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Daug rusu,čeku,ki
SUKILIMAS DABAR ESĄS NEĮMANOMAS

10,000 KUBIEČIŲ CHICAGOJE. KASDIEN IŠ KUBOS Į JAV ATBĖGA APIE 200 ŽMONIŲ. 
AREŠTŲ BANGOS

Chicagoje yra apie 10,000 ku
biečių. Apie trys ketvirtadaliai 
jų — nauji atbėgėliai. Jie čia 
turi savo draugiją — Associa- 
cion Cubana De Chicago, kurios 
būstinė yra 1300 So. Wabash. 
Čia nuolat dirba viena tarnau
toja ir vis dar po 2-3 neapmo
kamas talkininkes. Kasdien atei
na čia po 20 ir daugiau atvy
kusių kubiečių, kurie prašo pa
dėti surasti jiems butą, darbą. 
Įstaiga kuklutė. Ant sienos ka
bo pirmų pabėgėlių drožinys — 
Šv. Šeima įbėga j Egiptą.

Pasakoja mokytoja-pabėgėlė
Atlankęs šią įstaigą, radau 

kubiečių sąjungos prezidento 
žmoną Isabel M. Ekviti, buvusią 
anglų kalbos mokytoją, taipgi 
ne taip seniai iš Kubos atvy
kusią. Ji pasakojo, kad kas sa
vaitę į Miami atvyksta apie 
1,000 kubiečių. Kubos gyvento
jams nereikia įvažiavimo vizų 
į Jungtines Amerikos Valsty
bes. Taip jau buvo nuo seniau. 
Reikia tik gauti raštą iš JAV 
įstaigų (visa waver), kad ne
reikės vizos, o su tuo raštu, jei
gu Kubos vyriausybė kuo nepri
kimba, legaliai išleidžiama iš
vykti. Tik išvykstantis privalo 
savo namus, visus daiktus, visą 
nuosavybę palikti Fidel Castro 
vyriausybei. Prieš išvykstant na 
mai užantspauduojami ir pas
kutinę naktį juose nei nakvoti 
neleidžiama. Jei ką parduoda, 
tai pinigus turi vyriausybei ati
duoti.

Nepaprastas maisto trūkumas
Kuboje nepaprastas maisto 

trūkumas. Savaitei teduodama 
tik 6 uncijos mėsos. Pienas tik

Argentina netikėtumą kryžkelėje
Naujas argentiniečių gynybos ministeris

BUENOS AIRES, Argentina. 
— Adolfo Lanus, žurnalistas, 
turėjęs aukštus politinius pos
tus praeityje, paskirtas (rug- 
piūčio 28 dieną) Argentinos gy
nybos ministeriu.

Lanus esąs “vidurio kelio” 
atstovas, bandąs išspręsti kraš
to politines ir ekonomines kri
zes. Jis pakeičia Jose E. Can- 
tilo, kuris pasitraukė rugpiūčio 
14 dieną, protestuodamas prieš 
kariškių kišimąsi į politiką.

KALENDORIUS
Rugsėjo 1 d.: šv. Bronislava, 

šv. Egidijus, Gunda.
Rugsėjo 2 d.: 12 sekm. po 

Sekminių, Brutenis.
Rugsėjo 3 d.: Darbininkų die

na — Labor Day (JAV), šv. 
Dorotėja, “Draugo” išvažiavi
mas (piknikas) Slovakų aikš
tėje, Archer Avė (4A) ir 119 
gatvė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
galimas lietus, apie 80 laipsnių; 
rytoj — dalinai apsiniaukę, vė
siau.

Saulė teka 6:15, leidžias 7:26.

vaikams. Suaugusieji — 5 as
menys gauna kvortą pieno die
nai, o kur šeimoj nėra 5 suau
gusių, tie ir to negauna, tik gali 
pirkti 6 “kenukes” kondensuoto 
pieno per mėnesį. Žmonės nuo 
alkio ginasi ryžiais ir pupomis.

Trūksta butelių ir indų. Ei
dami į krautuves, pirkėjai ne
šasi savo butelius. Ne naujiena 
Kuboje pamatyti žmogų iš krau 
tuvės nešantį keletą kiaušinių, 
susidėjus į nosinę. Žmonės sute
rorizuoti. Areštai ateina bango
mis. Mokyklose vedama siste- 
matinė komunistinė propagan
da. Vadovėliuose pavyzdžiai pa
rinkti propagandiniai.

Masinis bėgimas iš tėvynės
Iš Kubos daug bėgančių į Ja

maiką, kiti išvyksta į Ispaniją, 
Venecuelą, o apie 200 kasdien 
atvyksta į JAV. Visur pabėgė
liai labai nuoširdžiai priimami.

Bėga uostų darbininkai, kai

Alžirijos laikinosios vyriausybės 
premjeras Belcacem Krim pareiš
kė Alžire korespondentams, kad 
vicepremjeras Ben Bella nori būti 
diktatorium. (UPI)

Politiniai sluoksniai čia įsiti
kinę, jog tik kelios savaitės 
liko Argentinos demokratinėms 
partijoms bendradarbiauti ir 
leisti rinkimus, kurie būtų pri
imtini kariškiams. Jei nebus ben 
dradarbiavimo, gali įvykti kari
nis perversmas ir nuversta svy
ruojanti prezidento Jose Maria 
Guido vyriausybė.

“Vidurio kelio” atstovas A- 
dolfo Lanus ragina sustiprinti 
prezidento Guido autoritetą ir 
pagelbėti jo režimui paskelbti 
priimtiną rinkiminį planą.

Šis taip vadinamas vidurio 
kelias būtų sujungti karinius 
pareigūnus aplink Guido val
džią. Jis siekia tik duoti turinį 
vyriausybei, kuri yra karinių 
vadų rankose.

Besivaidijančios armijos gru 
i pės, sukėlusios krizes, sulaiko 
savo ugnį momentui. Jos buvu
sios sukrėstos pilietinio karo 
grėsmės, kuri pasirodė rugpiū
čio 8 dieną, maj. generolui Fe- 
derico Toranzo Montero priver
tus pasitraukti generolą Juan 
Bautista Loza iš karo sekreto
riaus ir armijos štabo viršinin
ko pareigų.

Argentinos armijoje dar te
bėra priešiškų grupių.

miečiai, yra daug daktarų at
vykusių. Niekas nežino, kiek 
laivais bėgančių sugauna, nu
šauna. Profesionalai gauna dar
bo savo profesijoje, o kiti — 
dirba fabrikuose, plauna lėkš
tes restoranuose.

Kuboje mažai tėra darbų ne 
valdinių. Daugelis dar gyvena 
iš anksčiau turėtų santaupų. Ku 
nigai niekur negali veikti už 
bažnyčios. Neseniai Chicagoje 
gautas iš Kubos laiškas, kur pra 
neša apie šeimos motinos mir
tį. Nebuvo ten kunigo pasku- 
tiniems patarnavimams; arti
mieji prašo, kad bent Ameri
koje kur nors už jos sielą šv. 
mišias užprašytų.

Kitame vėl laiške rašo — nei 
nu į miesto centrą. Pirkti ten 
vistiek nieko nėra, o žmogų tik 
nervina tiek daug sutinkamų 
svetimų veidų — rusų, čekų, ki
nų. Drabužių mažai. Vilnonės 
eilutės galimos gauti su specia
liu leidimu, kuris teduodamas 
vykstantiems į užsienį, supran
tama — už Geležinės uždan
gos.

“Duok jai iš Rusijos atvežtos 
mėsos”

Seniau Kuboje kas savaitę bu 
vo rodomos 8-10 naujų ameri
kietiškų filmų. Dabar — gabe
namos propagandinės iš už Ge
ležinės uždangos. Kartą kine 
rodė filmą, kurioje vienas vy
ras svarstė, kaip jam nužudy
ti žmoną, šauti — pavojinga, 
nes išgirs, kitaip vėl nepatogu. 
Tada iš salės vienas žiūrovas 
suriko: “Duok jai iš Rusijos 
atvežtos mėsos”. Visa salė pra 
dėjo kaukti pašaipiai pritarda
ma ir kino seansas buvo nu
trauktas. ,

Kubiečiai žodžiu “kanasta” 
vadina ir kortų lošimą, ir krep
šį. Jis dabar sako: seniau loš- 
davome kanastą, o dabar su ka
nasta (krepšiu) ant rankos laks 
tome, kol nors kiek būtiniausių 
dalykų randame.

Kuboje sukilimas neįmanomas
Mokytoja Ekviti buvo veikli 

su skautais. Kai įsigalėjo Cast- 
i ro, pirmais metais miestų var
guomenę gausiai gabeno į sto
vyklas vasaroti. Skautai aptar
navo. Bet tai buvo laikina klas
tos priemonė tik laimėti žmonių 
palankumą. Dabar nei tų sto
vyklų, nei skautų nebeliko.
Dabar Kuboje sukilimas neį

manomas. Visi įtariamieji seka
mi, ginklų prigabenta. Nebent 
kas nepaprasto iš šalies įvyk
tų, tada Kuba būtų išlaisvinta.

J. Pr.

Subandrio Naujosios 
jos poste

JAKARTA, Indonezija. — Pre 
zidentas Sukamo paskyrė už
sienio reikalų ministerį Suban
drio ministerio pirmininko pa
galbininku Vakarų Iriano (o- 
landų Nauj. Gvinėjos) reika
lams.

— JAV mokslininkai Darbi
ninkų dienoje (rugsėjo 3 d.) 
bandys pakreipti raketą Mari- 
ner II, kad artėtų prie Veneros.

W. Willard W. Wirtz, gimęs De! 
Kalb, III., paskirtas JAV darbo 
sekretorium. (UPI)

Robert išvyksta iš 
Sovietų Sąjungos

Lapkričio 15 dieną

LONDONAS. — Sir Frank 
Rcb.erts, Britanijos ambasado
rius Sovietų Sąjungoje, apleis 
Maskvą lapkričio 15 dieną ir 
užims naują postą Vakarų Vo
kietijoje vasario mėnesį; jis ten 
bus pasiuntiniu.

Sir Humphrey Trevelyan, už
sienio reikalų ministerijos pa
reigūnas (vicesekretoriaus pa
galbininkas) vyks į Maskvą lap 
kričio 26 d. pakeisti Sir Frank 
Roberts.

DAR VIENA RINKIMINE KOMEDIJA 
PAVERGTOJE LIETUVOJE

Rinkimai įvykdyti pagal Maskvos planą

PAVERGTOJI LIETUVA. — 
Pasak Vilniaus “Tiesos” rugpiū 
čio 28 d. (Nr. 202) pranešimo, 
rugpiūčio 26 dieną Vilniaus mie 
sto Kalinino rinkiminėje apy
gardoje, Kalvarijos rajono Kai 
varijos rinkiminėje apygardoje, 
Joniškio rajono Joniškio kai
miškoje ir Šilutės ibei Klaipėdos 
rajonų Švėkšnos rinkiminėje 
apygardose įvyko deputatų į 
“Lietuvos TSR Aukščiausiąją 
Tarybą rinkimai” vietoje išvy
kusių “deputatų”.

Toliau laikraštis rašo, jog rin 
kimai vyko organizuotai, esant 
“šventiškai rinkėjų nuotaikai ir 
dideliam politiniam pakilimui”. 
Jau apie “politinį pakilimą ir ge 
ras nuotaikas” “Tiesa” galėtų 
nutylėti, nes tų dalykų nėra 
pavergtoje Lietuvoje, kadangi 
ten žmogus prievartaujamas ir 
visai nesiskaitoma su jo teisė
mis ir pareigomis.

Žinoma, kaip būna komunis- 
tų baudžiavoje ir vergijoje, apy 
gardų rinkiminių komisijų pa
teiktais duomenimis nustatyta, 
kad rinkimuose “dalyvavo 99, 
82 procento tų apygardų rinkė
jų”. Ir, pasak “Tiesos”, “buvo 
paduota už juos 99,94 procento 
balsų”. Prieš kandidatus balsa
vo 0,08 procento rinkėjų (kitaip

PIRMADIENĮ VISI VAŽIUOKIME Į DRAUGO PIKNIKĄ

Kubon
Apeliacinis teismas

patvirtino Aukšč.
Britų teismo sprendimą

Šnipo Sobleno byloje
LONDONAS. — Aukščiau

sias Britanijos teismas prieš ke 
lias dienas nusprendė, jog So
vietų Sąjungos šnipas dr. Ro
bert A. Soblen turi būti grą
žintas į Jungtines Amerikos Vai 
stybes, kur jis nuteistas ka
lėti iki gyvos galvos dėl šnipi
nėjimo sovietų naudai. Soblen 
pabėgo iš Amerikos į Izraelį, o 
vėliau pateko į Londoną.

Šnipo Sobleno advokatai krei 
pėsi į apeliacinį teismą ir pra
šė Soblenui suteikti politinį prie 
globstį.

Vakar apeliacinis teismas pa-' 
reiškė, kad Aukščiausiojo Bri
tanijos, teismo sprendimas dėl 
Sobleno yra teisėtas. Vadinasi 
šnipas turi būti grąžintas į JAV. 
Jo advokatai, gal būt, dar kreip 
sis į Lordų Rūmus.

— Vicepremjero Ben Bellos
kareiviai sutelkti prie Alžiro 
miesto, alžiriečių sostinės. Par 
tizanų vadai ragina Alžirijos I 
gyventojus priešintis Ben Bellos 
kariuomenei. Alžiras yra par
tizanų tvirtovė, kurioje yra dau 
giausiai Ben Bellos priešų. i

ir negalėjo būti, nes taip Krem
lius nustatė).

Vilniaus “Tiesa” rašo;
— Remdamosios rinkimų re

zultatais, apygardų rinkiminės 
komisijos nustatė, kad Lietuvos 
TSR Aukščiausios Tarybos de
putatais yra išrinkti:

nuo Kalinino rinkiminės apy
gardos Nr. 10 — ,drg. Borisas 
Popovas, Lietuvos Komunistų 
partijos Centro Komiteto sekre
torius;

nuo Joniškio kaimiškosios rin
kiminės apygardos Nr. 71 — 
drg. Antanas Barkauskas, Lie
tuvos Komunistų partijos Cent
ro Komiteto sekretorius.

Kongo vyriausybė teikia pagalbą 
Angolos sukilėliams

Užsienio reikalų ministerio pareiškimas
—LEOPOLDVILLE, Kongas. Į moję Kongo užsienio reikalų
— Kongiečių vyriausybė rug
piūčio 29 dieną pranešė, jog ji 
duoda pagalbą Angolos sukilė
liams prieš portugalus, kaip Ma 
rokas ir Tunisija teikė “savo 
alžiriečiams broliams kovojant 
prieš prancūzus.”

Tai pranešė komunikato for-

Vokiečių kongreso šūkis: 
tikėli, dėkoti ir tarnauti

Rytų Vokietijos raudonieji neišleido vyskupų į 
katalikų kongresą

HANNOVER, Vokietija. — 
Šių metų rugpiūčio 26-27 dieno
mis Hannoveryje įvyko 79-sis 
Vokietijos katalikų suvažiavi- 
mas-kongresas, vadinamas Ka- 
tolikentag. šio kongreso proga 
Vokietijos paštas išleido specia 
lų pašto ženklą su įrašytu ja
me kongreso šūkiu: tikėti, dė
koti ir tarnauti.

Kaip žinoma, Vokietijos rusų 
zonos valdžia šiais metais nelei
do nei vienam katalikui iš rytų 
zonos dalyvauti šiame katalikų 
kongrese Hannoveryje.

Dabar taipgi sužinota, jog ko 
munistinė vyriausybė nedavė 
peržengti mūro sienų ir visiems 
Rytų Vokietijos vyskupams, pv. 
Berlyno vyskupui Bengschui, 
Neiseno vyskupui Spuelbeckui, 
Goerlitzo apaštališkajam dele
gatui Piostek, Magdeburgo val
dytojui Riktelenui ir kt.

Vokietijos rytų zonos vysku

Chruščiovas kalbėjosi 
su Kubos ministeriu
LONDONAS. — Sovietų dik

tatorius Nikita Chruščiovas už
vakar kalbėjosi su kubiečių pra 
monės ministeriu Ernesto Gu- 
evara. Jie svarstė, kaip ateityje 
dar “labiau sustiprinti tarp Ru
sijos ir Kubos draugiškus san
tykius”.

nuo Kalvarijos rinkiminės a- 
pygardos Nr. 77 — drg. Mečis
lovas Gedvilas, Lietuvos TSR 
švietimo ministras;

nuo Švėkšnos rinkiminės apy 
gardos Nr. 133 — drg. Rimgau- 
das-Bronislovas Songaila, Lietu
vos TSR Ministrų Tarybos Pir
mininko pirmasis pavaduotojas, 
žemės ūkio produktų gamybos 
ir paruošų ministras.

Taigi, dar viena rinkiminė ko
medija suvaidinta pavergtoje 
Lietuvoje.

Jei Lietuvoje būtų laisvi rin
kimai, visi Kremliaus tarnai ne
galėtų nei akių parodyti.

ministeris Justin Bomboko. 
Bomboko komunikatas atme

tė formalų portugalų prašymą, 
kad premjero Adoulos vyriau
sybė paaiškintų dėl paskleistų 
žinių, jog ji “dovanojo” parti
zanų mankštos bazę angolie- 
čiams sukilėliams.

pai norėjo dalyvauti Hannove- 
rio katalikų kongrese ir po to 
bendrame Vokietijos vyskupų 
pasitarime Fuldoje, kur šių me
tų rugpiūčio 27-30 dienomis bu
vo susirinkę visi Vokietijos ka
talikų vyskupai į savo metinę 
konferenciją. Toks draudimas 
aiškiai įrodo, ar gali komunis
tinis režimas dar kalbėti apie 
religijos laisvę ir tikėjimo ne- 
varžymą.

M. Gedvilas ir mokslo
metų pradžia

VILNIUS, pavergta Lietuva. 
— Ryšium su artėjančia nau
jųjų mokslo metų pradžia, rug 
piūčio 20 d. per Vilniaus radi
ją kalbėjęs Lietuvos švietimo 
ministeris M. Gedvilas nusiskun 
dė, kad daugelyje rajonų men
kai vykdomi ar visai sužlugdy
ti mokyklų ar priestatų staty
bos darbai. Esą, statybininkai 
dirba pavėluotai, nepatenkina
mai.

Nurodęs, kad aštuonmetis mo 
kymas tampa visuotiniu, privalo 
mu visiems mokyklinio amžiaus 
vaikams, toliau Gedvilas nusis
kundė — “deja, mes kasmet 
patiriame, kad visuose rajonuo 
se esama vaikų, kurie visai ne
lanko mokyklos, dėl įvairių prie 
žasčių ar be priežasties meta 
pradėtą mokslą, nebaigia mo
kyklos. Tokia būklė šiandien ne 
begali būti toleruojama...” Nuo 
rugpiūčio 15 d. iki rugsėjo 15 d. 
Lietuvoje vykdomas visuotinio 
mokymo patikrinimo “reidas” 
ir jame dalyvauja ne tik moky
tojai, bet ir partinių įstaigų 
ar komjaunimo darbuotojai.

Gedvilas primygtinai pabrė
žė, kad visi be išimties vaikai 
ir paaugliai privalo mokytis ir 
gerai paruoštose patalpose. Kaip 
paaiškėjo iš kitų ministro žo
džių, mokyklų statybos darbai 
žymiai atsilieka, tad Gedvilas 
apeliavo į statybininkus, jų pra 
šydamas neapvilti vaikų... Esą, 
rugsėjo 1 d. klasėse užimsią vie 
tas beveik pusė milijono vai
kų ir paauglių, jų tarpe 50,000 
iš viso pradėsią mokslą. (E.)

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

— Prezidentas Kennedy va
kar pasirašė susisiekimo sate
lito įstatymo projektą.

— Trinidadas ir jo mažutė 
sala. Tobago vakar gavo nepri
klausomybę iš Britanijos. So
vietų diktatorius Chruščiovas 
pasveikino naują respubliką Tri 
nidadą, žadėdamas jai ekonomi
nę pagalbą.

— Viceprezidentas Johnson, 
/izitavęs Kipro salą, atvyko va
kar į Atėnus, Graikijoje.

“Dėl to dalyko Kongo respub
lika visai nesiaiškins”, — pasa
kė Bomboko. Toliau jis pareiš
kė, jog “mes patys nukentėjom 
kolonializmo režime ir neleisi
me, kad žmogus žmogų išnau
dotų mūsų kontinente”.
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MR IŠ LIETUVOS VYČIŲ 49 -TOJO SEIMO DARBŲ

Vyčių seimo iškilmingai dar
bų pabaigai vadovavo arkivys
kupas T. A. Boland ir lietuvis 
vyskupas K. A. Salatka. Tą die 
ną arkivyskupas Boland pašven 
tino lietuvišką pakelės kryžių 
Sopulingosios Marijos bažny
čios šventoriuje. Arti tūkstan
čio dalyvių meldėsi už kenčian
čią katalikų Bažnyčią Lietuvoje.

Seimo proga pakeiti 9 vyčių 
nariai į aukščiausią organizaci
jos laipsnį.

Iškilmingąsias šv. mišias lai
kė kun. W. Stanevičius. Ark. 
Boland suteikė apaštališką pa
laiminimą, kviesdamas dirbti 
Dievui ir tėvynei. Mišiose daly
vavo vyskupas Salatka ir daug 
vyčių organizacijos dvasios va
dų.

Vykstant seimo darbams, 
mohsinjoras H. Beck priminė 
dalyviams apie artėjantį kata
likų Bažnyčios Visuotinį suva
žiavimą. Būta ten ir daugiau 
kalbėtojų.

Banketo metu Lietuvos reika 
lų komiteto pirmininkas kun. 
Jonas Jutkevičius pristatė da
lyviams kongresmaną Madden 
iš Indianos. Tai šeštasis ypatin
gu būdu atžymėtas visoj vyčių 
istorijoj kitatautis, taip nuo
širdžiai dirbąs, kad Lietuva bū
tų išlaisvinta iš komunistinio 
jungo.

Vyskupas Salatka pake.tas į 
vyčių garbės narius. Ta proga

Lietuvos Vyčiai už 

rezoliucijas
Lietuvos vyčių 49-tojo visuo 

tinio suvažiavimo, įvykusio 
1982 metų rugpiūčio mėnesio 
17 — 19 dienomis Robert Treat 
viešbutyje, Nevvark, N. J., dele 
gatai priėmė šią

REZOLIUCIJĄ:

1. Lietuvos Vyčių organiza
cija pareiškia visišką pritarimą 
visai AMERICANS FOR CON- 
GRESSIONAL ACTION TO 
FREE THE BALTIC STATES* 
vieneto veiklai ir ragina visus 
vyčius remti visomis išgalėmis Į 
šios organizacijos darbus ir žy- Į 
gius;

2. Lietuvos Vyčių organiza
cija ragina aukščiau minėtą or
ganizaciją, apjungiančią lietu
vius, latvius, estus ir kitus ame 
rikiečius, savo veiklą tęsti ir 
to.iau su dar didesne energija 
ir užsidegimu.

3. Lietuvos Vyčių organiza
cija ragina visus Amerikos lie- 
tuvius remti organizacijos dar- į 
buotę, rašant laiškus įtakin- j 
giems asmenims ir raginant | 
juos paremti rezoliucijas ir ! 
prašyti Kongresą ją Kongrese 
svarstyti.

I
LIUVENO UNIVERSITETAS

Po kryžiaus pašventinimo vyčių seimo metu. Viduryje arkivysk. Thomas A. Boland, kuris kryžių j 
pašventino. Jo dešinėje vysk. K. Salatka ir kun. Tamošiūnas; jo kairėje L. Janonis, seimo pirmi- ; 
ninkąs, ir R. Boris, vyčių c. v-bos pirmininkas. V., Maželio nuotr.

PROF. MYKOLO BIRŽIŠKOS 
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos, gavus 
prašymus.

• Redakcija dirba kasdien s 
8:30 — 5:30, šeštadieniais = 
8:30 — 12:00. «aa

• Administracija dirba kas- 5 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- H
niais '-^* 8:30 — 12:00.
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jis tarė svarų žodį banketo da
lyviams, ragindamas vyčius bū 
tį pavyzdžiu savo draugams, 
kaip katalikams ir kaip lietu
viams.

Priimtosios seimo rezoliuci
jos pavergtų tautų laisvės rei
kalų yra vertingos ir įsidėmė
tinos^ kaip tolimesnės veiklos 
gairės.

NAUJA VYČIŲ VADOVYBĖ

Lietuvos vyčių 49-me seime 
Nevvarke, N. J., išrinkti tokie 
nauji vadovai 1962 - 1963 me
tams: dvasios vadas — kun. J. 
Walter Stanievich, Detroit, 
Mich., pirmininkas — Robert S. 
Boris, Dearborn, Mich., 1-mas 
vieepirm. — Helen Shields, Phi
ladeiphia, Pa., 2 vieepirm. — 
Wilįiam Grigas, Worcester, 
Mass., 3 vieepirm. — Anthony 
J. Mažeika, S. Ozone Park, L. 
Į.,. N, Y., protokolų sekret. — 
Bernice Kvadaras, Worcester, 
Mass., finansų sekr. — Rita 
Pinkus, Worcester, Mass., iždi- 
riinkas — Albert A. Kassel, Chi 
cago, III., patikėtiniai (trustis- 
tai) — Albert Jaraitis, So. Bo
ston, Mass., ir — Edvvard Mar
tin, Detroit, Mich., teisinis pa
tarėjas — Konstant Savickas, 
Chicago, III., žurnalo “Vytis” 
redakt. — Loretta I. Kassel, 
Chicago, III.

Komitetų pirmininkai: lietu
vybės reikalų — Irene K. Šan
kus, Chicago, III., ritualo — 
Edmund Rudis, South Boston, 
Mass., Anne Klem, Kearny, N. 
J., Edward Daniels, Worcester, 
Mass., ryšių ir informacijų — 
Frank Vaskas, Nevvark, N. J., 
Leonard Valiukas, Los Angeles, 
Calif., Longinas Svelnis, So. Bo 
ston, Mass., Anthony Dainius, 
Detroit, Mich., kultūros reikalų 
— Jack J. Stukas, Hillside, N. , 
J., kun. Stasys Raila, Brooklyn, 
N. Y., Joseph Yanulaitis, Phila
deiphia, Pa., statybos fondo — 
Frank Gudelis, Dayton, Ohio, 
sporto — Richard Shl austas, 
Chicago, III., Ronald Venis, So. 
Boston, Mass.

Vienas pirmaujančių Belgijos 
universitetų, esąs Liuveno mies 
te, kur yra studijavę ir eilė lie
tuvių (jų tarpe ir a. a. arkivysk. 
Reinys) yra 537 m. senumo, tu
ri 8 fakultetus ir 22 institutus ; 
bei specialias mokyklas su 15, 1 
C00 studentų. Kadangi jis yra 
flamanų srityje, tai paskutiniu 
metu naujai persitvarkė, įv.esda 
mas daugiau paskaitų flama- 

' nų 9alba, kadangi vyriausybė 
naujais nuostatais pasisako už 
didesnį respektavimą sritinių 
kalbų. Universitetas yra kata
likų.

Mylėk atvirai, nevok pasitikėji
mo, džiaukis laime ir aukokis, ne
žaisk žmonių pagarba, šeimos 
meile, nemeluok begėdiškai ir ne
žemink moteries. — Seneca

Rugpiūčio 24 d. 10 vai. v., 
Los Angeles, Calif., mirė nuo 
kraujo išsiliejimo į smegenis 
prof. M. Biržiška. Kitą dieną 
parapijos salėje įvyko visų Los 
Angeles lietuviškų organizacijų 
atstovų ir parapijos klebono 
kun. J. Kučingio pasitarimas 
laidotuvių reikalu. Nutarta įga 
lioti tą patį komitetą, kuris rū
pinosi profesoriaus 80 metų su7 
kakties paminėjimu, rūpintis 
laidotuvėmis. Taip pat nutarta 
surengti profesoriaus laidotuves 
visuomenės lėšomis, kaip lygiai 
jo laidotuvės būtų valstybinė
mis laidotuvėmis nepriklauso
moje Lietuvoje. Ta prasme Los 
Angeles lietuviškų organizacijų 
atstovai, kaip ir komitetas, jau
tėsi atstovaują visus, esančius 
laisvame pasaulyje lietuvius, ku 
riuos nutarta kviesti apmokėti 
aidotuvių išlaidas.

Laidotuves tenka suskirstyti 
į tris dalis. Kūno pašarvojimas 
laidotuvių (Hamrock Mortua- 
ry) namuose nuo sekmadienio 
rugpiūčio 26 d. 1 vai. p.p. iki 
rugpiūčio 28 d. 4 vai. p.p. Vi
suomenės atsisveikinimas Šv. 
Kazimiero parapijos salėje ant
radienį, rugpiūčio 28 d. 6 v. 30 
min. ir rožančius parapijos baž- 
nyčijoe 7 vai. 30 min. Iškilmin
ga suma ir laidotuvės trečiadie
nį, rugpiūčio 29 d. 10 vai.

Kūnas buvo pašarvotas di
džiojoje laidotuvių namų kop
lyčioje, kur per tas dienas bu
vo gausiai lankomas losangelie- 
čių. Specialioje knygoje, kuri 
bus perduota saugoti lietuvių 
archyvui, organizacijų atstovai 
ir pavieniai asmenys galėjo į- 
rašyti savo gedulo ir liūdesio 
pareiškimus. Nuo jo veido ir

rankos nuimta gipsinė kaukė.
Iškilmingasis visuomenės at

sisveikinimas įvyko Šv. Kazi
miero parapijos salėje. Į tas ne
paprastas iškilmes susirinko a- 
pie 600 lietuvių. Karstas buvo 
padengtas trispalve, išvežta iš 
Lietuvos (V. Aleksandrūno) ir 
skendėjo gėlėse bei vainikuose. 
Iš vainikų pažymėtini; L. A. Lie 
tuvių Bendruomenės Centras, 
AI.T Los Angeles skyrius, L. 
A. Bendruomenė, Lietuvos Dip 
’omatinė tarnyba, Akademinis 
skautų sambūris, L. A. Lietuvių 
tautiniai namai, Amerikos Lie
tuvių TautjLnė s-ga, Ukrainiečių 
Kultūrinis' centras, Rašytojų 
draugija, Los Angeles neolitua- 
nai, Vilniaus sąjunga Ameri
koje, Rozenblatai, Vilniaus Kraš 
to lietuvių skyrius Chicagoje, 
Lituanistikos iųstitutas, OUN, 
ir riuo šeimos. Viso buvo apie 
30 vainikų ir daug puokščių gė
lių be parašo. Voice of America 
turėjo savo nuosavą atstovą į- 
rašyti ceremonijos kalbas. Taip 
pat įrašus padarė P. Gasparo- 
nis. Filmavo in?. Pažėra ir p. Ja 
siukonis. <5fiėfalus fotografas 
L. Kančiauskas. Greta jo daug 
kitų.

Visuomenės atsisveikinimo ce 
remoniją vedė J. Gliaudą. Dip
lomatinės Tarnybos vardu kal
bėjo Lietuvos garbės konsulas 
dr. J. Bielskis. Vilniaus univer
siteto profesūros vardu prof, 
dr. K. Alminas. Pagrindinį at
sisveikinimo žodį Los Angeles 
lietuvių vardu tarė Jonas Už
davinys (vilnietis, profesoriaus 
šeimos sponsoris, atvykstant į' 
JAV ir vilniškis profesoriaus I 
auklėtinis). Atsisveikinimo žo-, 
dį tarė tų organizacijų atstovai, i

kurių garbės nariu buvo velio- ’ 
nis. Rezistencinės s-gos vardu 
dr. P. Pamataitis, Rašytojų d- 
jos vardu B. Raila ir skautų var | 
du R. Dabšys. Dar kalbėjo ar
timas velionies bičiulis ukrainie
čių s-gos vardu prof. N. VI. 
Podrutsky.

Atsilankė profesoriaus bičiu
liai is amerikiečių profesūros, 
prof. Graham. Atstovas nuo 
Whiteruthenian Congress Com
mittee, buvęs profesoriaus stu
dentas, Ch. Naidziuk. Specialia i 
telegrama, per H. Misiūną, Vil
niaus krašto lietuvių s-ga pareiš

A. a. prof. Mykolas Biržiška Į

kė savo užuojautą šeimai. Tau
tinių Namų v-ba profesoriaus 
atminčiai pagerbti, įsteigė Prof. 
Mykolo Biržiškos vardo biblio
teką. Iš pp. Sakalauskų šeimos 
gautas vokas su Lietuvos že
me, kuri įdėta į profesoriaus 
karstą. Ant karsto buvo skau
tų aukščiausias “Geležinio Vil
ko” ordinas, kuriuo buvo apdo- , 
vanotas profesftrius. Prie kars- ! 
to buvo garbės sargybos (skau-- 
tai) ir vėliavos (ir vėliau, baž
nyčioje) : skautų, ateitininkų, 
bendruomenės. Ceremonija baig
ta Lietuvos himnu.

Stambieji Los Angeles dien
raščiai, Los Angeles Times (pa 
talpino profesoriaus nekrologą ' 
su atvaizdu) ir Herald-Exami- j

nėr, paminėjo profesoriaus mir
tį.

Po visuomenės atsisveikinimo 
iškilminga laidotuvių eisena, 
kleb. kun. J. Kučingiui atvy
kus, 7 v. 30 m. nuvyko bažny
čion. Tai buvo nepaprastas vaiz 
das, kada minios palydovų už
tvenkė šaligatvius bažnyčios ra
jone.

Rožančiaus metu giedojo pa
rapijos choras, solo B. Dabšie- 
nė, vad. komp. Br. Budriūnui. 
Po to graudus atsisveikinimas 
prieš uždarant karstą, begalinė 
eilė palydovų pro karstą, as
meniškas atsisveikinimas su pro 
fesoriumi.

Trečiadienį, esant perpildytai 
bažnyčiai, rugpiūčio 29 d. su
mos metu turiningą pamokslą 
pasakė svečias kun. J. Vaišnys, 1 
S J, (Laiškų Lietuviams redak
torius). Iškilmingas gedulingas 
mišias laikė klebonas kun. J. 
Kučingis, asistuojamas kun. A. 
Vaikiškos ir kun. Vaišnio. 
Grabnešiais buvo J. Uždavi
nys, dr. J. Jurkūnas, B. Raila, 
V. Kazlauskas, inž. J. Jodelė ir 
V. Aleksandrūnas. Laidotuvių 
procesijoje buvo apie 100 auto
mobilių.

Prof. M. Biržiška palaidotas 
Calvary (Kalvarijos) kapinėse, į 
mauzoliejuje. Mauzoliejaus kop i 
lyčioje jautrų žodį tarė kleb. 
kun. J. Kučingis. Šeimos vardu 
padėkojo dr. prof. St. Žyman
tas. Pamaldų metu solo giedojo i 
B. Dabšienė, ir R. Dabšys. Y- 
patingai iškilmingai ir pakyliai 
suskambėjo “Marija, Marija”, 
choro giesmė.

Prof. M. Biržiškos kripta yra 
pirmame mauzoliejaus aukšte, 
St. Philip kambaryje. Ten pa
imtos dvi kriptos greta — pro
fesoriui ir jo žmonai, kuri mirė 
anksčiau, ir buvo palaidota to
se pat kapinėse, kitoje vietoje. 
Kripta yra labai gražioje vie
toje, įėjus į St. Philip ruimą po

VALLOE CHERRY, Danijos vynas. 4/5
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APDRAUSTA
Didesnis uždarbis už santaupas, 
paremtas 48 metų patyrimu ir JAV 
valdžios agentūros apdrauda.

MIDLAND
SAVINGS

4040 Archer Ave. • Chicago 32

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

TAISYTI • LENGVI IŠSIMOKĖJIMAI

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

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

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

dešinei. Netrukus ji bus padeng 
ta marmurine lenta su įrašu.

Tos dvi nepaprastos dienos, 
kurios buvo paskirtos Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto signa
taro ir Kauno bei Vilniaus uni
versitetų rektoriaus laidotu
vėms, alsavo didele meile ir di
deliu liūdesiu visų Los Angeles 
lietuvių širdyse.

Laidotuvėse dalyvavo profe
soriaus dukros Ona Barauskie
nė ir Marija Žymantienė, dr. 
Stasys Žymantas, brolis prof. 
Viktoras Biržiška ir .anūkai.

Jiems taria gilią užuojautą 
ir Draugo korespondentas.

Koresp.

DVASIŠKIAI IR KITI PAS
NINKAUJA KALĖJIME

Protestantų bažnyčių vadų 
grupė iš 40 baltųjų iir juodųjų 
iš Chicagos nuvyko į Albany, 
Ga., protestuoti prieš rasinę ne
lygybę. Areštuoti ir įkalinti, 
jie žadėjo p’rmą parą pabadau
ti. Su jais kartu areštuoti 35 
demonstrantai iš New York ir 
New Jersey valstybių.

J Ffillow ln 
St. Francis Footsteps...

CARE FOR THE 
SICK AND THE POOR!

The Sisfers of the Third Order of St. 
Francis, Peoria, Illinois, jnvite qenor- 
ous young women fo ioin them In 
this field of loYe and labor for Christ. 
The commimify’s hospitals are lo- 
cated in Illinois. Iowa, and Michigan; 
schopls in Illinois. Write today for 
Information.

Mislress of Novices 
Mount Alverno Rovitlate 
2327 W. Heading Avenue 

Peoria 5, Illinois

** OTARD, prancūz. konjakas

* * CHIANTI, Italijos stalo vynas, kvorta

** Reserve LOUIS PHILLIPPE, V.S.O.P. prane 
konjakas, 80 proof 4/5 Fine Champagne . . ■$!

** CARLSBURG — Danijos alus, 24 but. dėžė. $7 75
6” ” $2*20

* * LABATT’S, kanadiškas alus ir ale 24 bute
lių dėžė ................................................................

SLIVOVICE (SLYVINĖ) importuota iš Europos. 
4/5, 94 proof................................. .................... j

* * Prancūzijos likieriai, cherry ir blackberry 4 5 $2.89
* * MEISTER BRAU, Chicagos juodas alus gau

namas kenuose ir 12 unc. buteliuose.

Prie čia pažymėtų kainų taksai priskalfomi atskirai, šiame 
skelbime yra išvardinta tik maža dalis Kerimų. Krautuvėje gau
nami Prancūzijos. Italijos, Ispanijos, Vokietijos ir kitų kraštų 
vynai ir kiti Kerimai.

Turime vyno net 100 metų seniūno. Užsakant didesnj kielcj 
pristatome j namus. ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)
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Šiluva ir mes

IŠEIVIJOS- PASIUNTINYBĖJE
Lietuvos gydytojai turi būti ateizmo skleidėjai

Kūno gydymas ar sielos žalojimas

Lietuvių tautos istorinėje 
perspektyvoje galima rasti 
šviesių ir tamsių brūkšnių. 
Kovose už laisvę, už Lietuvos 
ateitį, už valstybinių ribų pra
plėtimą, už Vakarų kultūros 
ir religijos įsivedimą randame 
didvyriškų momentų, didelių 
aukų ir nepaprastų sugebėji
mų apraiškas, kurios lydi ne 
tik valstybės vadus, bet ir pa
čią lietuvių tautą.

Į tradicijas ir konservatyvu
mą palinkusi, su daugeliu prie
šų kovojusi lietuvių tauta ne
lengvai leidosi nukreipiama į 
Rytus ar Vakarus, — ji norė
jo likti su savitu charakteriu 
ir savita, nors ir pagoniška, 
religija. Tik ateities įžvalgumu 
pasižymį Lietuvos valdovai su 
prato, kad jau buvo pribren
dęs laikas pakeisti tik gamtos 
jėgomis pasitikinčią ir tik joje 
atsparos beieškančią tautos 
dvasią ir priimti tobulesnę bei 
savo dvasingumu pranašesnę 
krikščionybę. Krikščionybė ka 
talikybės pavidalu atėjo lietu
vių tauton pamažu, bet stip
riai apėmė visą jos gyvenimą.

Tačiau vėlesniais laikais pra 
dėjo iš Vakarų veržtis protes
tantizmo banga. Dar nepakan
kamai įsigyvenusi katalikybė 
buvo per silpna atsispirti nau 
jiems vėjams — naujai krikš- 
nybės formai, kuria pradėjo 
žavėtis ypač bajorija. Taip su
sidarė įvairiose vietovėse pro
testantizmo salos, kurios pra
dėjo nustelbti katalikybę ir ne 
tikruman bei nureligėjiman 
gramsdinti pilkąjį žmogų. Že
maičių žemėje tebuvo likę tik 
keli kunigai ir kelios bažny
čios. Kraštas buvo pasmerktas 
grįžimui atgal į pagonybę ir 
uždarumą kultūros kilimui.

Šiame fone ir iškyla šviesiu 
spinduliu Dangaus Pasiuntinės 
-— švč. Marijos apsireiškimas 
Šiluvoje, turėjęs didelės reikš
mės religiniam, kultūriniam ir 
tautiniam Žemaičių atbudimui. 
Apsireiškimas Šiluvoje juo 
reikšmingesnis, kad jis žino
mas kaip vienas iš ankstyviau
sių Dievo įsikišimų į religinius 
žmonių reikalus. Ne tik Žemai 
čių, bet ir visos Lietuvos gy
venime šis istorinis įvykis yra 
suvaidinęs didelį ir prasmingą 
vaidmenį, daugeliu atvejų nu
lėmusį tolimesnę lietuvių isto
rijos. jaidą.

*
Mums yra žinoma, kad ir 

dabartinėje pavergtoje Lietu
voje Šiluva, kaip religinio gy
venimo gaivintoja, turi didelę 
reikšmę kankinamiems ir už 
religiją persekiojamiems mūsų 
broliams. Jos įtakos nepajė
gia visomis savo žiauriomis 
ir klastingomis priemonėmis 
nuslopinti pavergėjo propagan 
da ir persekiojimai. Šiluvos ap
sireiškimų ir buvusių švenčių 
pavėsyje gaivinasi religinis, 
kartu ir tautinis dabarties lie
tuvių gyvenimas, nes čia ken
čianti tauta randa atsparumo 
išlaikyti krikščioniškus princi
pus ir spirtis bedieviškajam 
komunizmui.

Spaudoje ir gyvenime

KIENO GI TA “BAISI KLAIDA”?
Maskvos bernų leidžiamas ko- 

nistiškasis laikraštis “Laisvė” nr. 
66, ryšium su a. a. Gasparo Ve
ličkos mirtimi rašo: “Gasparas 
Velička buvo nemenkų gabumų 
menininkas. Jo baisi klaida buvo, 
kad jis bėgo iš savo tėvynės, su
sižavėjęs amerikonišku doleriu”.

Ne doleriu žavėjosi a. a. Velič
ka, bet, kaip ir tūkstančiai kitų 
pabėgėlių, jis tik norėjo gyvastį 
išgelbėti nuo raudonųjų budelių, 
kurie mūsų brolius šaudė Červe
nėj, Pravieniškiuose, Rainių miš
kely ir kitur. Jis norėjo savo lais
vę išgelbėti nuo XX a. barbarų, 
kurie didesniu žiaurumu pasižymė
ję, negu carai, dešimtis tūks
tančių Lietuvos žmonių gyvuli
niais vagonais išvežę į Vorkutą, j 
Kolas ir kitas Sibiro darbo ver
gų stovyklas, atgaivindami vergi
ją, kuri laisvame pasaulyje jau 
daugiau kaip šimtas metų kai yra 
panaikinta.

Pats Chruščiovas ir kiti Krem

Tačiau ir išeivija nėra laisva 
nuo svetimų vėjų, kurie jon 
atpučia neigiamų įtakų, vers
dami mūsų tautiečius persiim
ti svetima dvasia. Todėl mū
sų visos pastangos ir yra nu
kreiptos pirmoj eilėj išlaikyti 
lietuvišką dvasią, savas tradi
cijas, religinius ir tautinius 
papročius, ypatingai jaunojoje 
kartoje, kuri turės vykdyti mū 
sų pasiuntinybę išeivijoje. Tam 
mes ir panaudojame religines 
bei tautines progas parodyti 
savo tautos puoselėtus užmo
jus, kurie anais laikais padėjo 
žadinti užsnūdusius tautiečius 
iš tautinio miego, uždegti juos 
kovai už tautos ateitį ir troš
kimą gyventi savu lietuvišku 
gyvenimu.

Šiluvos Švč. Marijos kultas, 
Šiluvos istorinės reikšmės pri
minimas, sujungtas su Rug
sėjo 8-sios tautine prasme, yra 
vienas iš parankiausių būdų 
gaivinti mumyse tą atsparumo 
svetimiems vėjams dvasią, at
naujinti tautinį ir religinį gy
venimą jo aukščiausia prasme. 
Ši šventė ir yra įvedimas vy
resniųjų ir jaunosios kartos į 
kovas už savo religiją, už sa
vo laisvę ir sujungimas su ken 
čiančia bei kovojančia tauta 
tiems patiems aukštiems idea
lams.

*
Kat. Federacija jau kelinti 

metai nuoširdžiu įsitikinimu i- 
masi šio reikšmingo darbo — 
Šiluvos Marijos šventę pada
ryti centrine mūsų tautine ir 
religine švente. Procesijos, į 
kurias jungiasi vyresniųjų ir 
jaunimo organizacijos, nėra tik 
pasirodymas svetimiesiems, nė 
ra tik savo skaičiaus ar jėgos 
pademonstravimas, bet kartu 
ir savo pastangų, darbų bei 
kovų įprasminimas, savęs at
gaivinimas. Užtat tokios pro
cesijos yra remtinos, jose da
lyvavimas yra tautinio susipra 
timo ir religinio sąmoningumo 
pareiškimas.

Chicagoje rengiama Šiluvės 
švč. Marijos garbei procesija 
jau yra virtusi tradicine šven
te, — šiemet ji bus rugsėjo 
9 d., — bet tai turėtų mė
ginti vykdyti ir kitos lietuviš
kos vietovės, kur tik yra dides
nis būrys mūsų tautiečių. Ka- 
ta’ikų Federacijos, apjungian
čios katalikų organizacijas, ini
ciatyva turėtų būti visur re
miama, nes tai mūsų išeiviš- 
kos pasiuntinybės viena iš pras 
mingiausių apraiškų, kuri pa
deda sujungti vienon greton 
tautinius ir religinius mūsų 
uždavinius. O juk mūsų išei
vijos tikslas nėra tik patiems 
išsilaikyti, bet ir savo tautos 
reikalus atstovauti pasaulyje 
prieš Dievą ir prieš žmones, 
kad į mūsų kovą už laisvę įsi
jungtų ir tie, kurie dar stovi 
laisvės ir geresnio žmonių gy
venimo pusėje. Šiluva ir mes 
išeivijos pasiuntinybėje turi
me atlikti tai, kas reikalinga 
kenčiančiai lietuvių tautai ir 
ko ji pati atlikti nepajėgia.

Pr. Gr.

liaus tironai jau pripažino, kad 
Stalinas buvo pridaręs baisių žiau
rumų, nuo kurių, suprantama, nu
kentėjo ir lietuvių tauta. Tai ku
riems galams gi “Laisvė” vis dar 
laikosi staliniškos linijos ir puo
la tuos, kurie bėgo nuo to kruvi
nojo Kremliaus budelio klikos?

Baisi klaida yra ne a. a. G. Ve
ličkos, o komunistinės “Laisvės”, 
kuri maskolių žiaurumus prieš lie 
tuvių tautą net labiau gina negu 
pats Kremlius, dabar juos jau pa
smerkęs. Komunistų “Laisvėje” 
mes dažnai skaitome pagarbos 
himnus okupantams bolševikams 
— rusams, bet niekada nematėme, 
kad ji užtartų pavergtą, beteisį 
lietuvį. “Laisvė” tepripažįsta lais
vę tik okupantams, bet ne savo 
tautos žmonėms.

Žvilb.

Gražiai besirengianti žmona ati
traukia vyrą nuo kitos durų.

Ispanų priežodis

Dabarties ateizmo propagan
dos akcijoje labai svarbi rolė 
skiriama Lietuvos gydytojams. 
Jie labiausiai stengiamasi įtrauk 
ti į ateizmo propagandos dar
bą, ir tai visi: tiek medicinos 
fakultetų profesoriai, tiek pas
kiri gydytojai savo darbo vie
tose. Pastarieji turi nuolatinį 
sąlytį su liaudimi ir todėl turi 
būti įrankiu komunizmo varo
moje ateizmo propagandoje.

Remiasi senaisiais lietuvių 
vardais

Dar 1959 m. “Mokslas ir Gy
venimas” žurnale, 6 nr. prof. 
V. Girdzijauskas mokė, kad “me 
dicininkų paskaitų uždavinys ne 
tik suteikti klausytojams žinių 
iš medicinos mokslų, bet ir pa
dėti formuoti materialistinę pa
saulėžiūrą. Medicina, būdama 
gamtos mokslų šaka, yra stip
rus ginklas su tamsumu, prie
tarais. Todėl nenuostabu, kad 
garsiausi rusų gydytojai buvo 
materialistai. Nežiūrint politi-; 
nių pažiūrų įvairumo, materia
listai ar bent ateistai buvo ir 
senesnieji Lietuvos gydytojai — 
prof. P. Avižonis, A. Domaševi
čius, S. Matulaitis, V? Kudirka, 
J. Basanavičius, J. šliupas, L. 
Vaineikis, K. Grinius, J. Stau
gaitis, J. Kairiūkštis, A. Didžiu
lis ir kiti.

Kiekvienoje medicinos paskai > 
toje lektorius susiduria su reli-1 
gija. Jam tenka demaskuoti an- 
timokslines idealistines pažiū- j 
ras, parodyti religijos ir medi
cinos mokslo nesutaikomumą 
aiškinant gamtos reiškinius.

Bažnyčia, idealistai, iškraipy
dami tikrovę, stengiasi tikintie
siems sudaryti iliuzijų apie sie
los pomirtinį gyvenimą ir dva
sios galią veikti ir valdyti ma
teriją. čia lektorius... gali pa
teikti mokslu pagrįstą materia
listinę pažiūrą apie smegenų 
veiklą, apie sąmonę, kaip ypa
tingu būdu organizuotos mate
rijos funkciją...

Medicinos paskaitose reikia 
parodyti, kad medicinos moks
las vystėsi nuolatinėje kovoje 
su idealizmu, nuolat trukdomas 
bažnyčios ir inkvizicijų...

Yra daugybė pranešimų, te
mų, kurių skaitymas padeda 
klausytojams susidaryti materia 
listinę pasaulėžiūrą, atsikratyti 
prietarų: gyvybės išsivystymas, 
smegenys — mąstymo organas,

AUKSO IEŠKOTOJŲ 

KELIAIS
J. VAIČELIŪNAS

Prie didesnių stalų sėdi ir boseliai ar klubo sa
vininkai- Jų žinioje pinigai. Nepaisant oficialių pini
gų iškeitimo vietų, tokie boseliai pageidaujant čia pat 
iškeičia popierinius pinigus į “fiškes”. O tie popie
riniai pinigai per skylutę įmetami į tame stale esan
čią dėžutę. Vienu metu per kokį 10 minučių į tokią 
dėžutę buvo įmesta 80 dolerių. Tie pinigai jau dienos 
šviesos nematys. Jie pateks to klubo savininkams.

Tose lošimų salėse galima pavalgyti, išgerti ir 
nusipirkti rūkalų. Kas labai užimtas lošimu, tam 
tuos dalykus pristato patarnautojos. Nors lošti lei
džiama tik suaugusiems, bet matyti lošiančių ir 
nepilnamečių. Čia lošia turtingi ir neturtingi, vyrai, 
moterys ir net seneliai. Lošia balti, juodi ir kitokių 
spalvų žmonės, bet vyrauja baltieji. Nemažai lošia 
ir keliautojai, kurie nori papildyti savo kišenes, bet 
dažniausiai baigiasi priešingai. Bandžiau ir aš laimę 
prie “slot” mašinų. Buvau išlošęs 5 dolerius, bet vėl 
beveik visus pralošiau.

Tokiame pinigų mieste yra ir visokių kitokių 
pramogų. Gyvenimas čia eina 24 valandas paroje.

Las Vegas žinomas nuo 1855 m. Geležinkelis 
pro jį buvo pravestas 1906 m. Pirmieji tos vietovės 
gembleriautojai buvo aukso ieškotojai. Gembleria- 
vimas buvo neoficialus. Tik 1930 m- jis buvo lega
lizuotas. Nuo tada pradėtos statyti didžiosios loši
mų salės, viešbučiai, krautuvės. Miestas ir dabar 
smarkiai plečiasi: statomi nauji viešbučiai, garažai, 
prekybos centrai ir t. t.

HOOVERIO UŽTVANKA

Jei kas važiuoja į Las Vegą, tai ne vien tik

DR. V. MAR.

miegas ir sapnai, mikrobai žmo 
nių draugai ir priešai ir t.t.”

Iš to matyti kokie yra šių 
dienų Lietuvoje medicinos moks 
lo uždaviniai ir ko siekiama mo 
kant jaunuosius gydytojus.

Gydytojai — ateizmo 
propagandininkai

Tokių paskatinimų ir direkty
vų iš viršaus šviesoje, gydyto
jas bakteriologas V. Kantaus- 
kas ir Medicinos Instituto vyr. 
dėstytojas V. Murauskas ėmė
si jau praktiško darbo — įrody
ti, kaip yra žalingas bažnyčios 
lankymas, švęsto vandens var
tojimas ir kryžiaus bučiavimas. 
Juodu konstatavo, kad “šiuolai
kinėse religijose yra nemažai 
nehigieniškų apeigų. Iš jų ypač 
reikia pažymėti; kryžiaus, baž
nyčios grindų, įvairių relikvijų, 
kunigo rankos bučiavimą, pirš
tų mirkymą “švęstame” vande 
nyje ir lūpų vilgymą žegnojan
tis. Į bažnyčią ateiną daug žmo 
nių, kurių tarpe būna ir sergan
čių įvairiausiom užkrečiamom 
ligom (jų simptomai gali būti 
ir nepastebimi), ir sveikų, už- 
krėtų nešiotojų, ir sergančių 
chroniškomis ligomis — tuber
kulioze, sifiliu, trachoma, dizen
terija ir t.t. Antai, pabučiavus

kryžių, galima užsikrėsti angi
na, įvairiais pūliniais uždegi
mais, vidurių šiltine, dizenteri
ja, paratifu. Vaikai itin lengvai 
galį užsikrėsti difteritu, kokliu
šu, škarlatina, epideminiu menin 
gitu, poliomielitu ir kt. Tikintie
ji, naudodamiesi “švęstu” van
deniu, galį užsikrėsti žarnyno 

j užkrečiamosiomis ligomis (vi- 
1 durių šiltine, dizenterija), tra
choma bei niežais. Bažnyčioje 

Į vien dėl susigrūdimo labai grei
tai plintąs gripas, yra palan
kios sąlygos plisti tuberkuliozei, 
poliomielitui. Pavojus užsikrės
ti užkrečiamomis ligomis dar 
labiau padidėjąs religinių šven
čių metu, kai bažnyčiose susi
renka daug tikinčiųjų”.

Šiems teigimams paremti Kau 
no Valstybinio instituto mikro
biologijos katedros laboratori
joje buvo atliktas Kauno Įgu
los, katedros ir Žaliakalnio baž
nyčių kai kurių objektų bakte
riologinis patikrinimas. Buvo 
tikrinamas švęstas vanduo ir 
kryžiaus bučiuojamos vietos. 
“Rasta”, kad švęstas vanduo 
užterštas išmatomis, mirkant 
jame nešvarius pirštus. Kry
žiaus bučiuojamos vietos (ka- 

I tedroje) “tyrimas” parodęs, kad 
ten yra mikroorganizmų, iš ku
rių išauga streptokokai, suke- 

i lią anginą, rožę, škarlatiną, pū-
i

(Nukelta į 4 pusi.)

Prez. Kennedy žmona Jacąueline gavo Italijos miesto Ravelio 
garbės pilietės diplomą. Šalia stovi miestelio meras Lorenzo 
Mansi.

pamatyti tą gembleriavimo miestą, bet dar ir dėl 
to, kad netoli to miesto yra garsi Hooverio vardo 
užtvanka, pastatyta ant Kolorado upės. Ji skaitoma 
didžiausia užtvanka pasaulyje. Jos aukštis yra 726,4 
pėdos arba 217,9 metrų. Ilgis — 1,244 pėdos. Už
tvankos dugno plotis — 660 p., o viršaus — 45 p. 
Ši užtvanka yra skaitoma vienu iš dabarties amžiaus 
nuostabiųjų darbų. Ji buvo pastatyta per porą metų 
1,200 darbininkų bei inžinierių, kai garsiąsias Egipto 
piramides statė 100,000 darbininkų 20 metų. Šią už
tvanką statė laisvi JAV darbininkai ir naudojo šio 
šimtmečio techniką, kai piramides statė vergai, nau
dodami žilos senovės egiptiečių techniką.

Ši užtvanka yra didžiausias pasaulyje elektros 
energijos tiekimo šaltinis. Jos 17 generatorių paga
mina 1,334,800 KW elektros energijos. Dėl pastaty
tos užtvankos Kolorado upėje susidarė Mead vardo 
ežeras, kuris skaitomas didžiausias žmogaus pada
rytas vandens rezervuaras. Taip pat ši užtvanka 
duoda galimybės kai kuriuos dykumų rajonus ap
rūpinti vandeniu ir paversti juos žydinčiais laukais. 
Didžiausios JAV dykumos Arizona ir Nevada dau
gumoje yra šiltame klimate. Joms tik trūksta van
dens- Dabar jau kai kur per smėlėtas dykumas iš
vesti vandens kanalai, kurie drėkina laukus.

Užtvanka pavadinta buvusio JAV prezidento 
Hooverio vardu, nes jo prezidentavimo metu buvo 
sudaryti tos užtvankos projektai. Užtvanka atida
ryta 1935 m. Tos užtvankos statyba kainavo 182 
mil. dol. Jos statybos išlaidos per 25 metus buvo pa
dengtos ir davė 120 mil. dolerių pelno. Ateityje ji 
duos tik pelną. Per metus ją aplanko per 3 mil. lan
kytojų, palikdami čia tik už jos apžiūrėjimo bilie
tukus per milijoną dolerių.

PASAULINĖJE PARODOJE

Šiais metais pasaulinė paroda vyksta JAV šiau
rės vakarų kampe — Seattle mieste, Washingtono 
valstybėje. Joje dalyvauja 40 tautų su savo paviljo

nais ar skyriais. Suprantama, didžiausią įnašą šioje 
parodoje duoda JAV, kurių svarbiausia — Washing- 
tono valstybė.

Parodos šūkis — Žvilgsnis į XXI šimtmetį. Tie
sa, joje yra gana įdomių eksponatų, kurie mums yra 
naujiena.

Parodos paruošimas, pastatai ir kitos reikalin
gos priemonės kainavo apie 100 mil. dolerių. Bran
giausias yra JAV mokslų paviljonas. Jis kainavo 10 
mil. dolerių, o prie to paviljono esančiuose negiliuose 
vandens kanaluose primėtyta daugybė varinių ir 
nikelinių monetų- Šiame paviljone vaizdais, diagra
momis, modeliais, skaičiavimais ir net filmais pa
vaizduoti įvairūs mokslai. Jais giliau susidomi tik 
tos srities žinovai. Didžiuma žiūrovų praeina pro 
viską greitai, atkreipdami dėmesį tik į įdomesnius 
bei charakteringesnius dalykus. Ir aš žvilgterėjau 
į elementų lentelę, kurioje 103 numeriu pažymėtas 
elementas Lawrencium, 99 — Ensteinium, o garsu
sis Uranium turi 92 numerį. Žvilgterėjau į Mendelio 
teorijos grafinį pavaizdavimą, kai kuriuos parody
tus dangaus kūnus ir t. t. Mokslinio filmo žiūrėti ir 
nėjau, nes iš viso šiai parodai apžiūrėti turėjau tik 
penkias valandas laiko.

Washingtono valstybės pastatytame Kolizėjaus 
antrame aukšte rodomas rytojaus pasaulis, bet į 
jį patekti sunku — reikia ilgai laukti eilėje. Todėl 
prabėgomis žvilgterėjau to rytojaus pasaulio dalį, 
kuris parodytas pirmame to pastato aukšte. Čia 
General Motors bendrovė rodo ateities 225 A.J. ga
lingumo automobilį Firebird III, kurs daugiau pa
našus į lėktuvą, negu į automobilį. Pan American 
oro susisiekimo linija demonstruoja greitesnį už oro 
greitį skridimą. Prancūzija pasirodo su Super Cara- 
vell lėktuvu, kuris su 100 keleivių per valandą nu
skrenda 2,700 mylių. Jis panašus į JAV B-70 lėk
tuvą.

(Bus daugiau)
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AUKŠČIAUSIOS GARBES KANKINYS
MONS. K. K

Arkivyskupas Teofilis Matu
lionis visą savo beveik devynias 
dešimties metų gyvenimą sto
vėjo Bažnyčios priekyje lyg ti
kėjimo sargybinis, nuolatos ken 
tėdamas žiaurius bedievių per
sekiojimus, bet visas jėgas au
kodamas Lietuvai ir Bažnyčiai. 
Jis buvo tikras Kristaus ir a- 
paštalų gyvenimo sekėjas tiek 
mokslu, tiek ir 'kančia. “Gera
sis Ganytojas atiduoda net sa
vo gyvybę už savo avis!” Ar
kivyskupas Matulionis tai pat
virtino pilnai visu savo gyveni
mu.

Kunigu įšventintas 1900-tais 
metais dešimtį metų dirbo pas
toracinį darbą Bikovos parapi
joje, Latvijoje, kol 1910 metais 
buvo paskirtas lietuvių dvasinei, 
globai Petrapilyje. Čia jis su
organizavo gražią Švč. Jėzaus 
Širdies lietuvių darbininkų pa
rapiją ir pastatė naują- bažny
čią. Kilus revoliucijai Rusijoje, 
Teofilis Matulionis už tai, kad 
nepasirašė rašto, perduodančio 
bolševikams lietuvių bažnyčios 
ir jos indų, buvo apkaltintas 
pasipriešinimu komunistinei vai 
džiai, suimtas ir nuteistas trims 
metams kalėjimo Maskvoje. 
1925 metais išleistas iš kalėji
mo tuoj ėmėsi vėl pastoracijos 
darbo lietuvių tarpe rūpindama 
sis visais jų reikalais. Šventa
sis Tėvas Pijus XI-sis, žinoda
mas jo uolumą ir kilnų pasiauko 
jimą 1928 metais paskyrė jį 
Matregos tituliniu vyskupu ir 
Mohilevo arkivyskupijos pagel
bininku. Tačiau, komunistams 
žiauriai persekiojant tikėjimo 
laisvę, Matulionis nebegalėjo 
viešai būti konsekruotas vysku
pu ir tik 1929 metais buvo slap 
tai konsekruotas Mohilevo vys 
kupo Maleckio.

Tais pat metais vysk. Matulio 
nis buvo komunistų suimtas, 
po žiaurių tardymų nuteistas 
dešimčiai metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo ir išvežtas koncentraci 
jos stovyklon į Solovkų salas 
Baltojoje jūroje. Čia išbuvo tik 
21 mėnesį, nes nepaprastai sun 
kus miškų kirtimo darbas, šal
tis, drėgmė ir blogas maistas 
pakirto jo sveikatą. Jis buvo 
perkeltas į Petrapilį, o vėliau į 
Maskvos kalėjimo ligoninę. Iš 
čia jį 1933 metais išvadavo Lie 
tuvos vyriausybė, pasikeisdama

AZMINAS

kaliniais su Sovietų Rusija. Tik 
Lietuvoje pasaulis sužinojo, kad 
jis yra vyskupas, tiek daug iš
kentėjęs bolševikų žiaurumus už 
savo nepalaužiamą ištikimumą 
Dievui ir Bažnyčiai.

Atgavęs jėgas vyskupas Teo
filis Matulionis visu uolumu sto
jo darban, pavaduodamas Kau
no arkivyskupą Juozapą Skvi
recką ganytojavimo darbe. Kai 
jis 1934 metais apsilankė Romo 
je Šv. Tėvas Pijus XI-sis priim
damas jį audiencijoje, apkabino 
jį ir, tėviškai bučiuodamas, ta
rė pranašingus žodžius: “Gar
bė Lietuvai, kuri davė tokį ‘did
vyrį”.

Mirus Kaišedorių vyskupui 
Kuktai, 1943 metais Teofilis 
Matulionis buvo paskirtas Kai
šedorių vyskupu ir uoliai ėmėsi 
darbo. Tik neilgai jam buvo 
lemta ramiai darbuotis. Komu
nistams okupavus Lietuvą 1946 
metais, jis buvo bedievių apkal
tintas, suimtas ir išvežta^ Ru
sijos gilumon, kur ištisus de
šimt metų praleido kalėjimuo
se, kančiose, alkyje. Tai buvo 
didžiausio bandymo metai. Bet 
jis nepalūžo. “Jūs manęs neį- 
bauginsit!” — sakydavo jis ko
munistams. “Aš dėkoju Dievui, 
kad galėjau kentėti už Kristų”, 
— buvo jo stiprybė. Kai 1956 
metais jis buvo vėl grąžintas 
į Lietuvą, komunistai jau ne
beleido jam eiti Kaišedorių vys
kupo pareigų, bet priverstinai 
apgyvendino Šeduvoje. Čia jis 
kaip tikrasis kankinys-tremti- 
nys meldėsi ir kentėjo už Lietu
vą ir už Lietuvos tikinčiuosius. 
Šventasis Tėvas Jonas XXIII- 
sis, įvertindamas jo gausiausius 
nuopelnus Lietuvos Bažnyčiai, 
šių metų pradžioje suteikė jam 
arkivyskupo titulą ir pareiškė 
pasididžiavimą dėl jo meilės A- 
paštalų Sostui.

Ir tas Lietuvos didvyris-kan- 
kinys šiandieną yra palaidotas 
Kaišedorių katedroje. Visa Lie
tuva nuliūdus ir susikaupus ge
dule. Arkiv. Teofilis Matulionis 
nuėjo pas Aukščiausiąjį atsiim
ti pelnyto kankinio vainiko. Ta
čiau jo dvasia ir paliktas pa
vyzdys bus gyvas per amžius 
lietuvių tautoje. Visi lietuviai, 
kur jie bebūtų išblaškyti, seks 
jo pėdomis ir . semsis jėgų jo 
tikėjimo dvasioje.
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NAUJIENA! Atidarytas
GENĖS GROŽIO BALIONAS 

ISO West 33rd Street
Atlieka plaukų sušukuosena.s, kirpimus, plaukų dažymą, mani

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

Tel. 842-9214

MARQUETTE PARKO CENTRE

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiky ligos 
2737 VVest 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vak. vak.,
šeštad. nuo 10 iki 12 valandos. 
Trečiad. Ir kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso ir rez. VVA 6-2017

SIUNTINIAI
Į

LIETUVĄ

Statome gyvenamus namus Ir 
kitokius biznio pastatus

Petrauskas Constructšon Co.
2523 W. 69th St. PR 8-3792

2-jų butų mūro namas, 2 po 4 
kamli., arti parko. Naujas alyva šild. 

; Garažas. $19,700.
(> kamb. mūras. Arti mūsų ofiso, 

i Aukšta pastoge. Yra valgomas. Gele- 
ižinS tvora. $22,000.

4 butu mūras. Apie $5,000 nuo
mos. Garažas. Rinktine vieta. 
$37,800.

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

Ui butų mūras po 4 kamb. ir po 2 
mieg. kamb. Apie $7,000 nuomos. 
Kaina $5 2,000.

<1 kamb. mūras ant kampo, mūro

DOVANAS KALĖDOMS 
savo artimiesiems 

SIŲSKITE JAU DABAR 
ir tik per

CENTRAL PARCEL 
SERVICE

kurio pagrindinė įstaiga yra
220 South Statė Street

TelefcUas WA 2-9854, 
gi B. Vitkaus vedamą skyrių rasite

2618 West 63rd Street
Telefonas VVA 5-2466

Maisto produktų siuntiniai, akordeonai ir 
siuvamosios mašinos dabar pristatomi 4-5 
savaičių laikotarpyje.
Turime ypatingai gausų pasirinkimą pre
kių siuntiniams sudaryti. Apsilankykite 
pas mus ir vietoje įsitikrinkite.

Garantuotą siuntinių 
pristatymą trumpiau
siu laiku atliekame 
jau net 16 metų.

Lietuvos gydytojai...
(Atkelta iš 3 pusi.)

linius susirgimus, sepsį, širdies 
sąnarių pakenkimus ir kt.

Įpareigojimai gydytojams

Po šitokių “įrodymų” ir “ne
sugriaunamų argumentų” spau
doje pasipylė raginimai gydy
tojams, kurie “turi būti ne tik 
sveikatos nešėjai, bet ir pilie
čiai ateistai”, atskleisti religi
nių prietarų beprasmiškumą, 
kenksmingumą sveikatai (vis 
tas švęstas vanduo ir kryžius!). 
Gydytojai, dirbą kaimo ambula
torijose turi būti svarbiausi ko
votojai. Jie turi pasistengti, kad 
švęstas bažnyčių vanduo ir kry 
žiaus bučiavimas su baisiomis 
ligų pasėkomis atbaidytų vals
tiečius nuo bažnyčių lankymo” 
(1961 m. “Tiesa”, Nr. 175).

yį
Gydytojams yra įsakyta vyk

ti į kaimus, į kolchozus ir klau
sytojus šviesti ne sveikatos, bet 
ateizmo klausimais. Tokia yra 
šiandien Lietuvos gydytojo už
duotis.

Iš viršaus spaudžiami gydy
tojai turėjo sudaryti savo tar
pe (jei vietoje yra keli) lektorių 
- ateistų grupes, kurioms įsa
kyti lankytis kaimuose ir šviesti 
kaimiečius ateizmo klausimais. 
Pvz. tokią grupę suorganizavo 
Anykščių rajono ligoninės gy
dytojai: šarka, Šiaučiulis, Kai- 
karis, Rainytė.

Gydytojams labai aiškiai pas
tatomas klausimas: jei tu tiki, 
negali būti gydytoju, nes nepa
sitiki vaistais, netiki medicinos 
mokslais. Tikintis gydytojas ga
li būti tik ligoninės šlavėjas, o 
ne gydytojas. Jei nenori tokiu 
tapti, privalai viešai pareikšti, 
kad netiki ir darbais paremti 
savo pareiškimą. To išdavoje

spaudoje gblima rasti net rim
tų senesnių gydytojų “išpažini
mai”, kaip ir kada jie nusikra
tė “religiniais prietarais”, kaip 

, jie tapo “bedieviais”. Savisau
gos instinktas, duonos kąsnis, 
šeimos likimas nulemia ne vieno 
“laisvą apsisprendimą” tapti be
dieviu.

Sunki yra Lietuvos gydytojų 
i padėtis, kada jie atitraukiami 
nuo savo tiesioginio darbo ir 
įkinkomi į partijos siekimų ve
žimą —- šiuo atveju ne į žmonių 
kūno gydymą, bet į dvasios ža
lojimą.

Vatikano dienraštis apie 
Marilyn Monroe

Vatikano dienraštis “Osser- 
vatore Romano’’ išreiškė “gilų 
gailestį”, kad aktorė Marilyn 
Monroe per anksti tragiškai mi 
rė, teigdamas, kad ji žuvo kaip 
sceninės šlovės, kurios simboliu 
ji buvo, auka.

“Negalime nusikratyti įspū
džio, kad Marilyn Monroe tapo 
mentaliteto, papročio, gyveni
mo koncepcijos, darančios žmo
gų simboliu, auka. Jos nelaimin 
gas nuotykis primena daug ki

ltų, kurie paliko nežinomi tik 
dėl to, kad nepasiekė tokios šio 

i vės, kuri sunaikino amerikinę 
aktorę. Drama ir tragedija, jei 

■ pergyvenamos tyloje, užsitrau
kia tokias pat bausmes, tokias 
pat atsakomybes. M. Monroe 

i atsitikimas yra tad toks nelai
mingas pavyzdys”.

Visas straipsnis rodo gilią 
užuojautą ir aukščiausio laips
nio supratimą. Vatikano radi
jas irgi perdavė platų praneši
mą apie tragingą jos mirtį.

Bari mieste, Italijoj, ugniagesiai stebi žemes drebėjimo padarinius

MAMŲ TAISYMO
KONTRAKTORIUS

Alumin. langai, durys ir langij stoge
liai jdedami papigintomis kainomis.

JUOZAS VENCKAUSKAS
5532 So. Hermitage Avenue , 

Tel. HE 4-0026, po 0 vai. vakaro

Mūro rezidencija. 6 kamb. spalvo
ta virtuve, išbaigtas rūsys, 2% vo
nios, gazu šildymas, karpetai, “fire- 
plac.e”, 40 p. lotas. $24,000.

6 m. 6 kamb. mūrin., alum. lang., 
saus. jrengt. rūsi’S. garaž. $22,750.

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

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

1% aukšt. mūr. 6 ir S kamb. alyv. 
šild., mūr. garaž. $24.500.

Prieš parką maisto prekyb. duoda 
aukš. liuks.

mūr., 2 būt., oro apšald. $38,500.
Brighton Pke. 3 būt. mūr. atskir. 

šild., geros nuomos. $22,900.
Kitur; geras 3 aukšt., 3 būt. mūr. 

tvirt. statyba, alyva šildym,, garaž. 
$355 nuom., kaina $27,000.

Mūrinis 2x5%, garažas, aukšta 
pastoge, rūsys, gražus kaip lėle. 69 
ir Talman. $28.500.

(Mūrinis 2x5%, platus lotas, alyva 
šild.. 61 ir- Talman. $26.800.

Mūrin. 10 k. rezidencija ant tri
gubo loto. 5 mieg., 3 auto. garažas, 
naujas šild.. 3% vonios, prie M. p., 
įmokėti $10.000.

.Medinis 2x4 su tuščiu 25 p. lotu 
šalia, Brighton arba Gage p. $17.500.

Medinis 4 kamb. SIO.SOO su rūsiu, 
arba $10,000 be rūsio, abu M. p.

Bu namai ant vieno loto arti mū
sų įstaigos, $21,500.

Mūrinis, naujas, 1 % a., šalia mū
sų įstaigos. Garažas. $30,900.

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

Medinis 8 kamb. Brigt.hon p., 30 
p. lotas, namas gerai užlaikytas ir 
Svainis, $10,300.

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

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

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

KAIRYS REALTY, 2501 W, SOth St., HE 6-5151
garažas., gazu šildymas. $20,000. SSO 000 mot naiamn 2Pajamų bungalcnv - mūras, 6_ ir ; £>°;00°2 Pajamų,
3 kamb. Gazu šildymas. Arti musų.
$19,000.

Aukštas palopius. Prie parko mfl- 
‘ ras — 2 butai po 8 kamb. ir dar 4 
i kamb. butas. 75 p. lotas, 3-jų auto 
i mūr. garažas. ĮmokSti. $12,000.

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

2-jų butų po 0 kamb. mūr. Alyva 
šildymas. Arti 57-os ir Troy. Sav. 
ninkas verčiamas parduoti $26,800.

13 butų mūrinis, Marąuette Parke. 
Naujai atremontuotas. $1 3,900 meti
nių pajamų. Duokite savo pasiūlymą.

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

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

HELP VVANTED — VYRAI

REIKALINGAS BALDŲ
PARDAVĖJAS

Taip pat ir
BENDRAI PARDAVĖJAS

Dirbti pilną laiką, bet kurias valan
das. Geri bendrovės priedai.

WIEBOLDTS " 
63rd ir Green Sts.

REIKALINGAS DUONOS 
KEPĖJAS 

Kreiptis telefonu
LA 3-1510 arba FR 6-0656

REIKALINGI 
KARPENTERIAI 

RE 7 8949

7 visai nauji mfir. modernūs na
mai po 3 ir 4 mieg. Nuo $17,000 
iki $22,500.

3 butai ir biznis. Plytelių vonios, 
[Skelti vamzdžiai. Alum. langai, nau
ja šiluma gazu. Gražus namas, ge
ros pajamos. Gage p. įmokėti $8,500.

Beveik naujas mur. 4 % kamb., 
alum. langai. karšto vand. šiluma 
gazu, 2 a. mūr. garažas, daug prie
dų. M. parke. Tik $22,500.

1 % a. mur. 5 ir 4 kamb. Naujas 
karšto vand. šildymas. $23,900.

8 metai niūras. 4 mieg., 2 pilnos 
vonios, šildymas gazu, 2 auto. gara
žas. šoninis įvažiavimas. Tik $23,000.

7 kamb. mūr. Moderni virtuve, ki
limai, karšto vand. šildymas gazu, 
2 auto. garažas, M. parke. $1S,6OO.

2 butų mūras. Naujas šildymas 
gazu. Modernios virtuves, kilimai 
abiejuose butuose, 2 a. garažas. M.

parke. Tik $26,900.
1 % a. mūras. 2 įėjimai, naujas 

šildymas, 2 a. garažas. Netoli mūsų. 
$22,700.

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.

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.

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

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

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

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

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

B E L L-VA R P A S 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

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

HELP WANTED MOTERYS

CREDIT CASHIER 
(2) — PART TIME

Permanent 
Company benefits

WIEBOLDTS
63rd and Green St.

Tšntomojama^^ufor*rent

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

3232 S. Lowe Ave.

Išnuom. 4 kamb. butas (2 mieg.), 
garu apšild., karštas vanduo. $80 
mėn. 926 W. 52nd St. BO 8-3227.

IŠNUOMĮOJU PIRMAM AUKŠTE
(angliškam beismonte) naujai atre
montuota 4 kambarių butą, ramio
je gatvėje,

323!) SO. LO\VE AVENUE. .

Išnuom. didelis kambarys su 
atskiru įėjimu ir visais kitais pa
togumais, vyrui. GR 6-3069

Išnuom. 4 kamb. butas su van
dens apšildymu, Marąuette Parke.
HE 4-9092.

Išnuom. atskiras kambarys, ne
brangiai. 6821 S. Maplewood Ave. 
HEmlock 4-3063.

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

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

Mūr. 2 i)o 6, geras, Brighton Par
ke. „

Mūr. 2 po4, Brighton Pke. $17,000 ; na tik $9.500.
Mūr. S metų, 2 po 5% kamb Parkholme mūrinis 2 butų: 2 

Marąuette Parke. ' , po~J‘?ls kamb., mūrinis garažas,
nr- - -ni- 1 T> • A 4. ~ x ! Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas. 9 ° 11 G Brigrhton Parke. 8 butai po 5 kamb. (8 miegamieji).

J Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE

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

sūs kamb., 45 p. sklypas. Pilna kai-

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

Sav. Išeina pensijon lr parduoda 
Delavan Wisc. netoli Lake Geneva 
33 kamb. botel 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. nama Brighton Parke.ŠIMKUS
REAL ESTATE. NOTARY PUBLIC

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

LEMONTAS KVIEČIA JUS
j Nauji įvairaus dydžio mūriniai 
namai prie bažnyčių, vaikų darželio 
ir gimnazijos. Viši miesto patogumai. 
Eile senesnių namų mieste ir prie- 

I miesčiuose, ąžuolais apaugusiais.
. Pasirinkimas komercinių, apartmen- 
1 tinių ir rezidencinių sklypų. Sau- 
, gam investavimui farmos, žemės 
sklypai su medžiais. Patogus susi- 

i siekimas.

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

(1-as ūkis j vak. nuo State g-ves)
CL 7-7388

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

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

ĮDOMU! — PIGU!
Prie 72-os ir Western 54 pėdij 

sklypas. 5% kamb. aluminurn apkali 
tas namelis su 2 auto garažu. Tiktų 
ir naujai statybai.

GĖRAS INVESTAVIMAS
3x5 ir krautuvė, mur. arti 52-os 

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

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

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

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

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

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

2737 VVest 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 j apartmęntų Chicagoje. 

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

r* . 8 užmieačl° SYvenimas, tai kiekvienos šeimos svajone.
P. ABROMAITIS REALTY, 1005 Porter St., Lemont, III., CL 7-667.'

! Mūriu 2>am *20’900- I Gase 1>aike’ arti Jaunimo Centro.
j Murai. 2 po o ir 4 k., garaz.. $26,900. 1......
(Medin. 2 po 6 k., garažas. $13,900.
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

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

parko, mokyklų ir bažnyčių už ge
riausią pasiūlymą turi būt parduotas 
7 kamb. mūr. rezidencija. Didelis 
sklypas. Ideali nuosavybė šeimai su 

: vaikais.

A. Norkus Real Estate

CONTRACTORS

' Marąuette Parke, 67-ta ir Rock 
well St. mūr. 2-jų butų, 5V2 i,r 3 
kamb., 8 metų senumo. Kilimai ir 
daug priedų. Butas tuščias pirkė- 

i jui, mažas įmokėjimas. Kaina 
i $26,200. RE 7-9515.

Išnuom. 3-jų kamb. butas, vie
nam asmeniui.

Telefonuokit- 434-2989

HOl'SES FOR KENT. Children & 
Pcts Welcome. Nevv, la.rge 3 bdrm. 
bouses in soųth Chicago suburbs. 
Gai-. att., appliances available. Rent 
may be applied to purchase. VBRY 
RI5AS. RENT. NJO SECURITY DE- 
POSTT. Call 681-2433, ari’a code 312

Išnuom. 4 kambariai su apšildy
mu ir gazu. Arti liet. mokyk, ir 
bažn. FR 6-1153.

Išnuom. krautuvė ir kambar. į 
:su apšildymu. Pataisysime pagal 
į pageidavimą. Prie liet. mokyk, ir 
i bažn, FR 6-1153.________________
i Marąuette Parke išnuom. kam
barys su atskiru įėjimu, naujame 
name. GR 6-3626.

DĖMESIO !

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro- 

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

PARDAVIMUI
o-a*-D«sn» <>«■»» O-«M» O

Parduodamas kaip naujas 21” 
Philco TV; .reguliavimas iš tolo; 
“Slim line” raudonmedžio.

RE 5-3568

HELP VVANTED — VYRAI

TOOLMAKERS MAGHINISTS
MACHINE OPERATORS

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

by t.his arca’s Fastest — Growing Contract Shop. 
“This is the largest and most modern Tool Shop in the

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

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

GULF COAST ENGINEERING 
AND RESEARCH CORP.

and its Subsidiary
TJEXOWELL SERVICE & MACHINE CO.

3201 W. Dalias Houston 19, Texas
EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

Pasinaudokite “Draugo” CIassified skyriumi.

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

VTLLA PARK. Turi būti parduotas 
3 0 m. senumo, permodeliuotas mūr. 
namas su prijungtu garažu. Sklypas 
55x.lS0 p. 4 kamb. apačioj, 3 viršuj. 
Pajamų $130 mėn. 7 vaismedžiai. 30 
min. iki “Doop”. $29.000 arba duoki
te pasiūlymą. Įskaitomi ir baldai. 
Šiokiadieniais skambinti po 6 v. v. 
TE 2-6230._________________________

Netoli La Grange, III., parduo
damas 3-jų miegamų namas, nau
jai tinkuotas, pilnai izoliuotas, 
karštu oru apšildomas. Naujas 2 
mašinų garažas. 100x175 p. skly
pas; galima auginti vištas. Pra
šoma kaina $12,500. Skambinti — 
TErminal 9-9599.

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

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME (.VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS skirtus pastatus. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL dOSU PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7 - 8 9 4 9 
2301 W. 69th St.. Cbicago

Stankus!
CONSTRUCTION C0. S

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-201S

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

A. ABALL RGOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutte;rs, Downspouts, Stogai, Dui
traukiai Pataisomi, Išsmalinami a 
ba dedame naujus. Stogai atnaujin 
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 
m. garantija. Dedame naujas ‘‘co 
per-alloy” rinas—“gutters”; nieki 
nereikia dažyti. Kaina ta pati ka 
ir “galvanized”. Dažymas iš Iauh
Tuckpointing”. Pilnai apsidrauč 

Nemokamai apskaičiuojame; žemia 
sios kainos. Darbas garantuotas. A 
dara dieną ir naktį bei sekmadi 
niais.

DA 1-6047, RO 2-8778
•

HEATING GGNTRACTORįl
Statome šiltu oru pučiamus pe_ 
čius, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus.

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

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Hlinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

2-jų aukštų mūr. pajamų na
mas. 2 auto. garažas. Geram sto
vy. YArds 7-7320

j Marąuette Parke netoli bažny
čių ir mokyklų prie gero susisie
kimo, 7034 S. Rockwell, parduo-' 

■ damas 2-jų butų medinis namas. 
Atskiri gazo šildymai, 2 maš. ga
ražas. Tel. PR 8-3654.

CICERO. Apartmentinis, nebran
giai. Apylinkėje 16th ir Austin. 
5 butai — 2 po 4 kamb.; 2 po 3 
ir 2 kamb. Karštu vand.-alyva 
apšild. 2 auto. garažas. 37 p. skly- 

; pas. Pajamų apie $3,600 per me- 
įtus. $32,000; įmokėti $8,000. 
'SVOBODA, 6013 Cermak Rd., 
Cicero, OLympie 2-6710 arba 
BIshop 2-2162.

PILNA KAINA $7,200. Geras
2-jų butų namas. 4 ir 4 kamb. 
Spintelės virtuvėje. “Shower”. 
“Cyclone” tvora. Gazu apšild. 
Alumin. žiem. langai ir sieteliai. 
Apylinkėje 26-os ir S. California 
Ave. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LA 1-7038.

APŽIŪRĖKITE ŠĮ 2-jų BUTŲ
NAMĄ —- 5 ir 4. kamb. Modern. 
vonia. Didelis skalbimui kamba
rys. Alumin. langai. Garažas. Ar
ti bažn. ir mokyklos. Lenkų ir 
lietuvių rajonas. Apylinkėje 28-os 
ir Trumbull, pietvakariuose. Įmo
kėti tik $1,500. SVOBODA, 3739 
W. 26tb St. LA 1-7038.

ŠILDYMAS
A. Stančiausbas instaliuoja vi

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

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

CONSTRUCTION C0.
REZIDENCINIAI, 

^KOMERCINIAI,
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI Į

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 486 - 5153

Platinkite “Draugą”

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 
mieste ir užmiosčiuose. Darbas 
atliekamas greit ir sąžiningai. 
Apskaičiavimai nemokamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET MĖTAU 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. VVestern, Chicago 9, IU.

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 

ATLIEKAME VISUS NAMU 

PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST S-O7OS OL 7-2094 Oieago. Hl.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR Ig LAUKO). 
KLIJUOJAME STENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikinlul 

GA 5-5S67

Apsimoka skelbtis "DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas J’'te 
rių dienraštis, d skelbimų kainos 
visiems prieinamos.

Remkite “Draugą”

Pirkite JRV Apsaugos 

Bonus!



Apvylė neutraliuosius šaltojo karo šmėkla
Pofestivaliniai svarstomai įrodo komunistinių rengėjų nesėkmę. Vyko su gerais no
rais, bet greit nusivylė. Kai būsimi komun izmo draugai paverčiami skeptikais, prie
šais. Dar apie suomių nuotaikas ir džiazo muzikos siautėjimą festivalio dienomis.

■ Nuo Helsinkyje įvykusio tarp v .TWlKA Vokieti i i tartum bičių aviliai ir vakarie-
tautinio jaunimo ir studentų ’ ' ’ J čių muzika savo skambesiu lyg,
festivalio praslinko jau mėnuo, sakytum, skelbė: mes su jumis,
tačiau dalyvių bei stebėtojų į- nebuvo nei vad. buržuaziniai mteli suomiai!
spūdžiai bei spėliojimai apie jaunimo sluoksniai ,nei dešinie- | Kai vieną vakarą teko stebė- 
ateityje rengiamas tokio masto jį — šie iš viso boikotavo festi- ti nuotaikas, bestovint inžinie- 
jaūnimo manifestacijas dar ne- valį jr j jį nevyko. Taigi tų rių klubo patalpose, ir paklaus- 
nuščiuvo. Kad komunistams 40% tarpe buvo didelė dalis to-į ti jauno, šviesiaplaukio suomio, 
He'sinkio festivalis nebuvo vir- , kių, kurie nebuvo patenkinti sa i ką jis galvoja, apie komunistus, 
tęs džiaugsminga, šventiško po- i vo vyriausybėmis ar visuomeni- | tai jo trijų žodžių atsakymas 

pakeltu balsu dar ilgai skambės 
ausyse ir liudys apie jaunimo 
— tautos ateities nuotaikas, 

nių, komunistų įtakoje esančių, dė, kad jis bematant nukris į Šis jaunuolis, nuleidęs alaus

bųdžio subuvimo vieta, liudijo ne santvarka ir, štai, tokie da- 
if šiomis dienomis Leningrade lyviai festivalio rengėjams at- 
ir Varšuvoje įvykę tarptauti- rC(įė lyg nunokęs vaisius. Atro-

Dainavos stovykloje pora stovyklautojų malšina alkį. Tai Marytė 
ir Dalia Roženaitės. (Nuotr. A. (iulbinsko)

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 1 d.

paveikslų jau buvo restauruota, Europoje nuo 1957 m. iki 1961
bet dar buvo keletas paveikslų, 
reikalingų skubaus restauravi- 

> mo. Buvo keletas paveikslų ir 
į šių laikų lietuvių menininkų 

sukurtų.
Visos koplyčios iki antrosios 

rusų okupacijos buvo iš oro ir 
vidaus tinkamai prižiūrimos, 
tvarkomos ir remontuojamos.

1959 m. pasirodė Vinco Lau

m. katalikų skaičius paaugo 
penkiais milijonais, o kunigų 
skaičius sumažėjo kiek dau
giau kaip 200: dabar jų yra 
169,033. Tačiau eilėje kitų kraš 
tų dvasininkų skaičius auga. 
'Pvz. Kanadoje pasauliečių ku
nigų skaičius per tą laiką iš 
7,958 paaugo iki 8,583; JAV- 
se pasauliečių ir vienuolių ku-

raičio parašyta knygelė “Že- nigų skaičius paaugo iš 29,814
maičių Kalvarija”. Iš laiškų ži
noma, kad V. Lauraitis už šios 
knygelės parašymą gavo 18,000 
rublių. Galimas daiktas, kad 
Kryžiaus ke.ių apiplėšime buvu 
sius dalyvius taip pat riebiai 

ir jiems aprodyti bibliotekos rin skruzdėlynu miesto gatvėse, su apmoĮ<ėjo. Tiktai didelis klau- 
kiniai, net ir rūsiuose. Aptikta toje pačioje aikštėje suvarytais1 gimas, ar bolševikinio “teisingu

iki 32,298.

DĖMESIO !

organizacijų — IUS ir WFDY viliojantį komunizmo krepšį, i bonką ir visiems aplinkiniams i ir nemaža lietuviškų leidinių, jaunuoliais pasimatyti su kos- mo” organai rūpinsis vagių su- 
pasitarimai. Abi organizacijos Kas gi pasirodė? Įvyko prie-;girdint, sušuko — ne, ne, ne! ypač iš 20 amž. pradžios (ligi monautu Gagarinu, su diriguo- radimu, kad meno vertybės bū-i

. . . pirmojo pas. karo) ir dar senes I jamaiš šūkiais Ga-ga-rin. Gai
Lietuviai lankosi Helsinkio njų Apie tai — kitą kartą. Lie vališko entuziazmo nebuvo.

bibliotekoje tuviai svečiai mielai pasirašė Kreipė akį ir keturių kos-
Kai jau teko susipažinti su bibliotekos svečių knygoje ir monautų didžiuliai piešiniai

ras — Budapešte), tiesa, pasi- čiai. Rengėjų nusivylimui bei patriotiškuoju suomių jaunimu,x lankymosi proga bibliotekai per plakatai
sako, už tolimesnį festivalių pykčiui tie neutralieji pasiprie- studentija, norėjosi pamatyti ir : 
rengimą, tačiau jų sėkmė ko- gino pastangoms juos nustumti universiteto biblioteką, patirti, 
munizmo labui ir pati vieta ke- į pagrindines sovietų užsienio : kas joje randama iš lituanisti- 

vakarie-

— Tarpt. Studentų Sąjunga ir šingai — tie galimi naujieji ko- 
Pasaulinė demokratinio jauni- munizmo kadrai virto skepti- 
mo federacija (pirmosios busti- kais ir priešais ir šiuo atveju 
nė yra Prahoje, antrosios cent- ypač ryškiai pasireiškė afrikie-

tų tinkamai apsaugotos.

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas lr 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, UI.---

lia daug ir stambių abejojimų, politikos vėžes, būtent sustip- kos. Trys lietusiai
šaltojo karo šešėlis koncertų r5nti kov* Prieš Vakarus, jau- čiai ten buvo maloniai priimti

„ , . nuosius, nepriklausomus kras- ---------------------------------------------ar šokių užnugary % . .
Itus mobilizuoti prieš Vakarų 

Lėktuvas tarp Helsinkio — tariamai vedamą “imperializ- 
Stockholmo skrenda vieną va- | mą” ir pritarti vokiečių klausi- ■ 
landą ir 20 min. (sprausminis mo sprendimui pagal sovietinius 
vos 45 min.) ir, pro lėktuvo i planus.
langus tebestebint suomių įlan-

ir čia vėl aiški ten- 
davė B. Armonienės knygą “Pa ! dencija. Kai Gagarinas su Tito- 
lik ašaras Maskvoje” ir kt. lei- vu gavo išraiškomis teikė idea- 
dinius. lįstų įspūdį, tai Glenn su Car-

Bibliotekos rimtis — didelis penteriu greičiau priminė tipus 
kontrastas su įvairių rasių su palinkimu į gangsterius...

Europos katalikų dvasiniai 
reikalai

Romoje įvykusiame pašau- 
kimų kongrese dalyvavo 500 
atstovų iš 40 įvairių kraštų. 
Kongreso metu paaiškėjo, kad

^10%, 2(1%, 30% pigiau mokėsite P3 
už apdraudą. nuo ugnies ir auto-S 
mobilio pas A

FRANK ZAPOLIS |
3208% West OiStli Street B 

Chicago 42. Illinois 
: GA. 4-8654 ir GJl. 6-4339.8

kos salyną ar toliau žydriuosius 
Baltijos jūros vandens, dar lie
ka kiek laiko pasikalbėti su kai

O ar pamiršote sovietinį 
imperializmą?

Būdinga, kad kai komunisti-

Niekšiškas žemaičių šventoves 

apiplėšimas
Bolševikai išniekino Kryžiaus kelius Žem. Kalvarijoje

J. GAILUTIS

čių. 1639 m. iš popiežiaus Urbo
no VIII išrūpino atlaidus. Iš 
Liublino domininkonų vienuoly 
no gavo šv. Kryžiaus relikviją. 
Maldas ir giesmes sukūrė pa
tys domininkonai.

Iki Kryžiaus kelių įsteigimo 
I Žemaičių Kalvarija vadinosi

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. 111 (h St., PR 9-1355 ir 9-1355

Gardais, o nuo 1637 metų pra-
Iš Lietuvos rašoma, kad šiais mo festivalius Plateliuose antėjo vadintis Kalvarija, kiek ; 

metais birželio 20 nakties me- ežero kranto. Į festivalį iš pla vėliau pradėta vadinti Žemai- 
tu nežinomi, bet organizuoti čios apylinkės dalyvius suvežą ėių Kalvarija, kad galėtų atskir 
piktadariai apiplėšė ir išnieki-1 autobusais, o kolūkiečiams lei- . nuo esančių Kalvarijų, 
no Kryžiaus kelių koplyčias. Išūžiama arkliais važiuoti. Kas Bendras vaizdas
visų koplyčių išvogė, paveikslus i metai į festivalį atvažiuoja ne
ir išsivežė. Toliau tame pačiame I tik vietos, bet ir sostinės parti- Kryžiaus kelių koplyčios^ pa- j
laiške rašoma, kad vietos gy- i jos bei valdžios atstovai, kurie statytos ne iš eilės, bet ismė-

u kitais azijatais vykome pa- prasidėjo reakcija. Vietoje de- ventojai didžiųjų atlaidų metu savo kalbose nesigaili pasigyri- ant kalnelių ir slėniuose,
žinti jaunimą iš kitų kraštų, pa fenzyvos greitai atsirado aiški I visas iš oro koplyčias papuošė mų partijos laimėjimais ir ža- Nežinančiam vienam be vadovo
sįdalinti nuomonėmis, palyginti ofenzyva ir atėjo momentas, vainikais ir, atnešę iš savo na- da žemaičiams geresnį rytojų, neįmanoma jų apeiti. Kryžiaus
mūsų ir jų pažiūras. Mes tikė- kai komunistinė dauguma atsi- • kelius vaikščiojo po vieną, ma-
jomės, kad įvairių nuomonių dūrė mažumos padėtyje. Tai
suderinimas prisid.ės prie tai- ypač išryškėjo, kai ne tik Va- 
kos, tautų susipratimo sustipri- karų kraštų, bet ir Afrikos de- 
nimo. Tiesa, didelei dalyvių da- legatai iškėlė tai, kad esama ne 
liai padarė įspūdį tie gausūs pa tik Vakarų, bet ir sovietinio im 
rengimai, susitikimai su įvairių perializmo, ir tai, kiek daug 
rasių žmonėmis. Tačiau... nega- kraštų kenčia sovietinio paver- 
lima nuslėpti, kad įvairių kon- gimo junge. Taigi, komunistų

mynais. Trys jauni indėnai, ap- n£ rengėjų skelbiama kryptis 
sirūpinę Hennessy bonkomis, pradžicje dar vyravo, tai vėliau 
štai ką prasitaria apie buvusį vjgį neutralieji, įskaitant ir nai- 
festivalį: viuosius taikos šalininkus ir ato

— Na, mes nesame visiškai minio karo priešininkus ar karš 
nusivylę, tačiau jis mumyse su tuosius pacifistus ir negausius 
kėlė kritiškas bei nepasitikėji- socialistus .pasijuto įžeisti, ve- 
mu nudažytas nuotaikas. Mes džiojami už nosies, apgauti, ir... 
su

Tikram Lietuvos sunui, Nepriklausomybės Akto 
signatarui, Vilniaus Universiteto rektoriui 

A. -J- A.

Prof. MYKOLUI BIRŽIŠKAI mirus, 
jo broliui prof. Viktorui, dukterims ir giminėms 
gilią užuojautą reiškia

Alfonsas Vambufas su šeima

siekimai įsiveržti ir sau pajung
ti vad. neapsisprendusius nepa
vyko. Tai buvo vienas didžiau-

certų, šokių, sporto varžybų už 
nugaryje vis šmėkčiojo šaRojo 
karo dvasia. Vietoj draugišku
mo, tarptautinio sugyvenimo šių nepasisekimų, 
nuotaikų lengvai galėjai pajus-
ti neapykantos dvasią, — o tai ” •’ \ ,
mus labai skaudina ir kelia ne
rimą, — tarė indas. Keistas dalykas. Šių eilučių

40% jaunimo nepavyko autorius šiaip nėra nei Coca 
nustumti į komunistines vėžes Colos nei džiazo muzikos šali- 

Jau buvo minėta, kad Helsin- ninkas, tačiau šie vakariečių ci
klo festivalio dalyvių tarpe ko-: vilizacijos ar papročių atributai 
munistų ar jiems artimų būta į tokiame Helsinkyje kaip tik ne-

Marijos Pečkauskaitės vasaros aikštelės Chicagoje vaikučiai, va
dovaujami mok. M. Šulaitienes. apdovanoja kun. šeštoką gėlė
mis už dažną jų pasirodymų lankymą.

įprastai džiugino akį ar ausis.
Coca colos reklaminius raudo
nus skritulius galėjai matyti ne 
tik mieste, bet ir už jo ribų. O 

ranką, visi susikirtimai buvo amerikiečių džiazas tomis .die- 
tarp komunistų ir tarp, galima nomis tiesiog buvo pavergęs; Kryžiaus~ kelius pavieniai, ma- 
sąkyti, neutralių, dalimi gero- suomių jaunimą, ir kiekvieną I žais ir didesniais būriais, tik 
kai naivių dalyvių. Tie su ko- vakarą kai kurie restoranai ar be kunigo, kryžiaus ir vėliavų, 
munistais seminaruose kovoję 1 studentų namų šokių salės ūžė

60% dalyvių. Dar čia tenka pa
tikslinti, kad tuose seminaruo
se, kur ryškiausiai galėjai pa
justi komunistinio vadovavimo

mų šventųjų paveikslų, pakabi
no į buvusiųjų vietas ir papuo-

Šiek tiek istorijos 
Kryžiaus keliai įkurti vysk.

žais ir didesniais būriais, kar
tais tūkstantinės žmonių minios. 
Per at.aidųs, o ypač didžiuo
sius (liepos pradžioje), kada 
būdavo gražus oras, vaikščio
davo kiek galint iškilmingiau. 
Nešamos bažnytinės vėliavos, 
altorėliai, žibintuvai, o kunigas 
po baldakimu nešdavo šv. Kry
žiaus relikviją. Be to, dalyvau
davo dūdų orkestrai ir chorai. 
Tokia iškilminga ir didinga pro 
cesija užtrukdavo apie 3 valan
das ir padarydavo apie 15 kilo
metrų kelio.

Lietuvos nepriklausomybės 
laikais per Didžiuosius atlaidus 
ir iš kitų parapijų ateidavo baž 
nytinių procesijų, kurios taip 
pat iškiimingai vaikščiodavo į 
Kryžiaus kelius.

Kryžiaus kelių koplyčios yra 
įvairaus dydžio, formos ir sti
liaus. Vienos yra iš medžio, ki
tos mūrinės — iš plytų ar akšė gėlių puokStėmte. Atlaidų Ju l0 Tiškeviiiaus 1637 m. Jis . Kai kurju ” *4i si; 

metu mald.m„ka., ka,p ,r .pra-ii)ats parinko vietas ir žlngs. , „os yra labai 
eityje, giedodami vaikščiojo nįaig atmatavo, kad viskas ati- jų senumą. Į mažiausią koply-

Mii-ė rugp. 30 <1., 19C2, 
Gimė Chicago, Illinois.

A. -Į- A.
ANTHONY J. VISH

(VISHNAUSKAS)
Gyvena 2504 W. OOth Street.

11:50 vai. va.l<„ sulaukęs m. amž.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ann (Tapper), duktė Ca- 
ryl, motina Mary Vishiiauskas. 4 broliai: John, brolienė Plorence. 
Steve. J'Oseph, brolienė iluricl ir Edward, brolienė Adeline, sesuo 
Marie Sapit, švogeris Joseph, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas 
West OOth

bus pašarvotas še>št. 
Street.

6 v. v. Ladka.ivlcz koplyčioje, 24 24

Eaidotuvės įvyks antrad., rugsėjo 4 d., iš koplyčios 0 vai. ryto 
bus atlyjėtas į švenč. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies siela. Po pamaldų 
bus nulydėlius j šv. Kazimiero kapines.

Nuliūdę: Žinona, duktė, motina, sesuo, broliai ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius Steponas LaCkawicz. Tel. RE 7-1213.

A. f A.
JADVYGAI SODIENEI mirus, 

jos dukrai Valei, sūnui Juozui su šeima, 
giminėms ir artimiesiems reiškiame nuo- 
Širdžię užuojautą ir kartu liūdime.

J. ir V. Rajecką ir sūnūs Faustas 
ir Gediminas su šeimomis

tiktų Kristaus kančios kelią Je- čią lengvai gali tilpti apie 20, y/ 
į didžiausią iki 300 žmonių. į 
Kiekvienoje koplyčioje buvo j

Detektyvai bando sudėti sukarpytus 1 10 ir 20 dol. banknotus, 
kuriuos kažkas ir nežinia kam paleido iš vieno St. Louis pastato 
kaip konfeti.

ruzalėje. Pats vyskupas išbars
tė iš Jeruzalės atvežtą žemę ir,

Pasikėsinimai prieš religines dalyvaujant valdžios atsto- atitinkamo turinio aliejiniais
procesijas varas, pirmą kartą apėjo Kry- j dažais piešti 5x7 pėdų dydžio

Iš laiškų yra žinoma, kad, J žiaus ,kelius' Be \°’ vyskupas , paveikslai. Nežinomi yra jų
antrą kartą bolševikams oku-' savo lesomls Pastate 19 autorlal> amzius ir vertė. Dalis
pavus Lietuvą, visos Kryžiaus
kelių koplyčios buvo užrakin
tos ir uždrausta daryti iškilmin 
gą bažnytinę procesiją, daly
vaujant kunigui, nešant kryžių 
ir bažnytines vėliavas.

1957 metais visos Kryžiaus 
kelių koplyčios buvo atrakin
tos, bet neleido iškilmingų baž
nytinių procesijų. Tais metais 
net 5 dūdų orkestrai dalyvavo 
Kryžiaus kelių vaikščiojime, o 
kiek buvo chorų, skaičius ne
žinomas.

Kas metai maldininkams vis 
kuo nors apsunkindavo atlai- ( 
duose dalyvavimą. Uždraudė bet 
kokį automašinų susisiekimą, 
neleido ir kolūkiečiams arkliais 
važiuoti, uždraudė prekybinin
kams pardavinėti maldininkams 
maistą. Suvaržė kunigų dalyva
vimą atlaiduose. Atlaidų metu 
kas metai pradėjo ruošti jauni-

KETVERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A. -Į- A.

ANTON J. PREIBIS
Jau suėjo ketveri metai, kai negailestinga mir

tis atskyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą, 
kurio netekome 1958 m. rugsėjo 4 d. Nors laikas 
tęsiasi, bet mes jo'niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ra
mybę.

Už jo sielą užprašytos dvejos šv. Mišios — su 
egzekvijomis rugsėjo mėn. 4 d. 8 vai. ryto ir rug
sėjo 8 d., 8:30 v. ryte, Švenč. P. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažistamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu 
su mumis pasimelsti už ,a. a. Anton J. Preibio sielą.

Nuliūdę: žmona, duktė, sūnus, marti ir anūkai

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

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

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

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

DRAUGAS
4545 Wesf 63rd Street, Chicago 29, Illinois

DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI
MARLBOROUGH’S LITHUANIAN SELF-TAUGHT, by M. Va- 

riakcjytė-InkenienS, Išleido Lithuanian Catholic Press Society, 
Chicago 29, III. Antras leidimas. Knyga, padedanti pačiam iš
mokti lietuviškai. Chicago, 1958 m. 144 psl.......................$1.25

POPULAR LITHUANIAN RECIPES, compiled by Josephine J. 
Daužvardis. Antras pataisytas leidimas, išleido Lithuanian 
Catholic Press Society, Chicago, 1958 m. 128 psl.......... $2.00

JAUNAS AKORDEONISTAS, Povilas Cetkauskas. Pradinės 
akordeonistams žinios ir daugelis melodijų su gaidomis. Išleido 
J. Karvelis, Chicago, 1958 m. 112 psl.......................... .. $3.00

ŠVENTOJI VALANDA, Nakties adoracijai namuose. Parašė 
Kun. Mateo Crawley-Boevey, vertė M. Pulauskas, MIC. Tėvų 
Marijonų leidinys, 1958 m. 64 pusi. Kaina............... 25 centai

P



6 DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 1 d.

X Mok. Akvilė Rudienė, at
vykusi iš Kalifornijos, ir mok. 
A. Bagdonas padės paskirstyti 
laimėjimus “Draugo” piknike.

X Už a. a. arkiv. Teofilį Ma
tulionį užvakar buvo suruoštos 
gedulingos pamaldos Marąuette 
Parko parapijos bažnyčioje, Chi 
cagoje, 7 v. v. Šv. mišias laikė 
vysk. V. Brizgys, asistavo dia
konu kun. J. Kubilius, SJ, sub- 
diakonu kun. V. Bagdanavičius, 
MIC. Tai progai pritaikytą pa- 
moklsą pasakė vysk. V. Briz
gys. Iškėlė dvi būdingas Lietu
vos žymiajam kankiniui mintis: 
niekas garbės žmogui negali 
atimti, ją jis pats kuria; komu
nistų žiaurieji kankintojai išnyks 
be žinios net pačių komunistų 
istorijoje, o kūnu nukankinta
sis ir dvasia nenugalimas arki
vysk. Teofilis liks amžiams ži
nomas Bažnyčioje ir visam pa
sauliui, kaip nenugalimos dva
sios sektinas pavyzdys, žmonių 
buvo prisirinkę beveik pilna baž 
nyčia.

X ALRK Moterų sąjungos
46 kp. pradeda naują sezoną 
sekmadienį, rugsėjo 2 d., 2 v. 
p. p., Dolores Daužvardienės re 
zidencijoj, 8004 (S. Lockwood, 
Oaklawn, III. Prašoma narių at
nešti savo dovanėles Misericor- 
dia namams, 2916 W. 47th St., 
nes neužilgo narės tuos namus 
lankys.

X Vincas Kuliešius, Chica-

X Korp ! Grandies nariai Chi 
cagoj, vadovaujant Edvardui 
Sakalauskui, rengia tradicinės 
fuksų dienos SAS vasaros sto
vykloje programą, kuri užsi
baigs iškilmėmis prie laužo.

Clevelando SAS draugovė, va 
dovaujant Jūrai Gailiušytei, 
ruošiasi operetės statymui SAS 
vasaros stovykloje, rugsėjo 2 
dieną.

Austė Paliokaitė, veikli Chi
cagos draugovės ir Korp Šat
rijos narė, ruošia SAS stovyk
los talentų vakaro programą, 
rugsėjo 6 d. Šalia muzikos kū
rinių išpildymo, šiais metais 
klausytojai turės progą pirmą 
kartą išgirsti dviejų studenčių 
ateitininkių poezijos.

X Po Draugo gegužinės, jei
gu kas mašina važiuotų j New 
Yorką, prašoma paskambinti te 
lefonu CA 5-8981.

X Anapus Geležinės uždan
gos Dan Kuraičio knygą galima 
gauti ir Drauge. Kaina 2 dol. 
Kaip žinoma jos autorius už tą 
knygą buvo enkavedistų gero
kai pakamantinėtas ir privers
tas padaryti atšaukimą.

X Dr. Kazys Ambrozaitis, 
Methodist ligoninės Gary, Ind., 
radiologijos skyriaus vedėjas, 
išvyko j Montrealy, Kanadoje, 
vykstantį tarptautinį radiologų 
kongresą.

X William ir Ilelen (Medei- 
šaitė) Sa įastiain, 6350 S. Rich
mond st., Chicagoj, rugsėjo 3 d. 
švenčia savo sidabrinį vedybi
nio gyvenimo jubiliejų. Jų mo
terystę 1937 metais palaimino 
a. a. kun. M. Svarlis, šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčioje rug
sėjo 3 d. 10 v. r. bus jų jubilie-

Seselių Kazimieriečių motiniškame name, Chicagoje, rugpiūčio 15 d. buvo metinės iškilmės, kurių 
metu trys postulantės mergaitės buvo priimtos i noviciatą, šešios naujokės padarė pirmuosius įža
dus ir šešios seselės padarė amžinuosius įžadus. Iškilmėms vadovavo vys. Charles Salatka iš 
Grand Rapids, Michigan. Pirmoje eilėje sėdi seselių kazimieriečių generalė motina M. Adorata, 
vysk. Ch. Salatka ir vysk. Brizgys. Stovi su baltais gobtuvais seselės naujokės: Rose Marie, Maria 
Cruz ir Patricia Ann. Už jų stovi seseles, padariusios pirmuosius įžadus: M. Eilėn, M. Barbara 
Ann, M. Joyce, M. Edward Ann, Jean Marie ir M. Noel. Paskutinėj eilėj stovi seselės, padariusios 
amžinuosius įžadus: M. Maristella, M. Lucille, M. Theresiann, Marilyn, M. Janine in M. Antonita.

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

—- Dr. R. ir K. Giniočių duk
ra Gaja išrinkta Zion, III., mie
sto grožio karaliene 1962/3 m. 
Gaja lanko Waukegan Town- 
ship gimnaziją ir yra uoli Ke- 
nosha — Waukegan jungtinės 
lietuvių šokių grupės “Bijūnas” 
šokėja.

— Rapolo Montrimo, studi
juojančio Illinois universitete, 
įvyks sutuoktuvės su studente 
Jean M. Faber rugsėjo 1 d. Šv.

. , . . , .» Jaus šv. mišios. Jubiliejinės vai Baltramiejaus parapijos bažny-
gos statybininkas, sugrįžo su šės bus 5 vaL Margos Colonial čioje 

Inn., 6351 S. Ashland. Helen Se ■
bastian Medeišaitė yra gimusi — Kun. Petras Dziegoraitis,

miero parapijos gaiviu ir nuo
širdžiu lietuviškumu.

— Vaclovas ir Marijona Ja- 
nukaičiąi, Detroit, Mich., su šei- 
ma atvyko į Los Angeles, Calif., 
aplankyti jau seniai matytus gi 
minės Grinkevičius.

— Agr. Jonas Malinauskas, 
Winnipeg, Canada, kartu su sū
numi studentu Algiu atvyko 
svečiuosna pas Kazimierą Karu

Chicagos žinios
GAVO $533,000 TYRIMAMS ; dantisto pavogė $350 ir laikro

dėlį.
Northwestern universiteto me

dicinos mokykla gavo iš JAV 
' sveikatingumo tarnybos $533,- 
000 pradėti septynių metų ty
rimus įvairių inkstų ligų.

, DAUGELIS ŽUS ŠĮ SAVAIT
GALĮ

Nacionalinė saugumo taryba,

GYVATĖS PRIKLAUSO ŠO
KĖJAI

Aną dieną rastos dvi boa gy
vatės taksi automobilyje prie 
O’Hare aerodromo nebus ati
duotos gyvatynui, nes atsirado 
jų savininkė, Alėta Porter, 
4440 N. Wolcott, kuri yra iš 
profesijos šokėja, naudojanti

kurios centrinė raštinė yra Chi- gyva-tes savo programoje. Vie- 
cagoje, skelbia, kad šį savait-|na Yra šešių ,antra penkių pė- 
galį Darbo dienos šventės pro- ilgumo. Šokėja jas nusipir- 
ga per 78 valandas visoje šaly- ko Floridoje užmokėdama už 
je nuo trafiko nelaimių žus 490 a^i<ivi $160.

žmona iš atostogų ir pradėjo 
dirbti namų taisymo darbus. Pa 
ilsėjęs žada dalyvauti Draugo 
piknike.

X Victor ir Bernice Kalvai- 
ciams, 5747 S. Parkside, rugpiū

ir augusi Šv. Kryžiaus parapi- iš Cleveland, Ohio, svečiavosi 
joj, lankiusi parapijos mokyk- pas Mickus, Panorama City, 
lą, baigė Šv. Kaz;miero akade- Calif. Ta pačia proga aplankė 
miją. Puikiai kalba lietuviškai, ir Los Angeles Šv. Kazimiero 

čio 25 d. jų naujame name bu- Wilian Sebastian gimęs ir au- kleboniją. Kun. Dziegoraitis Lie 
vo surengtos įkurtuvės. Atsi- gęs Chicagoj, Šv. Jono parapi-1 tuvių dienoje sutiko daug senų 
lankė daug svečių, kurie linkė- joj. Sukaktuvininkai išauklėjo pažįstamų ir gėrėjosi šv. Kazi- 
jo Kalvaičių šeimai geros svei- pavyzdingą šeimą, sūnų Wil-
katos ir laimės. Įteikta dovanų. ■ liam ir dukrelę Shirly, kuri yra 
Rengėjos Angelė Kilmitzs ir Be , ištekėjusi už John O’Shea. Se
nėta Cicėnas visus maloniai pri bastianų šeima yra nuoširdūs 
ėmė ir vaišino. katalikai, remia visus gerus dar

bus.
X Liet. Žurnalistų s-gos Chi

cagos sk. valdyba posėdžiavo

X Justinas Tarvidas, gyv.
9500 W. Lincoln Hwy., Frank- 
fort, UI., susirgo ir rugpiūčio 
17 d. tapo išvežtas į Hines ve- Pr. Šulo bute rugpiūčio 21 d., 

kur buvo nutarta rugsėjo 22 d. 
surengti B. Pakšto salėje ket-

teranų ligoninę, kamb. A132.

X JAV LB “Palik ašaras 
Maskvoje” Knygos Fondo ko
misija maloniai prašo visus, ku
rie yra gavę aukų lapus, nieko 
nedelsiant juos grąžinti komi
sijos finansų vedėjui: J. Berta
šius, 2642 W. 15 St., Chicago 
8, III.

. X Benediktas Navickas, 5836 
S. Artesian, šventė gimimo die
ną. Ta proga buvo pasveikin-

virtą tradicinį spaudos balių su 
atitinkama menine programa, 1 
buvo priimti į sąjungą 7 nauji 
nariai, apkalbėta II Kult. kon
greso metu duotas įsipareigoji
mas surengti spaudos sekcijos 
dalyviams pietus, aptarti nau
jos valdybos rinkimai, žurnali
stinių popiečių atgaivinimai ir 
t.t. Dabar skyriaus valdybą su
daro: dr. K. Sruoga, V. Zalato-

tas savo šeimos ir artimųjų. ( rius, A. Gintneris ir Pr. Šulas. 
E. ir B. Navickai yra šv. Kry-1 Nauja valdyba bus perrinkta ir

X Kaip jį tikrai reikėtų va
dini — magnetofonu, juostiniu 
rekorderiu ar dar kitaip — mū- i 
sų kalbininkai turėtų nustatyti. I 
Tuo tarpu, viena aišku: Tele
funken magnetofonai—vieni iš 
geriausių. O geriausios sąlygos 
jiems pirkti yra Gradinsko te
levizijų, radijų, patefonų, hi-fi 
stereo — vietinių ir vokiškų — 

i ir rinktinių plokštelių krautu- 
I vėje, 2512 W. 47th St., FR 6- 
1998. (Sk.)

X E. Tutlienė jau kelinti me
tai siuva rūbus Nancy Simpson, 
turinčiai modeliavimo mokyklą 
Chicagos miesto centre. Rugsė
jo 30 d. 4 vai. v. Nancy Simp
son modeliuos Jaunimo Centre 
vykstančioje Madų Parodoje, 
rūgs. 8. (Pr.)

Irena Giečiūtė, trijų metų am
žiaus dainininkė ir deklamatorė, 
Draugo piknike dalyvaus dainų 
programoje rugsėjo 3 d.

A. Gulbinsko nuotr.

žą, Los Angeles, Calif. Svečiams 
daro didelį įspūdį lietuviškosios 
kolonijos Vakaruose gausumas 
ir judrumas. Taip pat labai 
džiaugiasi Californijos aplinka.

— Tėvas J. Vaišnys, SJ, “Lai 
škų Lietuviams” redaktorius, 
Chicago, III., atvyko į Burbank, 
Calif., pavaduoti atostogų me
tu kun. Kazimierą Steponį, St. 
Joseph Hospital kapelioną. Kan. 
Steponis išvyko atostogų į Ame 
rikos šiaurės vakarus.

— Algirdas Gustaitis, Los 
Angeles, Calif., pirko keturių 
butų namus, netoli Šv. Kazimie 
ro bažnyčios. A. Gustaitis labai 
džiaugiasi pagaliau įsikūręs sa
vo namuose.

asmenų. Tame laikotarpyje su
žeistųjų gali būti iki 20,000.

NUSIŠOVĖ BEVAIRUODA
MAS

Arthur Schannier, 2110 Hawk 
Lane, nusišovė bevairuodamas 
savo automobilį, kai pastebėjo, 
kad jį vijosi policija. Jo auto
mobilis tada įvažiavo į kitas 
dvi mašinas. Jis nuvežtas į 
Northwest C ommunity ligoni
nę, kur jo padėtis yra kritiška.

BEDANTIS APVOGĖ 
DANTISTĄ

Bedantis, užėjęs pas dantistą 
dr. Isador Weisbach, 4639 N. 
Broadway, paklausė, kiek dak
taras imtų už naujų dirbtinių 
dantų padarymą. Gavęs atsa
kymą, bedantis pareiškė, kad

DVIRATININKAI IR ŠIMTI
NĖ MYLIŲ

Per 40 dviratininkų dalyvaus 
100 mylių ilgumo lenktynėse iš 
Chicagos į Russell, Bl., ir at
gal. Lenktynės bus rūgs. 9 d.

Sol. I. Blauzdžiūnaitė-Motekai-
tuojau grįšiąs. Tai ir padarė šiandien dainuojanti Vilka-

viskiecių rengiamam koncerte 6
Grįžo, atstatė revolverį, ir įs val. 30 min jaunimo Centre.

Chicagoj ir apylinkėse
JI TARNAUS KITŲ LAIMEI i mėgiama ir mylima mokytojų 

, bei draugių. Tris metus mokosi 
Rugpiūčio 26 d. Ona Marija gallestingųjų seselių mokyklo-

Bosaitė baigė prie Šv. Bernar- I je, drauge atlikdama praktiką

RUDENS ŽENKLAS
do ligoninės Chicagoje, veikian- šy Bernardo Engiew00d ir ye.
čią gailestingųjų seserų mokyk

Chicagos rajone jau renkasi lą ir tą dieną iškilmėse gavo
tūkstančiai purpurinių langinių 
kregždžių, besiruošiančių skris
ti į šiltesnius kraštus. Tai jau 
rudens ženklas, nors karščiai 
vilioja žmones maudytis ežere 
paskutiniose atostogų dienose..

NAUJA BROLIJOS LIGO
NINĖ

Brolių Aleksijonų vienuolynas 
statys naują $6,000,000 kaštuo
jančią ligoninę Eik Grove prie
miestyje. Bus septynių aukštų 
ir bus vietos 220 lovoms. Sta
tybą manoma pradėti ateinan
čiais metais.

ATPLAUKĖ DIDŽIAUSIAS 
LAIVAS

Atplaukė didžiausias laivas, 
bet kada atplaukęs į Chicagos 
uostą. Tai yra prekinis 730 pė
dų ilgumo laivas Leon Falk, ku 
riame telpa 650,000 bušelių ar
ba 15,000 tonų grūdų. Iš Chi
cagos jis plauks į Baie Com- 
beau, Kanadoje.

diplomą.
Onutė gimė Lietuvoje. Ją ma

Onute Bosaitė

tėveliai karo sūkuriuose 
beveik ant rankų visą 

tremties kelią. Pasiekusi Ame
riką, lanko Brighton Parko lie
tuvių parapinę mokyklą ir vė
liau Marijos aukšt. mokyklą. 
Mokyklose pavyzdinga mokinė,

žytę
neša

ziaus parapijos ir katalikiškų 
įstaigų nuoširdūs rėmėjai.

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

X Aldonos Valeišaitės ritmi
nės gimnastikos ir išraiškos šo
kio studija pradeda veikti rug
sėjo 5 d., Jaunimo Centre, 5620 
So. Claremont, kamb. 202.

Nauji mokiniai registruojasi 
6:30 v. v., pamoka buvusiems 
mokiniams prasideda 7 v. v.

(Pr.)

X Malonėkite pranešti, jei kas 
radote ar žinote, apie pamestą 
akordeoną, baltos ir mėlynos spal
vos, dėžėje. Pamestas rugp. 26 d. 
tarp 2—3:30 v. ryto, 69-toje gat
vėje tarp Maplevvood ir Rockvvell. 
Prašome skambinti HE 4-3283. 
Pranešusiam atsilyginsime. :(Sk.),

išplėsta, nes skyrius padidėjo 
narių skaičiumi.

X Marąuette parko aikštėje
rugpiūčio 25 d. įvyko Alvudo 
suruoštasis dešimtasis kultūri
nis vakarojimas, kurį pravedė 
akt. Alfa Brinką. Broliukai Ar
vydas ir Vytenis Žygueiai, pir
mieji per mikrofoną pasakė ei
les ir dainavo. Toliau su eilėmis 
ir dainomis pasirodė T. Gliosai- 
tė, trys sesutės Totoraitytes, 
Gariūnai be., Šidlauskaitė, brolis 
ir sesutė Vitkai, Janušaitytė ir 
kt. Po to sekė rateliai ir sceno
vaizdis bei sol, Peškienės dainos. 
Vėliau buvo rodomi spalvoti fil
mai. Popietėn atsilankė daug 
svečių.

X Lemonto LB apylinkė rengia 
gegužinę, kuri įvyks rūgs. 2 d., 
2 v. p. p. Jono Bagdanavičiaus 
ūky “Lietuva”, 1349 State St., 
Lemont, III., Bus vaišių stalas. 
Visi kviečiami dalyvati. (Pr.) Vyčių seimo, įvykusio rugpiūčio 17—18 d. Newark, N. J., dalyviai. (V. Maželio nuotr.)
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teranų ligoninėse, pereidama į- 
vairių ligų skyrius. Nuolatiniam 
darbui pasirinko ir nuo rugsė
jo pradžios pradeda dirbti Ve
teranų ligoninėj Chicagoje.

Ta gražia ir reta proga Onu
tės tėveliai Marija ir Juozas 
Bosai savo namuose suruošė 
mokyklos baigimo šaunias vai
šes, į kurias atvyko daug sve
čių net iš Toronto, tai A. Del- 
kus su žmona, sūnumi Kęstu
čiu ir dukra Birute ir Dobilienė 
su sūnumi Vytautu.

Puikių ir kultūringų vaišių 
metu solenizantę sveikino dr. 
Ona Vaškevičiūtė iškeldama jos 
kilnų būdą ir ryžtingą darbą 
per eilę metų. Dr. Jonas Ado
mavičius pabrėžė gailestingo
sios sesers darbo atsakomybę. 
A. Delkus Onutę pasveikino ka 
nadiečių vardu.

Vakaro prieblandoje vaišės 
buvo tęsiamos ponų Bosų pui
kiame sodelyje ,kurį puošia įvai 
riaspalvės rožės, jurginai ir ki
tos puikios gėlės. Studentiškas 
jaunimas Onutę pasveikino su
giedodamas Gaudeamus. Protar 
piais buvo parodyta keletas gra 
žiu kultūringų bei gailestingo
sios seselės pareigas primenan
čių filmų. Delkus Kęstutis su 

j sesute Birute protarpiais pui- 
' kiai padeklamavo Maironį ar 
i padainavo dainelių.
i Onutė Bosaitė gavo daug gra 
žiu dovanų ir daug sveikinimų 
raštu.

Svečiai skirstydamiesi gėrė
josi puikiomis vaišėmis ir džiau 
gėsi ponų Bosų pastangomis, iš 
auginus mielą gerą lietuvaitę, 
veiklią ateitininkę ir gerą pa
reigingą gailestingąją seserį, 
kuri savo darbu praskaidrins 
ne vienam žmogui sunkias gyve 
nimo valandas. Svečias

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus 
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