlaikydamos slėgimo, ir lempos šviesa, jų |^k žmona bailiu žvilgsniu sekė kiekvieną jo rau-
kStSffi ^rik-nSt^Vauža^nusb sidūsta: “Mama, tėve, aš° nenoriu j gražiai sutaria. Taigi, nebus nuo namų atitrūkę, prisilietusi, suvirpėdavo ilgais trūkčiojimais, lyg iš- meiJs krustelėjimą užvėjos ieškodama, lyg plačiuo
klastingi veiksmai, laužant nusi
ginklavimo sutartis. Jeigu sovietai 
mano nusiginklavimo susitarimo

būti be tavęs”. Visame kultūrin- , kartu galės sueiti, kaip viena šeima. gąsčio nusmelkta.
____  ___ o________ _________ game pasaulyje daromos lengva- ; Tilo medžiai, plačiomis gerklėmis spengė svirp-, Lauke snūduriavo naktis, galvą žvaigždėmis iš-
laikytis, ko gi jiems bijoti terp-,^8 sa šeima susivienyti. Jeigu Liįai, tolumoje Jasaičiai, regis, jau girdėjo klykau- sibarsčiusi, ir, mieguistai pravėrusi akies voką, pro 
tautinės kontrolės. Muk amerikie- I paseĮgyas ^,° t’ėvai 'pa^va'ikus' jte Jančias gerves, padebesėse išsirikiavusias. Ruduo ar- kurį žėravo miesto pašvaistė, stebėjo du žmonės,

turi specialias lengvatas. Tačiau ’ tėJ°< švilpaudamas vėjais... tarpdury įšalusius, pykdama dėl laukan ištrūkusios
akmeninės Lietuvos okupantų šir- Sužieduotuvėms atvyko Matukoniai, dar kele- šviesos. Nuo medžio atlūžo sausa šakelė ir brakštė- 

(Nukelta į 4 psl.) j tas pažįstamų, o Jasaičių dukters kambary stovėjo rėjo žemėn. Be skausmo nusileido pūti iš gelmių ga-

čiai nei kiti to nebijo 
Toliau tame straipsnelyje, pa

vadintame “Mama, aš nenoriu bū
ti be tavęs”, rašoma:

se laukuose paklydęs ėriukas, staiga šeimininką pa
jautęs. Paėmė jos ranką, žvilgterėjo išvargusiose 
akyse ir negirdėtu šiltumu pasakė :

— Pailsėkim, vargdienėle. Daugybė įspūdžių šian
dien prikamavo.

(Bus daugiau)



Atimti religija reikštu išplėšti man širdį
Kaip bedievinamas L' 'vos jaunimas

Spaudo jeir gyvenime

(Atkelta iš 3 pusi.) 
dys žiauriai kliudo šeimoms susi
vienyti ir tik po ilgų pastangų,

Seka moksleivius, ar jie neina 
į bažnyčią

Šitaip iš visų pusių ‘“šviečia
mas” moksleivis, kur gali rasti 
atsparos? Gal bažnyčioje? Bet 
moksleivio bažnyčios lankymas 
yra nusikaltimas. Moksleiviai 
yra sekami ir sugauti lanką

DR. V. MAR.

įrengiami moksleiviams interna 
tai, kuriuose besimokąs jauni
mas turi apsigyventi. Nors dėl 
ūkinės netvarkos dar ne visur
tokie internatai yra įsteigti, ta- 

bažnyčią baudžiami net pašalini, čiau netrukus bus tai padaryta 
mu iš mokyklos. O tai reiškia( ir moksleiviai bus 
galą bet kokiam mokslui ir atei j atimti iš tėvų įtakos. Jau vei- 
tyje. Mokytojai yra viršininkų kiančiuose internatuose režimas
įspėti, kad tikintieji moksleiviai 
negalį gauti gerų pažymių, net 
jei ir gerai mokytųsi, nes jie 
yra “atsilikę”, tikį į “prieta
rus”. Neseniai spaudoje ki1o po 
lemika, ką daryti su vienos mo
kyklos labai gabiu mokiniu (ro
dos, ir komjaunuoliu), kuris 
per baigiamuosius egzaminus, 
gavęs ateistinę temą rašto dar
bui, tą darbą labai gerai para-

labai griežtas: moksleiviams 
neleidžiama aplankyti tėvų, net 
jei jie ir netoli gyvena. Tėvams 
apsilankius internate, pasima

Į vas ir natūralus reikalas, kaip'Berlyne yra vaikų atskirtų nuo 
tai yra visame kultūringame pa- i tėvų, ir ta kvaila siena neleidžia 
šaulyje. (jiems pasimatyti. Nieko nereikš

O ir dabar, kiek yra atsitikimų 1 įvairių raudonų propagandlapių 
Lietuvoje, kad atimami vaikai nuo tuščiažodžiavimas, jeigu faktai 
tėvų vien todėl, kad tėvai juos rodys, kad Sovietai, komunistai

ilgiems metams praslinkus kai, nori auklėti savo pasaulėžiūroje, turi akmenines širdis.
kurioms šeimoms išimties keliu (Vaikas nėra valstybės nuosavybė.1 J. Žvilbutis
pavyksta iš Lietuvos savuosius Pirmosios teisės į jį priklauso tė- -----------------
parsikviesti. Bet juk tai turėtų vams. Ir šie vaikai sako “Mama, Didžiausios mintys gimsta' šir- 
buti ne išimtys, o normalus, leng- į aš nenoriu būti be tavęs”. O kiek dyje. — Vauvenargues

kursas išeinamas per vienerius , 
i moks’o metus.

Ateistine propaganda vis tik į 
daro blogos įtakos jaunimui 

Viso to akivaizdoje, būtų pa-
sią poveikį turėjo (buržuazinės( V0J’n§'a iliuzija manyti, kad an- 
ideologijos skleidėjų reakcin- tireliginės propagandos vaisiai 
gos dvasininkijos atstovų para- Jaunimo tarpe nepadarytų sa-
šytos kelios knygos”. | vo> nOTS ir turime Sražill rezis‘

' teneijos pavyzdžių. Jaunimo;
Gaudoma religinė ir pedagog‘nė auklėjimas ateistinėje dvasioje 

literatūra dalį išugdys kovojančiais ateis
tais; kita dalis liks religijai abe 
jinga, nuo jos nusisukus; dar 
kita dalis labiau paslėps savo 
įsitikinimus ir stengsis su jais 
viešai nesirodyti. Bet reikia ti
kėtis, kad nemaža dalis liks iš
tikima savo tėvų religijai, šios 
dalies jaunimo nusistatymą re
ligijos atžvilgiu išreiškė jauna 
lietuvaitė, kurios laišką, pasi
rašytą “Lietuvė—katalikė” at
spausdino Vilniaus “Tiesa”

Bitino manymu, minėtų au
torių knygose esą ir vertingų 

galutinai ’patarimų, bet reikią įžiūrėti, 
kas slypi po tais patarimais. 
Mardeno tikslas — išauklėti ti--• 
pišką “amerikoną”. Tothas jau 
nimo auklėjimą parėmė katali
kiška ideologija, o Foersteris 
manė, kad, auklėjant žmogų

tyme su vaikais dalyvauja ir į krikščioniškos moralės pagrin-
du, galima pašalinti vidinius im 
perializmo prieštaravimus, iš-

internato vadovybės žmogus. O 
ir vasaros atostogų metų inter- 
nistai negali grįžti į šeimą: vi
sokie darbai kolūkiuose, išky
los, uždaviniai rinkti medžiagą 
iš kaimo buities ir pan. nelei
džia vaikams, bent trumpai pa- tauja, kad dar nemažai knygų,

(1960. XH. 22) tam, kad į jį 
spręsti socialines problemas. Bi j galėĮų atgakyti ekskunigas j. 
tino nuomone, tokios teologijos | Ragaugkas gavo laiške_ ,polemi. 
atstovai ‘ mums ne tik svetimi, |ZUQdama gu ateistine propa.

šė, ibet, jį mokytojui įteikda
mas, pareiškė, kad netikįs tuo, būti savo šeimoje, 
ką pats parašė ir... apsiverkęs j Jaun?mas ieško tlesos 
išėjo iš mokytojo kambario.' •
Nors buvo ginančių tą mokinį, Sąmoningesni moksleiviai rankų į rankas, neretai jaunuo-
tačiau brandos atestato jis tik- ’ bando patys save auklėti. Jiems liui specialiai peršamos”. Esą, 
rai negavo. yra įgrisęs tas nuolatinis ( kaltos leidyklos, kad negamina

^^^Z^f^l^J^T^anda, toji lietuvaitė rašo:
“Esu katalikė. Nuo pat kūdi

kystės mano gyvenimas yra supersunktų buržuaziniu naciona- 
ilizmu, turi atskirti asmenys ir 
lypač dvasininkai: “Jos eina iš

j “moks’inis — ateistinis” švieti- jaunimui literatūros auklėjimo 
bando atsverti mokyklos įtaką, ! mas> kurio kvailumą jie pašte- . klausimais, kalti mokytojai, 

kad nesaugoja jaunimo nuo to-

Gal namieje? Religingi tėvai

kių knygų.

sijęs su religija, su bažnyčia. 
Bet kokie man įrodymai, kad 
nesą Dievo, nepalauš mano ti
kėjimo, o jei reikės, tai pasi
rinksiu verčiau mirtį, negu pra
rasti tikėjimą... Aš turiu tik 20 
metų, ir todėl visas gyvenimas 
dar prieš akis... Randu daug ge 
rų pusių šių dienų gyvenime.

bet už tai ir jiems gresia pavo- ibi ir jaučia. Ryškus tokio nuo 
jus. Jau buvo atvejų, kad vai- , komunistinio auklėjimo atsisa
kai, kuriuos tėvai namie “gadi- j kymo pavyzdys yra vienos Pa- 
no”, teismo keliu buvo atimti iš nevėžio muzikos mokyklos mo
tėvų ir atiduoti auklėti valsty
binėms įstaigoms.
Naikinama tėvų įtaka vaikams

ksleivio laiškas “Literatūra ir 
Menas” laikraščio redakcijai, 
kur tas moksleivis rašo:

Tėvų įtaką savo vaikams ko- ( 
munistai labai gerai jaučia. V. (

“Man teko skaityti keletą se
nos laidos Orison Swet-Marde-

Niunka žurnale “Komunistas” no< Pro,f- T- Totho, Foersteno .le pagTjstą jaunosios kartos 
(1958 m. Nr. 10) rašė: knygų. (Visos jos parašytos do- !auklėjim0 supratimą. Svarbiau-

“Daugelis partinių komitetų roves- Jaunimo auklėjimo tiks- gįa _ ten skaitomos ateistinės 
nepakankamai atsižvelgia į mo- ^als- J1! stilius, pavyzdžiai nepa-
kytojų darbo specifiką, išleidžia prastai nuteikia jauną žmogų

Komunistams labai svarbu į- Dirbu ir drauge mokausi... Ta- 
traukti ir mokinių tėvus į ben- ' čiau negaliu savo širdį padalin- 
drą kovą su- religija. Tuo tikslu ti į dvi dalis, kai ji visa pri- 
Vilniuje pereitais metais atida- klauso Bažnyčiai. Religija yra 
(rytas pirmasis Lietuvoje univer pati mano širdis, ir atimti man 
'sitetas tėvams. Jo tikslas — religiją reikštų išplėšti man šir

mo- dį”.
Ragauskas į tokį tikėjimo iš

pažinimą anai lietuvei ir katali
kei negalėjo nieko kito pasaky-

propagandos paskaitos. Užsiė- į ti, kaip tik paguosti, kad, kai ji 
mimus tame universitete lydi ' sulauksianti jo amžiaus, toūsian-

iš akių svarbiausią momentą— I praturtina jo dvasinį pasaulį. ifilmai) daromos ekskursijos į ti jau ateiste, nes ir jis jaunys. 
būtent tai, kad mokykla yrai Ąs ^avSia5^51’ a ..J12 ai> mokyklas, įmones. Universite- , tėję buvęs religingas, o pasenęs
aštrios ideologinės kovos arena. J0? s101 ls’aikiau sveiką savo t&g darbą pradėjo 1960 m atsikratė “religiniais prieta-
Ši kova Vyksta labai sudėtingo-1 moraię, nepraradęs jos verty- 20Q klausytojų užsiėmi- rais”.
mis sąlygomis. Dar dažnai ko- bių, didžiausia dalimi esu dekin . maį du kartu . mgneSk Q visas (Pabaiga)
va tarp progresyviųjų ir kon- j &as toms knygoms . --------------------------------------------- --—--- ---------------------------------- .
servatyvių įtakų į mokyklinį' Jaunuolis rašo, kad ir kiti
jaunimą pasireiškia kaip kon- moksleiviai tas knygas ir jų ver 
fliktas tarp mokyklos ir šei- i t? auklėjimo klausimais disku- ■ 
mos. Apie tai vaizdžiai pasakė tuoją. Matyt, tos knygos eina i 

per rankų rankas.
Žurnalo redakcija, atsidūrusi j

vienas senas pradinės mokyk
los mokytojas: “Mokykloje kry
žiuojasi tėvų ir mokyklų įtakos, nemalonioje, padėtyje, paprašė 
— sakė jis. — Mokytojai, skie- į Mokyklų mokslinio instituto pe 
pydami materialistinę pasaulė- ' dagogikos sekretoriaus B. Biti- 
žiūrą, netiesiogiai lyg ir žemi- no pasisakyti tuo klausimu. Ta- 
na tėvų autoritetą, o tikintieji sai “Literatūros ir Meno” 1960
tėvai griauna mokytojo autori
tetą vaikų akyse”. Šių įtakų su 
sikryžiavime mokytojas ne vi
suomet užima tvirtas, kovingas 
idėjines pozicijas. Tai, be abe
jo, neigiamai veikia visą auklė
jimo darbą”.

Izoliuoti tėvų įtaką vaikams 
paskutiniu metu siekiama kitu 
būdu atskirti vaikus nuo tėvų:

m. 50 nr. davė atsakymą. Pra
džioje pastebėjęs, kad kiekvie
nas pedagogas ir ideologinio 
fronto darbuotojas negali nesu
simąstyti dėl laiške keliamų 
minčių, toliau rašo:

“Jaunuolį ir jo draugus de
šimts ir daugiau metų auklėjo 
tarybinė mokykla, o jis štai ma 
no, kad jo auklėjimui svarbiau-

VVESTVVOOD LIQUORS
2441 W. 69th St., Chicago, III., PR 6-5951
*.* OTARD, prancūz. konjakas ........................ $5,00

VALLOE CHERRY, Danijos vynas. 4/5 .......... $1.75

** CHI ANTĮ, Italijos stalo vynas, kvorta.......... $1,15

** Reserve LOŪIS PHILLIPPE, V.S.O.P. pranc. 
konjakas, 80 proof 4/5 Fine Champagne .$5.49

★ ★ CARLSBERG — Danijos alus, 24 būt. dėžė. .$7.75
6 ” ” $2.20

** LABATT’S, kanadiškas alus ir ale 24 bute
liu dėžė ............................................................... $5.10

SLIVOVICE (SLYVINE) importuota iš Europos.
4/5, 94 proof ..................................................... $5.39

*★ Prancūzijos likieriai, cherry ir blackberry 4/5 $2.89
i

★ * MEISTER BRAU, Chicagos juodas alus gau
namas kenuose ir 12 unc. buteliuose.

Prie čia pažymėti; kainų taksai priskaitomi atskirai, šiame 
skelbime yra išvardinta tik maža dalis lierįmų. Krautuvėje gau
nami Prancūzijos. Italijos, Ispanijos, Vokietijos ir kitų kraštų 
vynai ir kiti gėrimai.

Turime vyno net 100 metų senumo. Užsakant didesnį kiekį 
pristatome į namus. ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)

DRAUGO
r

į • • •radicims

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

(Toje pačioje vietoje, kur ir pernai buvo)

S L OV A K GROVE
’irie 119 St. ir Archer Avė. (arba 4-A kelio) Lemont, III.

Lietuvių ir latvių dalis XII Persekiojamosios B-čios kongrese, Koe- 
nigsteine, Vokietijoj, liepos 30 d. (Iš k. j d.) J. Kairys, Vliko VT 
narys, kun. dr. Aviža, Miuncheno lietuvių kapelionas, kun. B. Liu- 
binas, PLB V-.jos Kr. V-bos pirm., vysk. Sloskans, dr. Karvelis, 
Vliko VT narys ir kun. R. Matulis, latvių Sielovados direktorius.

SLOVAK PARKAS labai lengvai pasiekiamas iš Chicagos puses. Reikia 
važiuoti Archer Avė. (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.

AUTOBUSAI Į “DRAUGO” PIKNIKU IŠVAŽIUOJA SEKANČIA TVARKA:
1) Nuo šv. Jurgio bažnyčios — 33rd ir Lituanica Avė. 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 Washtenaw, 11:00 vai. Bilietus galima gauti 
pas Miss Oną Ivinskaitę, 6821 So. Mapletvood St. Telephone: IIE 4-3063.

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

4) Nuo Šv. P. M. Nekalto Prasidėjimo bažnyčios, 44tli ir Fairfield, 11:30 vai. Bilietus ga
lima gauti pas Mrs. H. Širyinskienę, 4541 Se. Rockwell. Telephone: LA 3-4841.

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

(Atkelta iš 3 pusi.) 
vo tenai nebus, tai ir Kanados 
min. pirm. savo nusistatymą per 
svarstysiąs ir gal pasitenkinsiąs 
įprastine savo krašto delegaci
ja Jungtinėse Tautose.

Jeigu gi Chruščiovas atvyk
tų, tai, John Diefenbaker žo
džiais tariant, būtų labai gera 
proga pakartotinai iškelti jam 
klausimą apie sovietinį impe
rializmą ir ne tik iškelti, bet 
ir padiskutuoti apie jo paverg
tus kraštus ir esamą tuose kraš 
tuose priespaudą.

Kanados vyriausybės vadovas 
ir šį kartą priminė Kanados 
norą pateikti Jungtinėms Tau- 

i toms tos srities. rezoliuciją. Pa
galiau, jeigu šio reikalo nepa
vyksią įjungti į asamblėjos dar
botvarkę, tai Kanada sieksianti 
tą reikalą įsprausti nors į rei
kiamus komitetus, kurie vėliau 
tai perduos asamblėjos visumai.

Min. Diefenbakeris prisiminė 
1960 m. Sovietų vyriausybės 
užuominas dėl tautų laisvo ap
sisprendimo, kada jis klausė, ar 
Pabaltijo valstybės, Ukraina ir 
kiti kraštai neturi tokios tei
sės.

( Korespondentams paklausus, 
| ar ministeris pirmininkas Jung- 
, tinėse Tautose siektų specia- 
j lauš susitikimo su Chruščiovu,
Į jeigu jis tenai atvyktų, jis pa
brėžė, kad jo nuomonė paverg-

I tųjų reikalu jau seniai viešai 
i pasakyta, ir toliau jis steng- 
Į siąsis, kad toji opi žaizda vis 
būtų keliama viešumon, šiuo 
atveju, esą, Kanados vyriausy
bei kaskart tik kyląs klausimas, 
kaip sėkmingiau perduoti pašau 
liui Sovietų imperializmo vaiz
dą.

Užbaigdamas tuo reikalu kon 
ferenciją su spaudos atstovais, 
ponas Diefenbakeris dar kartą 
pabrėžė: “Nežiūrint, kokia pro
cedūra bus panaudota, tačiau 
šioj Jungtinių Tautų sesijoj Ka
nada iškels šį reikalą ir Kana- 

! dos nuomonę pavergtųjų tautų 
klausimu padarys viešai žino
mą visoms tautoms”.

Ar bereikia drąsesnio pareiš
kimo ir ar neturime būti dėkin
gi Kanados vyriausybės galvai 
už tokius puikius pažadus ir 
ryžtą, ginant pavergtųjų tautų 
reikalus?

............................... ...... ..... ........ " - '



A. A. KUN. J. PARANSEVIČIŲ 

PRISIMENANT

Kunigas, kuris nacių buvo pasmerktas dūmais išrūkti 
per koncentracijos lagerio kaminą

Š. m. liepos 19 d. nustojo 
plakusi daug iškentėjusi širdis 
— nelauktai užgeso gyvybė 
kun. Jurgio Paransevičiaus, 
buv. Dachau koncentracijos la
gerio kalinio. Velionį pažinojau 
kaip jauną kunigą, uoliai dirbu
sį su kat. jaunimo organizaci
jom. Ne kartą esu jam tame 
darbe talkininkavęs. Negaliu 
užmiršti jo charakterio ypaty
bių, kuriomis jis sugebėdavo 
prie savęs patraukti jaunimą ir 
jam sėkmingai vadovauti.

Sena, turinti graž:ą mūrinę 
bažnyčią ir žinoma derlingomis 
žemėmis Krokialaukio parapija, 
esanti Dzūkijos pakraštyje, il
gą laiką neturėjo jaunų vikarų. 
Kaž kodėl vyskupas klebonui 
kun. Antanui Dailidei skirdavo 
jau pagyvenusius asistentus. 
Todėl buvo neeilinis^ įvykis, kai 
1929 m. atvyko tik ką baigęs 
Vilkaviškio dvasinę į seminariją 
ir gavęs šventimus kun. Jurgis 
Paransevičius, kilęs iš okupuo
tos Suvalkijos dalies, Paliūnų 
kaimo, Punsko parapijos. Kro
kialauky jis apsigyveno su sa
vo sena motina vikarams skir
tame bute, kuriame pirmosios 
vokiečių okupacijos metais bu
vo pradžios mokykla. Buvo jis 
aukšto ūgio, tiesus, lieknas, 
energingas 24 m. kunigėlis. Ypa 
tingais pamokslininko gabumais 
nebuvo apdovanotas, bet jo pa
mokslų mintys,, išreikštos natū
ralia forma ir eiliniam žmogui 
suprantamais žodžiais, giliai 
krisdavo parapiečių širdyse. Ne
praėjo nė vieneri metai jauną
jį kunigėlį pamėgo visa parapi
ja, bet ypač pamilo jį jaunimas. 
Ir visai pamatuotai, nes jis bu
vo jaunimo draugas ir vadas. 
Kartu su jais planavo, dalyva
vo susirinkimuose, organizavo 
išvykas į artimesnes ir tolimes
nes vietovės. Mielai prisimenu 
1932 m. vasarą ir aš pats da
lyvavęs su parapijos angelai
čiais tokioj įdomioj išvykoj į 
Balbieriškį.

Kun. J. Paransevičiaus butas 
Kroki alauky BMvo visiems atvi
ras. Kiekvienas čia jautėsi kaip 
namuose, nes niekas jo neklau
sė, ko atėjęs. Tai buvo sakyčiau 
jaunimo namai, kuriame susi
rinkę praleisdavo laisvą laiką 
ar svarstydami organizacinius 
reikalus. Nenuostabu tad, kad 
1939 m. mirus Krokialaukio pa
rapijos klebonui kun. A. Daili
dei, buvo dedamos didžiausios 
pastangos, kad kun. Paransevi
čius liktų šioje parapijoje kle
bonu. Buvo rašomi prašymai su 
daugybe parašų. Pas vyskupą 
vyko delegacijos, o kai kurie 
karštuoliai net bagrasino neįsi- 
leisią kito klebono, jei kun. 
Paransevičius būtų iškeltas ki
tur. Deja, vyskupo buvę kito
kie planai, jie paskyrė kun. J. 
Paransevičių Vištyčio klebonu, 
arčiau jo tėviškės nors ir at
skirtos svetimos valstybės ru- 
bežium. Vištyčio klebonas kun. 
Akelis atkeltas toms pat parei
goms į Krokialaukį.

1940 m. sovietams okupavus 
Lietuvą, kun. Paransevičius, 
kaip pasienio parapijos klebo
nas patyrė daugelį nemalonumų. 
Vienas iš didžiausių prof. A. 
Maceinos pabėgimas į Vokieti

ją ir ryšium su tuo kunigų L. 
Klimo, K. Miliausko ir J. Mar
čiulionio areštavimas. Atėjus vo 

Į kiečių okupacija buvo jam žy
miai skaudesnė, beveik gyvy
bės pareikalavusi. Pasklido ži- 

. nia, kad 1942 m. pradžioje bu- 
i vo areštuotas ir nežinią kur iš- 
■ vežtas kun. J. Paransevičius, 
į Greit po to atvykęs pas mane 
! Vištyčio nuovados policijos vir 
t šininkas Vincas Surma papa
sakojo, kad jis buvęs pakvies
tas vokiečių gestapo dalyvauti 
kratoje pas kun. Paransevičių. 
Jo žodžiais, nieko rasta, bet 
kun. Paransevičius išvežtas į 
Vokietiją. Tik vėliau sužinota 
kad jis patekęs į nacių koncen
tracijos lagerį Dachau, kuriame 

' jau buvo pasmerktas dūmais iš-' 
rūkti per kaminą, ir tik. beveik 
stebuklingu būdu išliko gyvas 
ir karui baigiantis su visiškai 
palaužta sveikata amerikiečių 
karių išlaisvintas. Apsigyvenęs

Kun. J. Paransevičius

Miunchene, buvo keletą metų 
‘ čia gyvenusių lietuvių klebonu- 
Šiek tiek atgavęs sveikatą 1952 
m. atvyko į Ameriką, čia jo 
draugai ir bičiuliai Angelų Ka
ralienės parap. salėje buvo su
rengę jam gražų priėmimą bei 
pagerbimą. Nuo pat atvykimo 
iki mirties išbuvo Aušros Var
tų parapijos asistentu New 
Yorke. Mirė dėl širdies negala
vimo, kuris buvo pasireiškęs 
jau prieš porą metų.

Tikime, kad velionis už savo 
patirtus kentėjimus bus gau
siai aukščiausiojo atlygintas, 
tik apgailestaujame, kad nega
lėjo išsipildyti jo kaip žemės 
sūnaus karštas troškimas — 
aplankyti visas tas vietas, ku
riose prabėgę jo malonios jau
nystės dienos.

I. Medžiukas

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

Skambinkite bet kuriuo laiku —
LAKE TOWN ELECTRIC CO. 

5656 S. Kenneth Ave. RE 5-2040
lllilllll!lllltll!IIIilllll9!lllllllllllll<«S‘

NUMAŽINTOS KAINOS
Automobilių apdraudoms 

IA—10/20/5 Kaina c n
6 men.period. W***».JW 

Nuo 23 iki 25 m. ir nuo Bf)
05 iki 69 m. amž. . . .
Išrašome ir patarnaujame - Visokių 
rūšių apdraudas lengvais mėnesi

niais išmokėjimais.
BACEVIČIUS

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
6455 S. Kedzie Ave. PR 8-2233

Pensijos Kanadoje
1 Senatvės pensijos Kanadoje 
'buvo įvestos prieš 35 metus — 
! 1927 m. Pradžioje buvo moka- 
I ma po $20 mėnesiui, 1943 m. 
j buvo pakelta iki $25. 1947 m.— 
$30, 1949 m. — $40, 1957 m. 
— $46, 1957 m. pabaigoje — 
$55 ir 1962 m. vasario mėn. pa
kelta iki $65.

Gimimai Kanadoje
Gimimų skaičius per praėju

sius metus Kanadoj žymiai su
mažėjo. Viso Kanadoj per 1961 
m. gimė 475,700 naujagimių, 
apie 5,000 mažiau negu 1960 m. 
Mirimų skaičius šiek tiek padi
dėjo. Per metus užregistruota 
140,985 mirimai. Vedybų, pagal 
statistikos biurą, užregistruota 

j 128,475 ir skyrybų — 6,436.
/

EVANGELIJĄ SKAITO 
16 KALBŲ

Toronto, Ont. mieste, kas sek 
madienį įvairiose katalikų baž
nyčiose evangelija skaitoma 16 
kalbų, Per paskutinį dešimtme
tį katalikų skaičius tame Ka
nados mieste paaugo 80 procen
tų, o priemiesčiuose — 137 pro
centais.

Naujos seselės Jėzaus Nukryžiuotojo vienuolyne. (Iš k. j d.) se
suo Maris Goretti (Jeanette Martinkus) iš Stoughton, sesuo 
Bridget (Carol Flathers) iš Lawrence, sės. Estelle (Helen Gavel) 
iš New Jersey ir sės. Judith (Barbara Zabelski) iš New Jersey. 
Noviciates Bernardine Froncykiewicz ir Angella Miller iš Penn- 
sylvania ir Madeline Long iš So. Bostono.

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. rugpiūčio mėn. 29

ELENĄ BLANDYTĘ IŠGIRDUS

BOSTONO ŽINIOS
— Ateitininkų sendraugių su

sirinkimas ir prof. dr. Jono Gri-1 
niaus (atvykusio iš Vokietijos) 
paskaita įvyks rugsėjo 16 d. | 
daktarų Leimonų bute, 23 Tho
mas Park, So. Bostone. Dr. Gri 
niaus paskaitos tema: Mažųjų 
tautų misija jungtinėje Europo
je.

— Dr. Jonas Grinius kalbės 
Bostono lietuviams. Lietuvių 
Bendruomenės Bostono Apylin
kė rugsėjo 15 dieną 7 vai. va
kare pakvietė dr. Joną Grinių 
skaityti paskaitą. Paskaita vyks 
Liet. Piliečių d-jos 3-čio aukšto 
salėje. Apylinkės valdyba prašo 
visus lietuvius atsilankyti į pas 
kaieą.

— Tautos šventės minėjimas. 
Rugsėjo 8 d. 9 vai, ryte šv. Pet
ro lietuvių parapijoj So. Bosto- 
nebus laikomos pamaldos už 
pavergtą Lietuvą. 7 vai. vaka
re Lietuvos konsulas Vytautas 
Stašinskas iš New Yorko bus 
pagrindiniu kalbėtoju. Meninę 
programą išpildys solistas Sta
sys Liepas ir Onos Ivaškienės 
tautinių šokių ansamblio šokė
jai. Minėjimą rengia Amerikos 
Lietuvių Tautinės s-gos Bostono 
skyrius.

— Visi į Brocktoną. Rugsėjo 
3 d. (Labor Day) Jėzaus Nu
kryžiuotojo seselių sodyboje 
Brocktone, Brocktono, Bostono, 
Norwoodo, Worcesterio, Lowe- 
lio, Dorchesterio ir kitų apylin
kių lietuviai renkasi į didžiulę 
šventę — pikniką ir gegužinę. 
Bus įdomi ir įvairi programa. 
Bus galima apžiūrėti seselių sta 
tomą koplyčią, kuri jau puošia
si stogu.

Dalyvaukime šioje šventėje ir 
parengime ir padėkime seselėms 
užbaigti statyti jų šventnamį.

NAUJOS SESELES 
JĖZAUS NUKRYŽIUOTOJO 

VIENUOLYNE

Šv. Kazimiero bažnyčioje 
Brocktone, dalyvaujant vysku
pui Thfemas Riley, prelatams: 
Pr. Strakauskui ir K. Vasiui, 
kunigams: A. Kontautui, J.
Bernatoniui, A. Abračinskui, S. 
Saulėnui, A. Kneižiui, A. Kli
mui, J. Svirskui, A. Janiūnui, A. 
Baltrašiūnui, J. Steponaičiui, J. 
Švagždžiui, A. Jurgelaičiui, J. 
Kenney, P. MacDonald ir pran-

Elena Blandytė vasarojo šie
met tėvų pranciškonų sodyboje, 
ir nesitikėjo, kad jai teks atlik
ti dainų vakaro programą pa
čiai vienai. Tikrai reikia stebė
tis, kad labai greitai surepetuo
tas vakaras sudarė jai tiek 
daug draugų ir garbintojų, kaip 
šis įvykęs rugpiūčio 10 dieną 
Kennebunke.

Jei dažnai skaitoma spaudoje 
apie Blandyčių seserų pasirody
mus, bet vienos Elenos neteko 
užtikti.

Elena Blandytė daro labai 
malonų įspūdį kaip asmenybė, 
nes jos kuklumas save prista
tant ir kalbant apie save yra 
taip nuoširdus ir paprastas, 
kad randi joje pačioje daug 
daugiau, kaip kad ji apie save 
pasako.

E. Blandytė mokosi dainavi
mo pas operos solistę p. Dičiu- 
tę jau penkeri metai. Šalia to 
Blandytė priklauso dramos stu
dijai, ir, jos pačios žodžiais ta
riant, ji esanti labiau artistė 
kaip dainininkė, kuo sunku pa
tikėti.

Programa dainininkės buvo 
parinkta tokia, kurias gaidas ji 
turėjo atsivežusi. Jos akompona 
torius Vytenis Vasyliūnas irgi 
pirmą kartą matė kai kuiruos 
veikalus, bet ir jis atrodo su di
deliu entuziazmu juos akompo
navo.

I Visos dainos, išskyrus Mo
carto ariją, kuri buvo dainuota 
itališkai, buvo dainuotos lietu- 
I viškai, kas jau užtikrina pasise
kimą. Pirmoje dalyje daininin
kė davė: Dzūkų kraštas — A. 

i Vanagaičio, muziką patvarkė 
I Jakubėnas. Siuntė anita — liau
dies daina, harmonizuota K. V. 

.Banaičio; Klajūnas — S. Gaile-

vičiaus šauksmas — Br. Bu
driūno, Pavasario dienelė ir 
Ko vėjai pučia — liaudies dai
nos, harmonizuotos St. Šim
kaus. Po pertraukos sekė O su
gražink — arija iš operos Mit- 
rane, kompozitoriaus Francesco 
Rossi (18 šimtmečio Italų kom
pozitoriaus), Elegija — J. Mas- 
senet, Čigonų gyvenimas — G. 
Schleifferth. Voi che sachete— 
arija iš operos Figaro vestuvės, 
parašyta Mozarto, Habanera — 
iš operos Carmen, Bizet. Bisui 
sekė Donizetti arija iš operos 
Lucrecia Borgia ir Sasnausko 
“Karvelėli mėlynasis” — rodo
si, kad komp. Žilevičius yra šią 
dainą pertaisęs solo dainavi
mui, šiaip ji yra žinoma kaip 
choro su solo balsu.

Dainininkė turi natūraliai ma 
lonų ir gražų balsą, ir rodosi 
jos klausytum ir klausytum. 
Prie šio dar prisidėjo sudaryta 
programa — gi operų arijos ir 
liaudies dainos tai yra maistas, 
kuriuo mes buvome ir esame 
maitinti. Įdomu būtų išgirsti 
EI. Blandytę kitos rūšies pro- 

Įgramoje — labiau kamerinėje, 
‘ ir manau įspūdis nebūtų mažes
nis. Vytenis Vasyliūnas palydė
jo dainininkę fortepijonu, ir bu
vo jai tinkama atrama.

Elena Vasyliūnienė

Meile yra labiau varginanti, 
kaip draugystė, nes ji reikalauja 
nuolatinėj įrodymų.

Anonimą®

PA JIEŠKOJIMAS
Jieškomas VINCAS BAJORAS, 

sūnus Pijaus, gimęs 1904 m., Vil
kaviškio apskr., Alvito vals., gy- 
no Virbalio mieste. 1944 metais 
buvo išvežtas į Vokietiją. Turin
tieji žinių apie jieškomojo likimą 
prašomi atsiliepti jo broliui adre
su: P. Bajoraitis, (24a) Ham-
burg — Altona, Daimlerstr. 44, 
Barak B/10, Germany — British 
Zone.

GRADIMSKAS
J. G. TELEVISION CO.

1 2512 W. 47th St., FR 6-1998
i TV, RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
I Pardavimui--taisymai Sekm. uždaryta

Auto Ištepimas

. RUGPIŪČIO IR RUGSĖJO MĖN. 
Jūs nesate įpareigoti ką nors pirk

ti, tik atsineškite šį skelbimą.

WESTERH AUTO SALES 
& SERVICE

4318 S. Westem Ave., LA 3-1790 
— D — Sav. Steponas Ščerba

ciškonui tėvui Dominic, keturios 
mergaitės padarė vienuolių įža
dus, o trys priėmė noviciatą.

Jokia kita religija kaip tik 
krikčionių nepažino, kad žmogus 
yra puikiausias sutvėrimas- ir tuo 
pat laiku didžiausio pasigailėjimo 
vertas. — Pascal.

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

Dėl infcrmacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

2202 W. Cermak Road Chicago, III. Vlrginia t-7747

i i

ALIUMINIJAUS IR STAINLESS 
STEEL IŠDIRBINIU DIDELIS 

PASIRINKIMAS UŽ NEBRANGIAS
KAINAS!

Langai (23 rūšys)': aliumini j aus 
nuo ...................... $10.50

Idealūs langai vasarvietėms 
” Stainless Steel nuo $15.50

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

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

sieteliais ...................... $5.50
Thermopane stiklai visų išmierų. 
Tvoros, stulpai, turekliai, pagražini
mai prie tvorų ii1 kiti išdirbiniai.

K. BUTKUS
PRospect 8-2731

GR 6-1760

MOVING
R. ŠERĖNAS perkrausto bldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk 
tadlenlo 10 iki 11 vai, ryto. šeštadie- I 
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA

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

715* So. Maplevvood Ave.. 
Chicago 29, III.

iwainn ELECTROniCS
ITV-RADIDAI-7JUOST. REKORDERIAI 
j STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS
ANTENOS- BATERIOOS - LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

Viskam žemiausios kainos lr garantija

13321 S. Halsted St.- CLiffside4-56651

O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Ave.

Tel. FRontier 6-1882

O’KEEFE BROS. COAL CO.
CENTRAS: CICERO IR 16th STREET 

Su pasididžiavimu praneša, kad ju naujas
OK’ GENERAL SALES MANAGER ‘OK’’ 
COAL Pietvakarių miesto daly yra OIL
PETER P. RINKUS

6940 S. ARTESIAN AVE.
Parduoda geriausias anglis ir kūrenamą alyvą žemiausiomis kaino
mis. 24 vai. stokerių ir alyvos degintuvų patarnavimas ir taisymas 

Tel. Rezidencijos: RE 7-8513 ....................... Ofiso: BI 2-1700

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

4I% 5%
current dividend on investment bonus

J)4% DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
L z 4 metų investmento bonus mokame 4)4% dividendų kas pusmetį ir 

dar išmokėsimo po )į % už kiekvienus metus, 4 metams praėjus,
/ BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

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

Trečiad. uždaryta: ketvirtad, 9 v. r. — 8 p. p.

-------- —-.......... . ;
Kas tik turi gerą skonį, 

Viskę perka pas Lieponį!

I.im.'VUI PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES GHICAGOJE: 

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

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

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

Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 
6211 South Western Ave. krautuvė.  , . .. . 0

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

Current Dividend up to 4į^%

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

KARALIENĖS ŽEMĘ

Dainavos ansamblis, vykstąs koncertuoti j Lietuvių dieną Windsore

Karštas ir tvankus buvo ano 
ketvirtadienio vakaras. Kas gy 
vas glaudėsi prie vandens, vė- 
sinosi parkuose ar soduose. 
Mane gi primygtinai kvietė 
“dainaviečiai” užsukti į jų re
peticiją, nes jie ruošiasi gastro
lėms į Karalienės žemę — IX- 
ją Kanados Lietuvių dieną Win 
dsore.

— Apie Karalienės žemę jūs 
man nekalbėkit, — tariau, —r- 
ji man neįdomi. Alb. Valentinas 
rašė, kad ji sausa ir troški. Ką 
aš ten veiksiu pačiuose karš
čiuose?

Kai užsukau į “dainaviečių” 
repeticiją, buvau maloniai nu
stebintas. Kiek už salės sienų 
temperatūros laipsnių, tiek maž 
daug, čia gyvų veidų repetavo 
dvigubą repeticiją. Karštyje, 
tvankumoje skambėjo jų jau
nos ir išimtinai lietuviškos dai
nos, tarsi lauždamos salės sie
nas su žinia, kad lietuviškos dai 
nos jaunimo lūpuošė negesina 
karščiai, saulė ir kiti gamtos 
prajovai.
“Dainava” išvyksta i Windsorą 
išpildyti muzikinę IX-joje Ka
nados Lietuvių dienoje. Kaip ži
nia, tos tradicinės Kanados Lie 
tuvių dienos sutraukia mases 
lietuvių. Kartu su lietuviais da
lyvauja ir aukštesnieji Kana
dos pareigūnai. Šiais metais 
koncertas įvyks vienoje iš mo
derniškiausių Windsoro salių, 
kurios vertė siekia 8 mil. dol. 
“Dainavos” ansamblis, perėjęs 
New Yorko Carnegie Hali, Chi
cagos Orchestra Hali ir kitas 
garsiąsias Amerikos sales, š. 
m. rugsėjo 2 d. koncertuos pra
bangiausioje Kanados salėje..

Įdomu, kad į Kanados Lietu
vių dieną plačiai suvažiavę lie
tuviai girdės tik lietuviškas dai 
nas. Tarp jų nemarioji vilnie
čių kompozitoriaus J. Siniaus 
kantata “Troškimas laisvės”, iš 
traukos iš St. Šimkaus lietuviš
kos “Pagirėnų” operos, specia
liai “Dainavai’’ komp. VI. Ja
kubėno dedikuota “Tremtinių 
ir išvežtųjų” giesmė ir kitos. Su 
ansambliu kartu dainuos ir so
listai M. Kripkauskienė ir J. 
Vaznelis.

Kai pertraukos metu paklau
siau v-bos vicepirm. A. Smilge
vičių ir dirigentą S. Sodeiką, 
kame toji ansamblio jėga, kad 
jis gyvai laikosi ir turi tiek 
daug naujų, jaunų narių, jie ne 
dvejodami atsakė, kad tik lietu
viškam repertuare.

— Kaip kad iki šiol darėm, 
taip ir ateityje mes dainuosim 
tik lietuvių kompozitorių dai
nas, kantatas, statysim lietuviš 
kus muzikinius, liaudinius vei
kalus. Tikim, kad tik tuo keliu 
einant, ansamblis visad bus gau 
sus nariais ir atliks savo tauti
nį uždavinį išeivijoje, — pasa
kojo ansamblio vadovai.

Ansambliui, kur begastroliuo- 
jant, dažniausia tenka giedoti 
ir mišias. Šioje srityje ansamb
lis yra pasiruošęs. Štai ir Ka- , 
nados lietuvių dienoje, kur mi
šias celebruos vietos vyskupas,

ansamblis šalia kitų giesmių, 
giedos ir lietuviškas: “Tremti
nių giesmę”, “Apsaugok, Aukš
čiausias”, “Maldą už tėvynę”.

Ansambly daugumoj jauni 
veidai ir jauni žmonės, kaip 
kad palyginus jaunas jų antra
sis dirigentas mųz. A. Šimkus 
ir taut. šokių vadovas muz. F. 
Strolia. Bet šiomis dienomis vi
sus ansambliečius dengia ir ge
dulas. Tik neseniai mirė ilgame 
tis jų režisorius, daugumos jų 
statytų muzikinių veikalų auto
rius Gasparas Velička, po jo į 
amžinybę iškeliavo ir buvęs an
samblio globėjas bei garbės na
rys kun. A. Linkus. Ansamblis 
ruošiasi ateinantį pavasarį ar 
rudenį G. Veličkos pagerbimui 
pakartoti jo muzikinį veikalą 
“Nemunas žydi”, o šį rudenį iš
eis į rinką “Dainavos” įdainuo
tos plokštelės su eile lietuviškų 
kūrinių. Tada “Dainavos” an
samblio dainos skambės kiekvie 
no lietuvio bute, kaip kad iki 
šiol skamba Chicagos vyrų cho
ro ar Alice Stephens ansamblio 

i įdainuoti kūriniai, ir tie aidai 
per metų metus minės vardus 
tų, kurie išeivijos dienų laisva- 

įlaikį pašventė dainai.

O dabar visiems dainininkams 
I ir svečiams laimingos kelionės į 
i Karalienės žemę, kur ansamb
lis vyksta ne pramogauti, bet 
atlikti lietuviškos tautinės mi
sijos. Tik aš, atsiskyrėlis, ten 
nevažiuosiu. Bičiulis peklinin- 
kas Alb. Valentinas mane per
daug išgąsdino, nors labai įdo
mu pamatyti, kaip, vos kelius 
šimtus lietuvių turinti Widsoro 
kolonija sugeba tokias milžiniš
kas lietuviškas šventes sureng
ti? Al. Dr.

Sol. M. Kripkauskienė, kartu su 
Dainavos ansambliu važiuojanti į 
Lietuvių dieną Windsore.

PAKUOSE 1,200 KUNIGŲ 
MEKSIKAI

Šiemet švenčia 25 Metų su
kaktį kunigų seminarija Mon- 
tezumoje, N. Mex. Ta semina
rija buvo įsteigta kruvinų Mek 
sikos persekiojimų metu, kad 
ruoštų tam kraštui kunigus. Iš 
viso p.er savo gyvavimo 25 me
tus seminarija paruošė 1,200 
kunigų dirbti Meksikoje ir tarp 
meksikiečių JAV-se.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

MUS KOLONIJOSE

Gardner, Mass.
Mirtys

Mirė Cna Jakubauskaitė Re- 
medienė, sulaukus 82 metų am
žiaus. Paliko 3 dukterys, Stella 
Genis, Alice Dirda ir Blanche 
Remedis. Gražiai palaidota Šv. 
Jono kapuose.

/
Taip pat mirė Kanstantina- 

vičius, 78 m. ir Jonas Burma- 
shasky, 82 m. amžiaus. Abu gi
mę Lietuvoje. Palaidoti Šv. Jo
no kapuose iš Šv. Vincento baž 
nyčios, Baldwinsville.

Sulaukęs 52 m. mirė Gardne- 
ryje gimęs ir augęs Danny Cha- 
tauskis, buvęs garsus boksinin
kas, o paskutiniu metu buvo 
bokso komisionierius Providen- 
ce, Rhode Island. Buvo sūnus 
Petro ir Marės Chatauskių. Pa
liko daug giminių.

Pavykę piknikai
L. Piliečių klubo ir Šv. Petro 

ir Povilo piknikai gražiai pasi
sekė.

Vestuvės
Genaičiai iškėlė puikias ves

tuves dukrelei Lilian, kuri iš
tekėjo už Philip Erickson. Puo
toje dalyvavo apie 250 svečių. 
Porą sutuokė kun. Liubauskas.

Adomaičiai irgi suruošė šau
nias vestuves vienturtei dukre
lei Betty, kuri ištekėjo už Phi
lip Denis. Abi puotos įvyko Gar 
dner Fish and Gun Club patal
pose.

— Kun. Jonas Jutt, Nellie Me
lniką iš Atholės ir Alvin Rads- 
ky ir Howard Beaudete atsto
vavo vyčių 10 kuopai metinio 
vyčių seimo metu Newark, N. 
Jersey. Garniškis

BŪKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI

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

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

LIETUVIŠKOS KNYGOS 
KLUBAS

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

Perskaitė "Draugą", duoki
te ii kitiems pasirkaitvti.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE► ♦ ♦ ◄

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
2-jn butu mūro namas, 2 po 4 

kamb., arti parko. Naujas alyva šild. 
Garažas. $19,700.

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

4 butu 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. 
Marųuette Pke. $47,800.

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

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

Pajamų bungalovv — mūras, 6 ir 
3 kamb. Gazu šildymas. Arti mūsų. 
$19,000.

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

Mūro rezidencija. 6 kamb. spalvo
ta virtuvS, išbaigtas rūsys, 2% vo
nios, gazu šildymas, karpetai, "fire- 
place", 40 p. lotas. $24,000.

0 m. 0 kamb. mūrin., alum, lang., 
saus. jrengt. rūsys, garaž, $22,750.

1 % ankšt., 10 m. mūr. 5 lr 3 
kamb.. gazu šild. garaž.. sausas rū
sys, prie parko, $27,800.

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

i t aukšt. mūr. 6 ir 3 kamb. alyv. 
šild., mūr. garaž. $24.500.

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

I Brigbton Pke. 3 but. mūr. atskir. 
šild., geros nuomos. $22,900.

I Kitur: geras 3 aukšt., 3 but. mūr. 
tvirt. statyba, alyva šildym,, garaž. 

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

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 7Ist St. Tel. RE 7-72G0 arba RE 7-8534
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 butų mūras, 5 ir 4, gara
žas, M. Parke. Teirautis — nebran
gus.

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

NERIS REAL
6924 S. Western Avenue

Mūras, 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 mieg., tik kelių metų mūras, ki

limai, šildymas gazu. alum. langai, 
garažas, virš 40 p. sklypas. M. Par
ke. $23,750.

fi 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.

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

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

ŠIMKUS
REAL ESTATE. NOTAItY PUBLIC

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

LEMONTAS KVIEČIA JUS
i Nauji įvairaus dydžio mūriniai 
namai prie bažnyčių, vaikų darželio 

i ir gimnazijos. Visi miesto patogumai. 
1 Eilė senesnių nartui mieste lr prie- 
1 miesčiuose, ąžuolais apaugusiais, 
i Pasirinkimas komercinių, apartmen- 
i tinių ir rezidencinių sklypų. Sau- 
1 gam investavimui farmos, žemės 
sklypai su medžiais. Patogus susi
siekimas.

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

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

DfiMESIO !

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas lr 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago. III-

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite® 
už apdraudų nuo ugnies lr auto-| 
■nobilio pas
FRANK ZAPOLIS f

3208*6 VVest 95th Street 
Chicago 42. Illinois 

GA. 4-8654 ir GR. «-4330.§I Tel

HELP VVANTED — VYRAI

• TOOLMAKERS MACHINISTS
, MACHINE OPERATORS

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

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

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

Apply in person, ivrite Dept. L or įvirę immediately to;

GULF COAST ENGINEERING 
AND RESEARCH CORP.

and its Subsidiary
TEXOWELL SERVICE & MACHTNE CO.

3201 Vv. Dalias Houston 19, Texas
EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

HELP VVANTED — MOTERYS

ST. JOSEPH’S HOSPITAL IN CHIPPEVVA FALLS, VVISCONSIN 
HAS IMMEDIATE OPENINGS FOR

Registered Nurses For Surgery
Or Trained Surgical Technician 

Also Registered Nurses, Licensed 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 — CIiippewa Falls, VVisc.

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI
Mūrinis 2x4$£ naujas. 2 šild. gazu, 

rūsy parengta vieta butukui, 71 ir 
Washt.enaw, $38,900.

Mūrinis « kamb. perdarytas j 2 
mažus butukus: 2 virtuvės, 2 vonios, 
2 garažai, 30 p. lotas, sav. butas ir 
$92.00 nuomos, 63 ir Roekwell, tik 
$18,600.

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

Medinis 8 kamb. Brigthon p., 30 
p. lotas, namas gerai užlaikytas ir

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

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

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

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

Mūrinis 1į4 a. 5 ir 3 viršuj, 2 bl. 
nuo M. parko, $17.800.

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

KAIRYS REALTY, 2501 W, 69ih St., HE 6-5151
2-jų butų po 6 kamb. mūr. Alyva 

šildymas. Arti 5 7-os ir Troy. Sa. 
ninkas verčiamas parduoti $26,800.

13 butų mūrinis, Marųuette Parke. 
Naujai atremontuotas. $13.900 meti
ni!) pajamų. Duokite savo pasiūlymų.

C butų mūr. po 5 kamb. 60 pėdų 
sklypas. Mūr. garažas. Marųuetto 

j Parko apylinkėje. $59,900.
2 but. pajam, medin.. 5 ir 3 

j kamb. viršuj. Plytel. vonios, gazu 
I šildym., garaž., arti įstaigos, nužem. 
j kaina. $18,990.

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

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

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

2 but. mūr. 5% ir 5% (3 mieg.), 
15 metu senumo, “beisboard" šilu
ma,' užbaigt, rūsys. $41,900.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PURLIO

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

CICERO—BERWYNMūr. 4 kamb., 30 p. sklypas, Gage 
Parke. $1 1,000.

Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par- j 2-jų butų narnas — 4 ir 4 Slie
ke. sūs kamb., 45 p. sklypas. Pilna kai-

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17.000. na tik $9.500.
Mūr 3 metu 2 no BU kam h Parkhoime mūrinis 2 butų: 2 

Marąuette Parke " P * ' P° *>-šis kamb., mūrinis garažas.
Marųuette Patke. Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas.

Mur. 5 ir fi kamb. Brighton Parke, g butai po 5 kamb. (8 miegamieji).

Telef. 471-0321
13 METŲ M l’R REZIDENCIJA
Marųuette Pk. Naujai išdažyta. 42 

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

ĮDOMIU — PIGU!
Prie 72-os ir VVestern 54 pėdų 

sklypas. 5% 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
vyje. Nauja šildymo sistema. Alum. 

'langai. 3 auto mūr. garažas. $360 
mėn. pajamų. $27,500.

8760 MĖN. PAJAMŲ
4x5 ir 4x4 — 2 aukšti; mūr. Ci

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

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

bungalow ant 37% pėdos sklypo. Ga 
zo šiluma. $18.500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7Ist Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

VILLA PARK. Turi būti parduotas 
10 m. senumo, permodeliuotas mūr. 
namas su prijungtu garažu. Sklypas 
55x180 p. 4 kamb. apačioj, 3 viršuj. 
Pajamų $130 mėn. 7 vaismedžiai. 30 
min. iki “Loop”. $29,000 arba duoki
te pasiūlymų. Įskaitomi ir baldai, 
šiokiadieniais skambinti po 6 v. v. 
TE 2-0230.

Krautuvės patalpa su tavernos 
įrengimais, 5 kamb. užpakaly, karš
tu vand. — alyva apšild.. 2 auto. 
garažas. įkainuotas pardavimui. 844fi 
S. Vincennes, St, 3-9287.

PARDUODAMAS PAJAMŲ NA
MAS. $27,500. 7135 So. Rockvvell 
Street. Apžiūrėti galima tik susi
tarus telefonu: PR 8-3281.

6933 S. Talman Avė. Savininkas 
parduoda 2-jų butų (po 2 mieg.) 
mūr. namą. RR 8-3792.

‘išnuomojama*^ ’for* reni

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

3232 S. Lotve Avė.

HELP VVANTED — MOTERYS

that likę sewing.
APPLY:

7752 S. Ashland Avė.
DfiMESIO i

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MUSŲ SPECIALYBE,

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

(Incorporated)
EDVARDAS ULIS, sav.

IltlIlIlIlIlIĮhlllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIĮ

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

J. MIGLINAS
2549 W. 69th St. H a. PR 6-1063

ūllllllllilliiiliiiiilllillliiiiiiiiiiiiniiiiiiiin

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

Tel. 434-4060

Platinkite “Draugų”.

122,500. Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

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

4936 VV. 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 $16,500. 

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

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

BUDRECKAS
2742 VV. 43rd Str. LA 3-3384

Gage Parke, arti Jaunimo Centro, 
parko, mokyklų ir bažnyčių už ge- 

i riaušių pasiūlymų turi būt parduotas 
7 kamb. mūr. rezidencija. Didelis 
sklypas. Ideali nuosavybė šeimai su 
vaikais.

A. Norkus Real Estate
2405 W. 51st St. VVA 5-5030

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

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

REpublic 7-8949 
2301 VV. 69th St.. Chicago

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Downspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar- 
ba dedame naujus. Stogai atnaujina- 

! mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 5 
m. garantija. Dedame naujas “cop- 
per-alloy” rinas—"gutters”; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kaip 
ir "galvanized”. Dažymas iš lauko. 
"Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę 

; Nemokamai apskaičiuojame; žemiau- 
| sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dienų ir naktį bei sekmadie- 

| niais.
LA 1-6047, RO 2-8778

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 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

HEATING CONTRACTORS]
Statome šiitu oru pučiamus pe_ 
čius, vandens boilerius lr oro 
vėsintuvus.

Vienintėlial iš lietuvių turi
me miesto leidimų dirbti ant 
naujų namų
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenne 

Chicago 23, Illinois ‘ 
Ofiso tel. 277-1442

Juozas žemaitis OL 6-0412 
Vietor Skade ST 8-9272’:

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

CONSTRUCTION C0.
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 486 - 5153

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
lil 'fi ohu ’ĮUD u iaiMAV ’S

LtYS-L LA seuojajoj,

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS,

VASARVIETES, GARAŽUS IR
ATLIEKAME VISUS NAMŲ
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST8-070S OL 7-2094 Chicago. IU.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR Iš LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikiniui 

GA 5-5867

Apsimoka skelbtis "DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas l’jto 
vių dienraštis. Gi skelbimų kaino 
visiems prieinamos.

Remkite “Draugę”

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!



GRAŽU IR LINKSMA BUVO 
DAINAVOJE

Paskaitininkas dr. Vygantas sutinkamas dr. A. Damušio ir dr. A. 
Liulevičiaus at-kų sendraugių stovykloje “Dainavoje”.

Inž. A. Tumosos nuotr.

minia ir tuoj kiekvienas pagal 
save susiranda draugus. Čia vai

gramoms paruošti talkon, kaip 
geroje šeimoje dera, ateidavo 
visi. Kai po pusryčių sendrau
giai švietė savo jau ir taip pra
šviesėjusias galvas, vaikai rū
pestingai paruošė įvairių talen
tų vakarą, o jaunimas — Mai- 

į ronio minėjimą. Ačiū jiems už 
tai! Vieną vakarą ėjome prie 
kryžiaus susikaupę, maldoje pa 
skendę. Tai Tėvynės vakaras. 
Šiaip šokome, skambėjo džazas, 
ilgesingai plaukė prie laužo liau 
dies dainos... Pats laužas šiemet 
nebuvo toks didingas, kaip per- 

, eitais metais, nes moksleivių 
stovykla nesusiprato vėl palikti 
mums sukrautą laužą ir mie
liems sendraugiams, inžinierių 
ir agronomų vadovaujamiems, 

i teko susikrauti bent lauželį.
Bet romantiškiausia buvo pa

reiti paežere, kada virš Spyglio

Atrodo, kad sendraugių sto- valgėme dvigubas porcijas... Ka 
vykia įsipilietino. Iš jos paten- dangi šias eilutes rašantis ne- 
kinti išvažiuoja ir mažiausi a- • norėjo atsilikti nuo kitų, tai ne- 
nūkėliai ir žilagalviai profeso- i turėjo laiko stebėjimams, o vis s < aistesi ru ai> ° virš ™kų sa- 
riai. Užtai, kai po metų Daina- skubėjo kuo daugiau suvalgyti.
vos kieman pradeda riedėti au- Taip ir liks vargšas skaityto- » į. . >-> * , r-
tomobiliai, iš jų pasipila marga jas nesužinojęs, kas geriausiai U* IJ S v y U L

pasidarbavo prie stalo, kas lai
mėjo valgymo konkursą. Dėt- ' NAUJĄJĄ LIETUVIŲ

kų būrelis bėgioja, ten varlamu roito sendraugių skyriaus vai- LIGONINĘ
šiai varlinėja, ten moksleiviai ar dyba, kuri buvo sutikusi apgin- Kryžiaus naujoji ligoni-
studentai tinklinį žaidžia. Ak, ti stovyklą nuo bado ir kitų ne- 2701 W. 68 St., Chicagoje, 
ir sendraugiai ne visi senas die- i fprrtekiių, susirūpinusi kraipė '3US publikos apžiūrėjimui atda- 
nas mini. Žiūrėk, koks draugą galvas. Bijojo, kad nieko ne-Įra ruSs- 16-17 dienomis. Joje 
prisikalbinęs, vedasi į teniso galės padėti nė Putnamo seselių patys moderniškiausi įtaisai,
aikštelę. Prasideda “aukšto” sti Į taupumas bei sumanumas. Kiek
liaus žaidimas. Pasipila smū- Į teko girdėti, tie rūpesčiai gerai 
giai, gal per ketvirtį šimtmečio pasibaigė, nes gale stovyklos, be 
taupyti. Dažnai raketė sviedi- šluojant kasą dar pasimaišė už- 
nio neranda, o jei randa, tai ne- silikusių žaliukų krūvelė. Ta-
■klaužada sviedinys sprunka į 
padanges (greičiausiai sovieti
nių dvynukų pasižiūrėti).

Taip atnaujinamos senos ir 
užmezgamos naujos draugystės

Stovyklos vadovybė, su inž. 
Jurgiu Mikaila priekyje, buvo

ėjau, atsargumo dėlei, kad se
kančiais metais panašūs vargai 
nepasikartotų, siūlyčiau Spyglį, 
kaip didžiausią kaltininką, nu
bausti — nusausinti.

Taip bėgo mūsų dienos...

Baigiamas įrengti 600 tonų vė
sinimas. Įdomu, kad šaldymo 
aparatui sukti panaudojamas 
karštas garas. Įtaisas įstengs 
per minutę 10 laipsnių numušti 
temperatūrą 1,440 galionų van
dens. Kiekviename kambaryje 
bus galima temperatūrą atski
rai nustatyti.

Po ligonine yra 250 pėdų tu
nelis, kuriuo naudosis ateidami
tarnautojai, o taipgi bus gabe- 

Bet smagiausia ir įvairiausia narnos medžiagos. Rūsy įreng- 
la.bai malomnga. G_ai is psicho- j būdavo vakarais. Vakaro pro- ta lavoninė ir skrodimo patal

pa. Receptai, užsakymai vaistųloginio taško pažiūrėję, pašte- i 
bėjo, kad čia susirinko labai 
branginą laisvę žmonės, ir nuta
rė tos laisvės nevaržyti. Pagei
davo tik, kad visi laiku susirink 
tų prie stalo ir laiku pataiky
tų į savo lovas. Mat,*- pasirodė, 
kad šalia laisvės dar reikia ir : 
duonos, ir miego.

Tačiau, kaip žinote, žmogus 
negali būti pilnai laimingas ir 
be rūpesčių. Ir mūsų tarpe atsi
rado jaunas sendraugis dr. A.
Liulevičius, kuris, deja, psicholo
gijos nestudijavo, o savo ma
tematišku protu apskaitė, kad
per daug valandų eina niekais 1 Francį ciieikitz, jos vyras 
. . . ... t • • ' B WiUiaro ir šeima, kiti gimi-ir nutarė veikti. Jau pirmąją nėsL draugai ir
dieną, tuoj po pusryčių, kada 
dar galva nepavargus, jis, pasi
telkęs jaunų paskaitininkų bū
rį, sugaudė mus paskaitų klau- Į 
syti. Ir taip kiekvieną dienelę... ’
Visa dar laimė, kad paskaitos 
buvo tikrai įdomios. O tie gud- į 
rūs paskaitininkai įtraukdavo 
mus į tokias diskusijas, kad nei 
pats dr. Liulevičius neįsteng- j 
davo išskirstyti... Ilgai laukda
vo mūsų Spyglio .ežerėlis, ma
žom bangelėm beribuliuodamas, 
vaikų balseliais beskardenda- 
mas. Pagaliau pasipildavome ir 
mes paežerėn, geisdami disku
sijose įkaitusias galvas atvė
sinti.

Pasimaudę taip išalkdavome, 
kad jokių skambučių nelaukę, 
bėgdavome pietų. Na ir kirsda- 
vome... O paskui vėl maudėmės, 
vėl diskutavome, sportavome ir

A. A.

Juozapas Bartkus
Gyveno 4147 S. Cgjlfornia Av. 

Mirę rugp. 27 d„ I9G2, su
laukęs, pu,sės amžiaus,

Giaiė Lietuvoje. Kilo iš Tsu-
ręgės apskr., Obeliškįų kai
mo. . ,

Amerikoje išgyveno 49 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sesuo Agnės Kir,kiekis, sesers 
vaikai: Sophie ttopke, jos vy
ras Williain ir šeima Anthony 
Kirk. jo žmona Ann ir šeima,

pažįstami.
Kūnas pašarvotas Petro Bie

liūno koplyčioje, 43 4 8 S. Gall- 
fornia Avė.

Laidotuvės įvyks ketv., rugp. 
30 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
lyto bus atlydėtas į švenč. P. 
M. Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčią., kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už vclio- 
nieš sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas Į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Sesuo ir kiti gimi
nės.

Laidot. direkt, Petras Bie
liūnas. Tel. LA 3-3572.

ir kitos raštiškos žinios bus 
siunčiamos specialia vamzdžių 
sistema, kuri turės 29 stotis.

Sesuo M. Dorothea, Šv. Kazi
miero vienuolyno narė, vadovau
janti Šv. Kryžiaus ligoninės plėti
mo programai, naujame ligoninės 
pastate, 2801 W. 68th St., Chicą- 
goje, su inž. H. Craig tikrina nau
jai įrengtas “elektronines smege
nis”, kurios elektroniniu būdu 
parodo kambarių apšildymo tem
peratūrą. Naujoji ligoninė kainuos 
$9 mil., turės 339 lovas.

Didžiam lietuviui

Prof. MYKOLUI BIRŽIŠKAI mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškia jo broliui prof. Vikto
rui, dukterims bei Biržišką šeimai

P. ir 0. Jonikai

E. R. Gibson, senas aktorius, ( 
vaidinęs kaubojiškuose filmuose,' 
per savo gyvenimą uždirbęs apie 
6 mil., dol., mirė vėžiu, sulaukęs j 
70 metų.

VERA KARPINSKAS
(KUBILICTE)

Gyveno 3142 S. Union Avė. Tel. C A 5-4496

Mirė rugp. 27 d.. 1962, 10:20 vai. ryto.
Gimė. Lietuvoje. Kilo iš Mariampolės apskričio, Kalvarijos 

parapijos, Šileinų kaimo.
Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 dukterys: Stella, Pauline Sim- 

monš, žentas Harley, Mildred Weimer, žentas George, 2 sūnūs: 
Waltcr, marti Anna ir John Birkitis, marti Eleanor. 9 anūkai, 
sesuo Magdalena Kriculis su šeima, kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Vokietijoje liko sesuo Katrė Below.
Prikalusė Ghicagos Liet. Draugijai ir šv. Kazimiero Sės. 

Vienuolyno Rėmėjų draugijai, šv. Pranciškaus Sės. Vienuolyno 
Rėmėjų d-r-jai ir Maldos Apaštalavimo dr-Jai.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Litaunica Avė.

Laidotuvės įvyks ketv., rugp. 30 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už veliones sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnūs, žentai, marčios Ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Antanas M. Phillips. Tel. YA 7-3401.

vo šviesybe konkuravo stovyklos 
prožektorius su pilnatimi. (Pil
natį bus grečiausiai užsakęs tau 
pumo sumetimais, kad nereik
tų daugiau prožektorių, pats 
Detroito sendr. skyriaus pirmi
ninkas teisininkas Juozas Mi
ką). Ir taip einant apie vidur
naktį paežere keisti dalykai dė
davosi... Rodos, šešėliu prisideng 
davo žvilgąs pakaušis, patamsė 
davo sidabrinė garbana, išsi
lygindavo veido raukšlės ir pra
bildavo pajaunėjusi širdis. O šir 
dies balso popierium nesurašy
si... ir aš nutilsiu. Atsiimu tik 
savo pasiūlymą nusausinti Spyg 
lį. Kokia gi būtų stovyklavie
tė be Spyglio, kokie vakarai... 
ir sendraugis būtų tik sendrau
giu ! . Ko gero, jei ne Spyglis, 
jei ne tas lieptelis, jei ne pilna
tis, jei ne... gal mielas dr. Liu- 
ievičius ir vakarais vestųsi mus

Kiekvienas pacientas turės pri- 
įvatų telefoną, radijo muziką, 
kiekviename kambary bus tele- 
vizija. Daktarai turės specialų 
kišeninį priimtuvą, kurio pagal
ba signalais juos bus galima 
prišaukti nedarant triukšmo vi-1 
soj ligoninėj. Panaudotos visos 
saugumo priemonės prieš gais
rą ir įrengti automatiški gaisro I 
aliarmai. Ligoninėje yra 40 ug- 
niagesybos stotelių, kur tik pa
ėmus vamzdį į rankas automa
tiškai liesis vanduo.

laukia mūsų, laimingai po ledu 
pcržiemavojęs! O mes, kitą va
sarą sukdami Dainavon, pra
šnabždėsime: “grįžtame, tarsi 
Tėviškėn”. A. šu

R. R.

JONAS MIKSIS
Gyv. 3464 S. Lituanica Avė. 

Tel. YA 7-0497
M.jrū rugp. 27 <1.. 19(i2, 11:45 

v. r., sulaukęs 72 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ro

kiškio apskr., Čedasų. parap.
Amerikoj išgyveno 51 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Anna (Balsytė), 2 po
sūniai Martin ir Ilonald Bara- 
nofski, brolis Juozapas, brolie
nė Marija, brolio sūnus Ričar
das su šeima, pusseserė Elz
bieta Strazdas su šeima,, švo- 
gerka Lillian Augustino su šei
ma, š.vogęris Petras Balsis ir 
kiti gimines, draugai bei pa
žįstam i.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje. 8307 So. 
Litaunica Avė.

T^iidoluvės įvyks penktad.. 
rugp. 31 d., iš koplyčios S:3a
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Jurgio parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionius sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, posūniai,
brolis ir kiti giminės.

Laid. direkt. Ant. M. Phil
lips, Telęf. YArds 7-3401.

Įžymiam lituanistui. Lituanistikos Instituto tikrajam 
nariui

fl. ■+■ JI.
Prof. dr. h. c. MYKOLUI BIRŽIŠKAI 

mirus, jo broliui prof. Viktorui Biržiškai, dukterims 
bei giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia

Lituanistikos institutas

A. -į- A.

JULIJAI ŠMULKŠTIENEI mirus, 
josios vyrui teisininkui Liudui Šmulkščiui ir 
visiems artimiesiems reiškiu nuoširdžią 
užuojautą.

Povilas Plechavičius

Didžiajam Lietuvos Sūnui

A. -Į- A.
Prof. MYKOLUI BIRŽIŠKAI mirus, 

jo šeimai, broliui Prof. Viktorui Biržiškai ir 
visiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

Povilas Plechavičius, 
Vaikai ir anūkai

A. -j- A.
URŠULA KRAUJELIS

(JAŠKCNAITE)
GyVeno 225 Wasliington Blvd., Oak Park, UI.

Daugelį meti, gyv. Cicero, III.
Mirė’ rugp. 27 d., 1962, 10:45 vai. vak., sulaukus pusės 

amžiaus. Gimė Lietuvoje; kilo iš Panevėžio apsk., Raimygalds 
parap., Jutėnų kaimo. Amerikoje išgyveno 50 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras August, sūnūs Julian, 
marti Margaret, duktė Bernice Markvart, žentas Arthur, 
5 anūkai, brolis Stanley Jaškūnas, brolienė Petronėlė ir jų 
šeima, švogerka Barbora Jaškūnas su šeima ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko 2 seserys: Rozalija Mie- 
liūnienė ir Ona Vaitelienė ir jų šeimos.

Priklausė Dievo Motinos Sopulingos Draugijai.

Kūnas bus pašarvotas trečiadienį 7 vai. vak. A. Petkaus 
ir Sūnaus koplyčioje, 1410 S. 50th Avė., Cicero, III.

Laidotuvės Įvyks šeštad., rugsėjo 1 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į šv. Antano parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnus, duktė, marti, žentas ir anūkai

Laidotuvių direkt. A. Petkus ir Sūnus. Tel. TO 3-2108
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GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 VV.EST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASISVtlR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcresf 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

.h F. ECJDF1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Petkus 1

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-0 *

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

I ..
EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS

Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 
krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėle;: 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. 11 Ith St., PR 9-1355 ir 9-1356

Laidotuvių Direktoriai

MAŽEIIMYANS
6845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
REpublio 7-8600 REpublic 7-8601 1

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 2Srd PLACE

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. Vlrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA A VE. LAIayette 8-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArd» 7-3401

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138—1189

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tb AVĖ., CICERO, ILL. TeL OLympie 2-1003

Pasinaudokite “Draugo” Classified skyriumi
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X Chicagos lituanistinių mo
kyklų mokytojos “Draugo” pik 
niko paįvairinimui ir vaikučių 
užėmimui, kad jie gražiai pasi
linksmintų pikniko metu ruošia 
ypatingą vaikams programą. 
Tai bus tarsi rudeninė vaikų 
šventė. Taigi pikniko metu tu
rės progos linksmai laiką pra
leisti ne tik suaugę, bet ir atža
lynas.

X Inž. Juozas Miklovas, prieš 
kiek laiko atbėgęs iš Lietuvos, 
puikiai užsirekomendavęs kaip 
kalbėtojas ir įdomių straipsnių 
autorius, yra pakviestas kal
bėti į Montrealį.

X A. Viliušis, Lietuvių Krik
ščionių Demokratijos Studijų 
Klubų centro valdybos vardu, 
padovanojo Moksleivių Ateiti- 
kų s-gos centro valdybai 110 eg 
zempliorių B. Žukausko knygos 
“Pirmojo pasaulinio karo trem
tyje”, MAS CV nouširdžiai dė
koja.

X šv. Jurgio parapijos mo
kyklos mokiniai susirenka į mo 
kyklą rugpiūčio 31 d. 9 v. r. 
Darželio vaikučiai bus priimti 
vėliau.

X Kun. Edv. Abromaitis yra 
Šv. Kryžiaus lietuvių parapijos 
administratorius. Jis rūpinasi 
parapijos reikalais ir primena, 
kad parapijos salės naujai atre 
montuotos ir išnuomojamos po
būviams.

X Solistė Alodija Dičiūtė Tre 
čiokienė, turinti Chicagos cent
re savo dainavimo studiją, rug
piūčio 26 d. savo namuose, Tin- 
ley Park, III., surengė gražų pri 
ėmimą savo buv. mokytojui 
prof. iJ. Žilevičiui. Kartu buvo 
susirinkę būrelis jos mokinių ir 
artimųjų.

X Antanas šantaras, dirbąs 
Bodine’s Prod., Ine., fabrike 
kaip chemikas ir gamybos ve
dėjas, tarnybiniais reikalais iš
vyko kelioms dienoms į Geor- 
gia ir N. Carolina. Jis ten ins
pektuos savo fabriko gaminių 
išsilaikymą ir pardavimą Atlan 
toje, Ga., Myrtle Beach, S. Car., 
Tabor City ir Wilmington, N. 
Car.

X Sol. M. Kripkauskienė, ko
loratūrinio soprano, rečitalis į- 
vyksta gruodžio 9 d. M. Krip
kauskienė 1957 m. Chicagoje 
pastatytoje “Rigoletto” operoje 
gražiai debiutavo Gildos vaid
menyje, vėliau gastrolėse Cleve 
landė “Fausto” operoje ji nepa
mirštamai suspindėjo atlikda
ma sunkią Margaritos rolę.

X Lilė Tumosaitė, studijuo
janti psichologiją Loyola uni
versitete, Chicagoje, sutiko eiti 
mergaičių vadovės pareigas šių 
metų SAS vasaros .stovykloje. 
Lilė, paskutiniais metais reda
gavusi literatūros skyrių “Atei 
tyje”, yra naujai išrinktos Chi
cagos draugovės valdybos narė. 
Petras Kaufmanas bus stovyk
los sporto vadovu. Petras stu
dijuoja fiziką Loyolos universi
tete, Chicagoj; yra veiklus Chi
cagos draugovės ir Korp! Gran 
dies narys, nuo pat “Ateities” 
redakcijos perkėlimo į Chicagą 
yra dirbęs žurnalo redakcijoje. 
Šį rudenį jam perduodamos “A- 
teities” vyriausio redaktoriaus 
pareigos. Stasys Rudys, šiome- 
tinis SAS pirmininkas, bus sto
vyklos vadovas. Stasys ruošiasi 
doktoratui chemijoje, Illinois 
universitete, Urbanoje.

X Solistė Pr. Bičkienė, Dr. 
A. Labokienė, Elena Kučinienė, 
D. Tutlytė modeliuos E. Tutlie- 
nės pasiūtus rūbus rugsėjo 30 
d. 4 v. v. Jaunimo Centre vyk
stančioje Madų Parodoje. (Pr.)

X Prof. dr. A. E. Senu, “The 
Emergence of Modern Lithua
nia” autorius, lankėsi Pasaulio 
Lietuvių archyve rinkdamas 
Vilniaus ir Klaipėdos klausi
mams nušviesti medžiagą.

X Literatūros vakare - kon
certe, kur ruošia vilkaviškie
čiai, dalyvaus vilkaviškiečiai so
listai I. Motekaitienė, R. Mas- 
tienė, St. Baras, pianistas M. 
Motekaitis, o taipgi ir rašytojai 
—A. Vaičiulaitis, A. Baranaus
kas, B. Auginąs, P. Orintaitė, 
J. švabaitė, K. Bradūnas, A. 
Indriulytė.

X Dr. Alfonsas ir Izabelė 
Vileitai, gyv. River Edge, N. J., 
atostogų metu apvažinėjo JAV- 
bių vakarinius kraštus, pasiek
dami Ramųjį vandenyną. Grįž
dami buvo sustoję Chicagoje ir 
apsilankė Draugo įstaigoje. Iz. 
Rovaitė - Vileitienė tuoj po ka
ro buvo Balfo atstovė Vokieti
joje ir daugeliui gyvenusių 
Muenchene yra gerai pažįsta
ma. Dr. A. Vileita dirba valdiš
kam darbe kaip veterinarijos 
gydytojas.

X Sol. Jonas Vaznelis yra 
pakviestas dainuoti Kanados 
Lietuvių dienoje, kurį bus rug
sėjo 3 d. Windsor, Ont. Išvyks
ta ateinantį šeštadienį.

X Chicagos Lietuvių Agrono 
mų są-gos ruošiamas suvažiavi
mas - išky’a įvyksta rugsėjo 16 
d. agr. J. Galinio, Rt. 1 Bell 
Rd., Lemont, III., sodyboj. Tei 
Clėarwater 7-2833. Pradžia 11 
v. Informacijų reikalais kreip
tis pas agr. Adolfą Ruibį, tel. 
778-7491. S-gos Valdyba tikisi, 
kad visi agronomai ir agrono- 
mės dalyvaus.

X J. Paštukas, “Dainavos” 
ansamblio pirm., atostogas pra
leido Seattle, Wash., ten aplan
kydamas pasaulinę parodą ir 
draugus.

X Lietuvos Dukterų dr-jos 
rudens vakarienės metu pateiks 
gražios humoristikos L. D. dr- 
jos narės Micevičienės brolis, iš 
Australijos atvykęs svečias, bu 
vęs Klaipėdos Valstybinio teat
ro aktorius, J Venslovavičius.

X Ciecro Aukštesnioji Litua- 
nistikos mokykla septintuosius 
mokslo metus pradeda rugsėjo 
8 d. Visi mokiniai ir norintieji 
į mokyklą įstoti prašomi susi
rinkti 9 v. ryto į Šv. Antano 
mokyklos patalpas. Į mokyklą 
gali įstoti baigę arba ir bebai- 
gią pradinę mokyklą, o į aukš
tesniąsias klases jau lanką gim
nazijas (High School). Kviečia
me mokinius ne tik Ciceroj gy
venančius, 'bet ir artimesniųjų 
apylinkių, kaip Berwyno, Mel
rose Park, šiaurinės ar vakari
nės Chicagos ir kt. vietovių.

X A. Tumų, Šv. Kryžiaus pa 
rapijos gyventojų, dukrelė Joy- 
ce įstojo į vienuolyną Donald- 
son mieste, Ind.
. . X Jadvyga ir Vytautas Di
jokai su sūnum rugpiūčio 25 d. 
atskrido iš Argentinos į Chica
gą nuolatiniam apsigyvenimui. 
Laikinai apsistojo pas savo svai 
nio V. Šimučio šeimą Brighton 
Parke.

Ateitininkų sendraugių stovyklautojų grupė “Dainavoje”. (Inž. A. Tuanosos nuotr.)

Dr. Alfonsas ir Izabelė Vileitai, atsilankę Draugo įstaigoje

IŠ ARTI IR TOLI
I. A. VALSTYBĖSE

— A. a. Antanas Mockeliū- 
nas mirė šių metų rugpiūčio 12 
d. sulaukęs 80 m. Rugpiūčio 16 
d. velionis iš Apreiškimo para? 
pijos bažnyčios Brooklyne buvo 
nulydėtas į Šv. Charles kapi
nes Long Island. Gimė Lietuvo
je. Amerikoj išgyveno 34 m. Pa 
siliko žmona Antanina ir duk
ros Regina Mulakas, žentas An 
tanas, ir Diana Maslauskas, žen 
tas Eugenius ir anūkas Jonu
kas. Artimieji nuoširdžiai dėko
ja visiems draugams ir pažįsta
miems, kurie dalyvavo laidotu
vėse ir užprašė tiek daug šv. 
mišių. Taip pat dėkingi giminei 
kun. Vytautui Demikiui, kun. 
Jonui Pakalniškiui iir kun. Pet
rui Totoraičiui.

— Įdomių paskaitų ciklas bus 
skaitomos studentų Ateitininkų 
stovykloje Dainavoje.

Dr. Vytautas Vygantas, ne
seniai grįžęs iš Pax Romana 
kongreso Montevideo, Uragva
juj, skaitys pradines stovyklos 
paskaitas: ateitininko sąvoka ir 
kontrastai tarp įvairių šių die
nų studentų tipų. Taip pat dr. 
Vytautas padarys pranešimą 
apie tik pasibaigusį Pax Roma
na kongresą.

Dr. Antano 'Sužiedėlio paskai 
tą apie vyraujančias idėjas ame 
rikiečių ir lietuvių visuomenėse, 
jų sugretinimas bei vertinimas, 
bus taip pat išklausyta ir SAS 
stovykloje iš juostelės.

Svečias iš Europos, dr. Jonas 
Grinius skaitys paskaitas “Lie
tuvių rezistencija pro vokiečių 
akis” bei “Lietuvių literatūros 
tematinės problemos”. Dr. Gri
nius sutiko stovykloje pabūti il
gesnį laiką ir pravesti kaiku- 
riuos būrelių pokalbius litera
tūrinėmis temomis. Kun. dr. Ig
nas Urbonas SAS vaasros sto
vykloje kalbės Bažnyčios vie
nybės ir Ekumeninio suvažiavi
mo klausimais. Tikimasi, kad 
tos dienos programoje taip pat

X Inž. Stasys Skurvydas, 
gyv. Harrison, N. J., atvyksta 
Chicagon ir čia dalyvaus Kas- 

j sėlio liet. gimnazijos buv. mo
kinių' bei mokytojų suvažiavi
me. Jis yra buvęs Kasselio liet. 
gimnazijos direktoriumi. (Pr.)

dalyvaus kviestieji kalbėti sve
čiai iš lietuvių protestantų tar
po.

Rugsėjo 1 dieną lankysis ne
seniai atvykęs inž. Juozas Mik
lovas, kuris savo paskaitoje nu 
švies dabartinę Lietuvos padė
tį, ypač jaunimo nuotaikas ir 
rusifikacijos klausimo stovį.

Dr. Arūnas Liulevičius SAS 
vasaros stovykloje, rugsėjo 2 
dieną skaitys paskaitą apie grie 
žtųjų mokslų filosofiją, o Ar
vydas Barzdukas, SAS referen
tas AF valdyboje, šių metų S- 
AS vasaros stovykloje skaitys 
vieną iš kertinių stovyklos pro 
gramos paskaitų: Lietuvybės 
problema — kaip ji iškyla pa
tiems jauniausiems sąjungos na 
riams dabartiniu metu.

Rimvydas Šliažas, studijuo
jąs germanistiką Chicagos uni
versitete ir du metus redagavęs 

(“Ateitį”, iSAS vasaros stovyk
loje kalbės tema: Kataliko in
telektualo problematika, o kun. 
J. Kubilius, SJ, sutiko SAS sto
vykloje skaitys paskaitą “Klau
simai rytojui”, tuo atbaigdamas 
šių metų stovyklos programos 
schemą.

KOLUMBIJOJ
— Kun. Tamošiūnui grįžus iš 

Amerikos, pagyvėjo lietuviškų 
namų statyba ir tikimasi, kad 
per keletą savaičių bus baigti 
mūro darbai. Belieka vidaus į- 
rengimo darbai, kurie, jei aukų 
pakankamai įplauks, tikimasi 

'dar šiais metais baigti. Beliks 
'lietuviškos koplyčios įrengimas, 
'kuris yra žymiai brangesnis, 
i bet ir tai, kaip kun. Tamošiū- 
i nas pareiškė, tikimasi kitais me 
į tais Vasario 16 d. pašventinti 
ir jau melstis savuose Dievo na 
muose.

CHICAGOS ŽINIOS
PLAUKS IŠ AIRIJOS Į 

ŠKOTIJĄ
Greta Andersen Sonnichsen, 

32 metų, laimėjusi $10,000 už 
nuplaukimą iš Chicagos į Keno- 
shą, žada netolimoje ateityje 
perplaukti Airijos jūrą iš Airi
jos į Škotiją. Dar nė viena mo
teris nėra padariusi tokio plau
kimo, o du vyrai paskendo ir

Redaguoja Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos sk. redakcinis kolektyvas 
Red. J. Plačas, red. pavad. M. Steikūnienė. Medžiagų siųsti: 7045 So. Claremont Ave., Chicago, Illinois

Jonas Mineilga

JONAI PONAI
Ratai sukas —
Dviratukas
Rieda švilpdamas keliu,
Sėdi Jonas,
Tartum ponas,
Apsisiautęs švarkeliu.
Liekas vyrai 
Kaip pipirai,
Liekas juodvarnis kleve. 
Būtų matę 
Kas Jūratę —
Tai skubėjo ji gatve.
— Jonai ponai,
Kas per monai —
Pavėžėk dviratuku!
— Sėskis, šarka,
Aš į parką
Žaisti sviedinio suku!

DEBESYS
Kaip maistas, taip ir vanduo 

yra labai reikalingas žmonėms, 
gyvuliams ir augalams. Be van
dens viskas mirtų, žūtų.

Žemė, vanduo ir visa kita pa
sauly yra Dievo sutverta. Van
duo randasi ežeruose, upėse ir 
šaltiniuose, šiltomis dienomis 
vanduo garuoja. Garai kyla 
aukštyn, šala ir virsta mažais 
vandens lašeliais. Tuos lašelius 
vėjas supučia į vieną vietą ir iš 
jų pasidaro debesys. Kada la
šai pasidaro per dideli — per 
sunkūs, tada ima lyti. Tas lie
taus vanduo vėl subėga į eže
rus, upes ir šaltinius. Vėl šilto
mis dienomis garuoja; garai 

i kyla į viršų; virsta lašais, susi- 
| daro debesys ir ima lyti. Taip 
' nuolat eina ratu.
i Vandenį žmonės naudoja mais
tui gaminti. Daro įvairius gėri
mus : arbatą, kavą, girą ir daug 
kitų. Dar vanduo reikalingas 

1 švarai palaikyti. Be vandens la
bai liūdna būtų vaikams, nes 
negalėtų vasarą maudytis.

Gintautas Šukelis

.xxx*.xxxvnx*.x*.x*.*.»xxv.’.*.*.*.*.*.<

žuvo, bandydami tą pavojingą 
plaukimą atlikti.

PRISIUVO DU PIRŠTUS
Dvejų metų berniukui Euge

ne Blackamore, 4548 S. Federal 
av., prisiūta du pirštai Cook ap 
skrities ligoninėje. Smarkesnis 
vėjo pūstelėjimas netikėtai už
trenkė namų duris ant jo pirš
tų.
ĮVYKSTA DAUG NELAIMIŲ

Pernai Chicagoje įvyko 27,- 
365 automobilių nelaimių. Buvo 
sužeista 39,134 asmenų.

| SUSIRINKO NEGRAI , 
į GRABORIAI

Iš visoje šalyje esančių 5,000 
negrų graborių šiomis dienomis 
800 susirinko Morrison viešbu
ty, minėdami sidabrinį savo 
draugijos jubiliejų. Draugijai 
priklauso 3,000 negrų graborių.
GALI ĮVYKTI GELŽKELIO 

STREIKAS
Per 1,000 gelžkelio1 telegrafi

stų unijos narių žada išeiti į 
streiką ketvirtadienį prieš Chi
cago & Northwestem gelžkelį. 
Tas uždarytų 10,000 mylių il
gumo gelželį ir paliestų 70,000 
kasdieninių keleivių Chicagos 
rajone. Dėl telegrafistų streiko 
netektų darbo ir kiti 16,500 gel 
žkelio darbininkų.

KOKS ŠIANDIEN BUS 
ORAS

Kasdien per 65,000 asmenų 
šaukia į oro biurą, klausdami, 
koks bus oras. Tokiam skaičiui 
šaukimų aptarnauti telefonų 
kompanija yra įrengus 800 li
nijų.

Du draugai. (Nuotr. A. Kezio)

MANO DARŽELIS
Šiais metais gavau sėklų ir 

šakniavaisių įvairių gėlių. Nu
tariau pasidaryti sau darželį. 
Mūsų kiemas nemažas. Pir
miausiai padariau didelę lysvę. 
Joje pradėjau sodinti bei sėti 
gėles. Lysvės kraštą apsodinau 
kalavijom (gėlių vardas), o 
pačiame vidury pasodinau bijū

“Mano darželio” iliustracija.
Mirga Pakalniškytė

no krūmą. Likusią dalį apsėjau 
įvairiom kitom gėlėm. Neuž
miršau rūtų ir mėtų.

mano lysvė permaža. Visos ma
no turimos gėlės nesutilps. Pa

TRUMPOS KELNĖS
Vienas vyras nusipirko krau

tuvėje darbo rūbus. Parsinešęs 
namo apsirengia. Ogi kelnės 
perilgos!

Krautuvė jau buvo uždaryta. 
Prašo žmoną, kad patrumpin
tų jam kelnes. Žmona buvo tuo 
metu nervuota, atsisakė tą pa
daryti.

Vyras eina pas tarnaitę. Ši 
sako neturinti laiko. Supykęs 
vyras pasiima žirkles ir adatą 
su siūlu. Nors savo gyvenime 
to darbo nebuvo dirbęs, tačiau 
vargais negalais sutrumpino 
savo kelnes.

Mergaitė renka obuolius. Piešė Rasutė Arbaitč, 6 m.

'galbon pasikviečiau mamą. Ap- 
svarsčiusios nutarėm, kad ša
lia didžiosios lysvės, iš abiejų 
pusių, reikia padaryti dar dvi 
mažas. Sekančią dieną ir tą pa- 

■ dariau. Čia susodinau visas li- 
Į kusias gėles.

Mano darželio gėlės jau žydi.
' Jų žydėjimas mano sudaro di-

dėlį džiaugsmą. Turėdama lais
vo laiko valandėlę, praleidžiu 
daržely. Raviu piktžoles ir lais
tau gėles. Sekančiais metais

Bedirbdama pastebėjau, kad manau savo1 darželį dar praplė
sti ir patobulinti.

Alvyda Guobytė

Po darbo ramiai miegojo, net 
j nežinodamas, kas toliau įvyko.

Sekantį rytą atsikėlęs mau
nasi savo naująsias ir sutrum
pintąsias kelnes. Jis labai nu
stebo pamatęs, kad jos jam bu
vo tik iki kelių. Tuoj visa pa
aiškėjo.

Jam nuėjus miegoti, žmona 
pasijuto nemaloniai neatlikus! 
vyro prašymo. Ėmė kelnes ir 
patrumpino. Taip pat ir tarnai
tė atlikusi savo darbus, norėjo 
savo šeimininkui padėti. Ir ji 
patrumpino. Ir taip po trijų 
trumpinimų kelnės liko per 
trumpos.

V




