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Rusinimo banga Pabaltijo kraštuose į atsakomybę dėl U-2 skridimo
Nacionalinė Kinija pasiima

ESTIJOS PADĖTIS SOVIETINIO 
REŽIMO SĄLYGOSE

Estijoje įsikūrę rusai turi geresnius darbus ir butus. — Estijoje 
mažėja gyventojų skaičius, neatsižvelgiama į gyventojų 

poreikius

Naujausios 
žinios

JAV Senato ginkluotos ta-

NERAMUMAI SOV. 
SĄJUNGOJE

LONDONAS. — Šiom dienom

Tačiau Peipingas savo sunkios artilerijos propagandą 
nukreipė prieš Jungtines Amerikos Valstybes

TAIPEI, Formoza. — Nacio- pertai bando sužinoti kas įvyko 
nalinė Kinija vakar pasiėmė pil- i - ar nepaprastoje aukštumoje

~ Londone gautos žinios patvirti- ną atsakomybę dėl amerikiečių lėktuvas buvo priverstas nusi-
rybos komisija vakar pradėjo no ankstesnius gandus, kad pie- statyto U-2 lėktuvo skridimo, leisti sugedus motorui, ar Kini-

tų Rusijos mieste Novočerkas- Komunistai teigia, jog jie nu- jos raudonieji, panaudoję rusų

PAVERGTA ESTIJA. — Lie
tuvos šiaurės kaimyno — Esti
jos padėtis visais požiūriais pri
mena sovietinio režimo priespau 
dą Lietuvoje. Estijos rusinimas 
ir bolševikinimas tebeina ir čia 
panaudojami kartais labiau ra
finuoti metodai.

Panašiai kaip Lietuvoje, ir 
Estijoje falsifikuojama istorija. 
Visi įvykiai, susieti su Petro 
Didžiojo ir vėliau Stalino įvyk
dyta krašto okupacija, vadina
mi “pažangiais įvykiais”. Komu
nistai skelbia, kad estų literatū
ra, menas ir muzika visus tei
giamus bruožus esą paveldėję 
iš rusų. Kai 22-me komunistų 
partjios suvažiavime Maskvoje 
rusų kalba buvo iškelta kaip 
“Lenino kalba”, Estijoje, kaip 
ir kituose sovietų pavergtuose 
kraštuose, laukiama dar griež
tesnės rusinimo bangos.

’ *
Estijoje įsikūrę rusai, turį 

geresnius darbus ir butus kaip 
estai, šių pastarųjų nekenčiami. 
Jaunimo gabenimas, jam baigus 
mokslą, tariamai “savanoriškai”

000. Jų tarpe rusų gyventojų 
buvo 287,000 arba 23.9% visų 
gyventojų, o estų buvo 72.9%. 
Tuo tarpu prieš karą estų kraš
te buvo 88.2%, o rusai gyven
tojai tesudarė 8.2%.

Estijoje tebevyksta pasyvus 
tautos pasipriešinimas

Nepaisant visų rusinimo, bol- 
ševikinimo pastangų, komunis
tų partijai Estijoje nėra pavy
kę sukomunistinti tautą. Komu
nistų partijai priklauso 36,000 
nariai ir tai sudaro apie 3% 
viso gyventojų skaičiaus. Es
tai sudaro vos pusę visų parti
jos narių skaičiaus. Estijoje te
bevyksta pasyvus tautos pasi
priešinimas komunistinimo pas
tangoms. Apie tai liudija, po 20 
metų “komunistinio auklėjimo”, 
nuolatiniai estų komunistų de-

į gyventojų poreikius. Vietinės 
ūkio tarybos Estijoje buvo per
organizuotos — jos apkaltintos 
vietiniu “šovinizmu”, nes ūkio 
srityje siekusios patenkinti gy
ventojų poreikius.

Pramonės skatininimas Estijoj 
vykdomas visu spartumu

Numatyta Estiją paversti pa
grindiniu kraštu — šaltiniu, eks 
portuojančiu degamąją medžia
gą ir elektros energiją į Lenin
grado sritį, Latvijos ir Baltaru 
sijos respublikas. Kai prieš ka
rą Estijos miestų gyventojai

apklausinėjimus dėl prezidento 
Kennedžio prašymo leisti pašauk 
ti 150,000 atsarginių į aktyvią 
karinę tarnybą, jei bus reika
las. Vakar liudijo gynybos sek
retorius McNamara, pareikšda
mas, jog reikia atministracijai 
suteikti šią galią.

— JAV Senato ginkluotų jė
gų komisija vakar visais bal
sais pritarė prezidento Kenne
džio prašymui pašaukti 150,000 
atsarginių į karinę tarnybą.

— Alžirijos vicepremjeras 
Ben Bella ir reguliarios armi
jos pulk. Honari Boumedienne 
vakar tapę Alžiro valdytojais 
ir ruošiasi nominuoti kandida
tus į parlamentą. Boumedienne

ke vyko dideli neramumai. 
Neramumai kilo prieš porą

mėnesių dėl kainų pakėlimo 
maisto gaminiams, kurių, ypač 
mėsos, labai trūksta. Malšinant 
demonstrantus kariuomenės pa
galba, buvo daug aukų. Visa 
Novočerkasko sritis, kaip pra
nešama, buvo izoliuota.

Raudonųjų paroda 
uždaryta

BERLYNAS. — Leipzigo pre 
kybos paroda, Rytų Vokietijo
je, uždaryta užvakar ir padariu 
si apie 830 milijonų dolerių ver
tės “biznį”.

sudarė trečdalį, tai šiuo metu įžygiavo su 5,000 vyrų į Alžirą, 
miestuose gyvena 56% krašto alžiriečių sostinę, baigdamas 7 
gyventojų. Sostinė Talinas vir-1 savaičių miesto okupaciją. Iki
to pramonės centru su apie 
300,000 gyventojų.

Žemės ūkio srityje Estija at
silieka nuo prieškarinio lygio. 
Ūkiui trūksta traktorių, trąšų

šiol miestą valdė alžiriečiai par
tizanai.

— Sovietų šnipas dr. Soblen,

Prekybos paroda 
Vienoje

VIENA. — Austrijos prezi
dentas Adolf Schaerf užvakar 
atidarė 78-tąją Vienos prekybi-

sviedinius, numušė lėktuvą. 
Kinijos komunistų pilotas Liu

Chen, atbėgęs į Formozą praė
jusį kovo mėnesį, sužinojęs prieš

mušę U-2 virš Kinijos žemyno 
Peipingas ignoravo Taipei ir

apkaltino Jungtines Amerikos 
Valstybes. Šia proga raud. Ki
nija pradėjo spiaudyti iš savo pabėgant iš žemyno, kad Pei-
propagandos mašinos visokius pingas gavęs priešlėktuvinių 
melus, pliekdama Amerikos po- sviedinių (raketų) iš Rusijos, 
litiką Kuboje, Berlyne, pietry-1 x
čių Azijoje ir kitose neramiose 
vietose.

Peipingo radijas pranešė, jog 
lėktuvas buvęs užvakar numuš
tas virš pietryčių Kinijos avia
cijos dalinio. Jis nepateikė smul 
kmenų ir neatskleidė piloto liki
mo.

Nacionalinės Kinijos pareigu 
nai pareiškė, jog žvalgybos eks

Nacionalinė‘Kinija turėjo du 
U-2 lėktuvus: abu Formozos 
nuosavybė, vienas dingęs, pa
sakė nacionalistų pareigūnas. 
Formoza savo vardu vykdyda
vo žvalgybinius skridimus.

Vakar nacionalinės Kinijos vy 
riausybės pareigūnas pranešė, 
kad U-2 skridimai' sustabdomi.

Susirinko britų bendruomenės 
minisferiai pirmininkai

javimai apie gyventojų šimpa.
tijas vad. buržuaziniams nacio- ir kt. 1861 m. Estijoje veikė 611 
nalistams, apie šovinizmo nuo- žemes ūkio kolchozų ir 144 sov- 
taikas ar net apie sabotažo reiš- chozai, pakeitę laisvės metais 
kinius. I buvusius 140,000 smulkiųjų ū-

Visas Estijos ūkio gyvenimas' kių. Žemės ūkio krizė palietu- 
I vairuojamas pagal Maskvos į- si visą Sovietijos ūkį atsiliepia 

į tolimas Sovietijos sritis prime- ' geidžius bei reikalavimus. Tik ir esto kolchozininko padėčiai.
Lygiai kaip ir lietuvis ar latvis

kuris dabar yra Londono ligo- 1 nę parodą. Daugiau kaip 2,000 
ninėje, vakar prieš pietus, pa- ; eksponentų iš vakarų ir komu-

LONDONAS. — Britų vy
riausybė nuėjo į sunkią bendruo 
menės (commonwealth) minis- 
terių pirmininkų konferenciją, 
atidarytą vakar, tikėdama lai-

na lietuviškojo jaunimo trakta- Maskva nustato, kokie turi būti 
vimą. Kai jaunieji estai išvyks- investavimo į pramonę dydžiai, 
ta, į jų vietas atkeliauja rusai kiek reikalinga žaliavų ir kiek 
studentai. Jaunimas karinę tar turi būti pagaminta prekių rin- 
nybą eina Sovietijoje ir Estijon kai- Iš Estijos pranešama, kad 
atgabenami sovietiniai daliniai. šiuo metu nesą j°kill ženklų, 
Tokio pobūdžio karinis ir jauni- kurie rodytų, jog atsižvelgiama 
mo darbo jėgų pasikeitimas žy
miai palengvina rusinimo pro
cesą. Kaip pastebi laisvųjų prof. 
sąjungų egzilyje organas “La
bor in exile” (7-8 nr.), šiuo me
tu Estijoje sovietų karinių da
linių skaičius galįs siekti 100,
000.

Ne tik Lietuvoje ir Latvijoje, 
bet ir Estijoje sovietinės oku
pacijos sąlygose mažėja gyven
tojų skaičius. Estijoje dar ir 
teritorija sumažėjusi sovietų 
naudai, nes pagal sienų ištaisy
mus 1945 ir 1954 m. 155.3 kv. 
mylios buvusios Estijos terito
rijoje — su 65,000 gyv. — ati- Ld-) nurodė, kad Europoje auš 
teko Sovietų Sąjungai. Pagal tanti nauJa cra- Viešnagė įvyko 
apskaičiavimus, įskaičius gyven Berlyno krizės metu‘ir tuo me- 
tojų deportacijas, karinę prievo- tu’ kai dėtos pastangos paspar- 
lę atliekančius Rusijoje, karo tinti Europos politinį susivieni- 
padarinius, gyventojų pasitrau-' ir Britanijos įstojimą į eu- 
kimą į Vakarus, šiuo metu lai- roPinę ūkio bendruomenę, 
koma, kad Estijos gyventojų' šiuo atveju vokiečių ir pran

cūzų tikslai sutampa, tačiau e- 
sama skirtumo metoduose 
“Franfurter Allgemeine Zeit
ung” (205 nr.) pažymėjo, kad, 
generolui daug kartų kelionės 
metu užmezgus kontaktą su pa 
čiais gyventojais, “jo tiesiogis 
kreipimasis tai jo galios šalti
nis ir drauge priemonė veikti 
politiniai”. O susibičiuliavimas 
su Prancūzija — čia didelių nuo 
pelnų turi ir vokiečių kancle
ris Adenaueris — prisidėjo prie 
to, kad Vokietijai pavyko leng 
viau rasti vietą laisvųjų tautų 
tarpe”.

skaičius bus sumažėjęs apie 305, 
000. Pagal 1959 m. gyventojų 
surašymo duomenis, tuo metu 
Estijoje gyventojų buvo 1,197,

KALENDORIUS
Rugsėjo 11 d.: šv. Teodora? 

šv. Protas ir Jocintas.
Rugsėjo 12 d.: švč. Marijos 

Vardo šventė, šv. Juvencijus, 
Diemedis.

ORAS
Oro biuras praneša; Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
giedra, apie 60 laipsnių; rytoj 
— giedra, šilčiau po pietų.

ir estas ūkininkas įvairių parti
jos varovų veržiamas pildyti, 
lenkti planus, tuo tarpu mažai 
tėra žymių, kurios rodytų gy
venimo sąlygų bei lygio gerėji
mą. (E.)

KAS VADOVAUS EUROPAI?
Spaudoje pasižvalgius

Ryšium su Prancūzijos prezi
dento gen. de Gaulle šešių die
nų lankymusi Fed. Vokietijoje, 
pasaulio spauda atkreipė dėme-

Europoje vyrautų vokiečiai su 
prancūzais, o britai liktų nuo
šaly. Esą “de Gaulle svajojama 
Europa, netekusi anglosaksų pa

sį į vokiečių parodytas simpati- • ramos per 50 metų virstų gry- 
jas Prancūzijos galvai, į vieto-j nai vokiška. Ir kas čia laimėtų? 
mis triumfalinio masto genero- — klausia dienraštis. Reikia 
lo'priėmimą, į viešnagės reikš- skaitytis su Fed. Vokietijos te- 
mę ir jos padarinius ateičiai, ritorialiniais reikalavimais. Ar 

“Nevv York Times” (rūgs. mūsų jaunimas vėl turės grieb
tis ginklo? Kas, pagaliau, vado
vaus Europai?”

Tuo tarpu kitas dienraštis, 
“Paris jour” nurodo, kad vokie
čiai su prancūzais tenori taikos. 
Joks protingas prancūzas nesi
tiki, kad Europa pakliūtų pran
cūzų vadovybei, lygiai ir joks 
blaiviai galvojantis vokietis ne
svajoja, kad Europą vėl turėtų 
valdyti germanų tauta”. (E.)

sak gydytojų biuletenio, buvo 
be sąmonės, jis kenčia konvul
sijas.

nistinių rytų yra išstatę savo 
gaminius, norėdami užmegzti 
naujus prekybinius ryšius.

mėti paramą dėl įsijungimo į 
Europos Ekonominę Bendruo
menę (Bendrąją Rinką).

Britų grupė — premjeras Ha
rold Macmillan, A. Butler, pir
masis valstybės sekretorius; Ed 
ward Heath, lordas antspaudo, 
ir bendruomenės sekretorius 
Duncan Šaudys beveik visą sa
vaitgalį praleido bandydami į- 
tikinti bendruomenės vadus, jog 
Britanija privalo įžengti į Eu
ropą.

Macmillan. ir jo kolegos gins 
savo pažiūrą, kad bendruome
nė ją paremtų. Jie tikisi, jog 
jie. laimės bendruomenės įgalio
jimą tęsti derybas su Europos 
Ekonomine Bendruomene.

Savaitgalyje delegacijos ta
rėsi su Mactnillanu ir jo bendra 
darbiais.

Tų delegacijų kalbėtojas pa
reiškė, kad britų vyriausybė e-

i šauti tikra, jog Britanija turi 
įsijungti į Europiečių Ekonomi
nę Bendruomenę, kurioje būsią 
apginti esminiai bendruomenės 
reikalai.
TRUMPAI IŠ VISUR

— Popiežius Jonas XXIII va-
I kar pradėjo vienos savaitės re-

Alfonsui VVells rinkiminės veiklos sudarymui pasitarimo dalyviai Jono Pakelio rezidencijoje Palos Heights, III., L-nlnbciTnc n 1 d • 
rugsėjo 9 d. Iš kairės į dešinę pirmoje eilėje: Ona Stasukaitienė, dr. Ona Baliūnienė, Marijona Sebastijonienė, I KOltKC1Jas> melsdamasis uz VI- 
Teodora Kuzienė, teisėjas Alfonsas VVells, Ona Valonienė, Irena Balzekienė, Marija Bulowienė, Pranas Bulowa, suotinio Bažnyčios susirinkimo 
Alfina Barton; antroje eilėje sėdi: Ona Kasauskienė, Filomena Pakelienė, Elena Kai, Antanina Kazanauskienė, ! mcįcPbima Vicnrvf-inin 
Ona Aukštkalnienė (Aukers), Ona Kazen, Marijona Eisin. Stovi: kun. Adolfas Stašys, Antanas Valonis, Alfonsas; į. ... .
Aukštkalnis, Jonas Grigaliūnas (Gregg), Julius Kuzas, Stanislovas Kazen, Jonas Kazanauskas, Dan Kuraitis, Jonas C1OS susirinkimas bus pradėtas 
Pakel, Antanas Vartūnas, Balys Brazdžionis, Vitas Uznys, Martynas Gudelis, Edvardas Stasukaitis, Otto Kasauskas, spalio 11 .dieną
Adolfas Baliūnas, dr. Povilas Zallys, muz. Jonas Bijanskas, Norbertas Lamberty, Viljamas Sebastijonas, Allen Norville

Kai kurie prancūzų laikraš
čiai, pvz. “L’Aurore” reiškia

Didėja atvykstančių iš 
Sovietijos skaičius

BONNA. — Rugpiūčio mėne
sį į Fed. Vokietiją iš Sovietų 
Sąjungos grįžo 75 vokiečių kil
mės asmens (tarp jų yra ir lie
tuvių), be to, atvyko 592 as
menys iš Lenkijos valdomų bu
vusių Vokietijos sričių ir 130 
vokiečių iš kitų kraštų.

Jie visi buvo suregistruoti

ŠEN. DODD PRAŠO JAV REMTI KUBIEČIU 
IŠLAISVINIMO JĖGAS

Planas apginti Kubos nepriklausomybės deklaraciją

WASHINGTON, D.C. — Se- silaisvinimo jėgas” susirėmime, ir pripažins laikinąją Kubos vy-
natorius Thomas J. Dodd (D., j su "rusų agresijos žygiais prieš 
Conn.) vakar pasiūlė planą nu-i Kubos tautą”.

Saulė teka 6:26, leidžias 7:09. ' nuogąstavimą tam atvejui, jei

versti Castro režimą, nuošir
džiai remiant “Kubos tautos 
pastangas pačiai išsilaisvinti”.

Dodd pareiškė, jog jis yra prie 
šingas pasiūlymams, kad ame- 

! rikiečių kariniai daliniai įsiverž
tų į Kubą, bet Jungtinės Ame
rikos Valstybės turėtų atvirai

Friedlande, netoli Goettingeno. i ir viešai paremti kubiečių “iš-

Dodd pasiūlė Senatui šią pro
gramą, kuri būtų taikoma ame
rikiečių politikai:

1. Įsipareigoti Kubos tautos 
laisvės deklaracijai.

2. Informuoti kubiečius trem
tinius šiame krašte, jog Jung
tinės Amerikos Valstybės rems

riausybę tremtyje.

3. Pritaikinti Monroe doktiri- 
ną, uždraudžiant vežti komu
nistų karines siuntas ir karei
vius į Kubą. Jis iškėlė mintį, 
kad Jungtinės Amerikos Vals
tybės nusiųstų laivus su maistu 
vieton kiekvieno laivo su rau
donųjų ginklais, kuris bus grą
žintas namo.

— Sovietų Są,jungos ūkio eks 
pertų grupė, vadovaujama Ru
sijos žemės ūkio ministerio, at
vyko į Washingtoną, pastudi
juoti amerikiečių sistemos, kuri 
duoda ūkinių gaminių pertek
lių, o Sovietų Sąjungoje yra di
delis maisto trūkumas. Diktato
rius Chruščiovas vis dar giria
si, kad Sovietų Sąjunga gana 
greitai prelenks Ameriką ūkio 
srityje.

— Buvęs prezidentas Kisen- 
hovveris vakar viešėjo Baltuo
siuose Rūmuose ir pietavo su 
prpzidentu Kenncdžiu; abu vals
tybininkai aptarė dabartinę tarp 
tautinę politiką, ypač palietė 
Berlyno klausimą.

— Danų rašytoja Isak Dine- 
sen mirė rugsėjo 7 dieną Ko
penhagoje, Danijoje. Ji buvo 
77 metų amžiaus.
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KLAIDOS APIE ODOS LIGAS
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Nesuprantant ligos, niekad 
nepatark ligoniui kaip jam gy
dytis. Nevykęs patarimas žmo
gui gali daug žalos padaryti.

Nesusipratimas No 3. — “ši
tie pleiskanoms vaistai garan
tuotai pagydys nuo pleiskanų”.

Šarlatanai dažniausia “garan 
tuoja”, o tikri faktai apie pleis- 
kanavimą yra šie: 1) Pleiska
nos atsiranda tada, kada odoje 
esamos aliejų gaminančios liau
kos pasidaro perdaug veiklios. 
2) Priežasčių nuo ko odos liau
kų veikla pakrinka yra labai 
daug. 3) Ir suradus pleiskana- 
vimo — aliejinių liaukų veik
los sukrikimo priežastį, nevisa- 
da pavyksta priežastį pašalinti. 
O jei odos kenkėjo ir pleiska
navimo priežasties nepašalinsi, 
tai pleiskanavimo nepagydysi. 
Jei žmogaus prigimtis yra to
kia, kad dėl kiekvieno menknie 
kio jaudinasi ir rūpinasi ir sau 
pakaušį kaso, — tai kaip jam 
sustabdyti jo liaukų perdidžią 
veiklą? Pagelbėti laikinai to
kiam galima, bet tik laikinai.

Naudojant kai kuriuos pakau
šio trynimui preparatus, galima 
nuo skalpos paviršiaus nuvaly
ti pleiskanas. Bet vien tik try
nimu negalima pagydyti siste
minių — vidujinių ligų. Vien 
tik masažu negalima pagydyti 
sebacinių liaukų patologinės pa 
dėties. Čia reikia daugiau negu 
skalpo masažo. Čia jau yra gy
dytojo uždavinys pritaikinti ati
tinkamus vaistus, kurie kontro
liuos vidujinių liaukų veiklą, su 
normuos odoje esamų aliejinių 
liaukučių darbą. Be to, dar gy
dytojo uždavinys yra surasti 
atitinkamą medikamentų kom
binaciją pleiskanų šalinimui, nu 
statant jų vartojimo dažnumą.

Nesusipratimas No. 4. “Mui
las yra geriausias antiseptikas, 
todėl su šepečiu ir stipriu mui
lu išplauk tą savo rasojančią 
ekzemą bent porą sykių kas
dien”.

Tikrumoje — muilas kenkia 
odos opoms. Turintieji ekzemą 
ar kitokią odos ligą, privalo 
kiek galint vengti muilo. Net ir 
grybelinio pobūdžio odos li
goms muilas dažniausiai paken
kia.

Kitą sykį pateiksime daugiau 
žinių apie klaidas begydant o- 
dos ligas.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Klausia J. V. — Prieš porą 
savaičių patino rankų pirštų są
nariai ir lankstant skauda. Dau 
giau patinsta naktį gulint. At
sikėlus šiek tiek atleidžia. Ko
kios ligos apraiška tai galėtų 
būti. Dirbu pirštais prie rašo
mos mašinėlės klaviatūros. Iš
geriu, bet nerūkau.

Atsakymas J. V. — Tamstos 
pirštuose atsiradę skausmingi 
traukučiai reiškia pradinę “wri- 
ters cramps” ligą, arba artrito 
apraišką. Patartina nedelsiant 
eiti pas gydyoją ir gydytis. Kol 
dar liga neįsigalėjo, tai sėkmin
giau bus pasigydyti ir mažiau 
teks kentėti.

Klausia J. P. — Esu 67 metų 
amžiaus. Rasta cholesterolio 
230. Jokių vaistų d-ras nepri
rašė, liepė tik dietos laikytis, — 
nieko riebaus, nieko pieniško. 
C aš taip tos mėsos nenoriu vai 
gyti, ypač kai vasarą karšta. 
Ar prie tokio kiekio choleste
rolio reikia būtinai atsisakyti 
jmo pieniško valgio? Ar tas kie 
kis cholesterolio jau yra pavo
jingas?

Atsakymas J. P. — Choles
terolis tai neseniai atrastas toks

moksliškas neva “baubukas”, 
i neva “baužukas”, vieniems pa- 
bauginti, kitus pakutenti. Tur 
būt laimingesni mūsų tėvai bu
vo, kurie apie jokius cholestero- 

: liūs nežinojo, — tik rūpinosi 
kaip nuo bado apsiginti ir kaip 

I gyviems išlikti. Gerai prof. 
i Pakštas pasakė, kad “kaikada 
• ir mokslišką velniūkštį reikia 
čiupti už ragučių, jei žmonėms 
galvas suka ir mizantropus žu
do”.

Klausia V. K. — Esu 52 me
tų, turiu dvylikapirštėj žarnoj 

i žaizdą. Prieš tris metus, dviejų 
' metų laikotarpy žaizda krauja
vo tris kartus. Po trijų metų 

. vėlei kraujavo. Mano daktaras 
i patarė operuoti. Jis man sako, 
kad kraujuojanti žaizda niekad 
neužgys. Kreipiausi į kitus dak 

I tarus, jie sako neoperuoti, nes 
niekas negali garantuoti, kad 
zaizda vėl nepasikartos. Pra
šau daktaro patarimo, kaip bū
tų geriau, operuot, ar ne?

Atsakymas V. K. — Tamstos 
j daktaras tiesą pasakė, ir kiti 
daktarai melavo. Patariu tams
tai pasiduoti operacijai.

Klausia O. V. — Malonėkite 
pareikšti savo nuomonę šiuo 
klausimu. Amerikiečių gydyto
jai pataria naujagimius (kūdi
kius) guldyti ant pilvelio (kniūp 
ščia), nes, sako, kūdikiui daug 
geriau. Man, kaip ne medikei, 
atrodo visai priešingai, 1. Kūdi
kiui, gulint kniūpščia, sunkiau 
kvėpuoti; jis kartais, negalėda
mas dar judinti galvutės, gali 
uždusti, 2. Visą laiką vienoda 
padėtis labai vargina, nes kniūp 
ščias gulėdamas, negali judin
ti nei rankučių, nei kojyčių. 
Visai kitaip, atrodo, jaustųsi 
kūdikis paguldytas ant nugarė
lės, aukštielninkas. Kokia Jū
sų nuomonė.

Atsakymas D. V. — Tamsta 
tiesą sakai. Vaikiukas ne par
šiukas, — kūdikis priklauso An- 
tropos Erectus veislei. Ne visi, 
o tik saujelė pediatrų liepia kū
dikius guldyti kniūpščia. Didžiu 
ma daktarų pataria guldyti kū
dikius aukštielninkus, prie šios 
gydytojų grupės ir aš priklau
sau.

Pelijo epidemija Kuboje
Kubiečių pabėgėlių laikraš

tis, išeinąs Miami mieste, pra
neša, kad vienas žinomas ku- Į 
bietis pediatras Aug. C., atvy
kęs iš Kubos rugpiūčio 16 d., 
papasakojo, jog Kuboje yra iš
plitusi iki epidemijos polijo Ii-' 
ga. Yra plačiai naudojami prieš 
polijo rusų gamybos skiepai, 
imami per burną.

Dr. Aug. C. pareiškė, kad po
lijo liga susirgo 150 vaikų, ga
vusių rusų pagamintus skie
pus prieš polijo ligą. Tarpt. Rau 
donojo Kryžiaus Sveikatos ko
mitetas buvo prašomas egzilų 
kubiečių nusiųsti Kanados Gy
dytojų komisiją pagalbai ir ko
vai su epidemija. Tačiau Fidel 
Castro jų neįsileido į Kubą.

, Be polijo ligos, yra daug su
sirgimų meningitu ir vidurių 
užkrečiamomis ligomis.

Didelis trūkumas vaistų. Ku
biečiai tremtiniai siuntinėja 
savo giminėms į Kubą vaistų 
pakietus, iki nedraudžia Castro 
tokių siuntų...

Visos lengvesnės formos ope
racijos atliekamos dabar Kubo
je be anestezijos. Ji saugoma 
rimtesniems ir pavojingiems 
atvejams.

Rugsėjo mėnesio gėle Chicagos parkų distriktas parinko gėlę iš 
Meksikos, kuri žinoma Purple Heart vardu, kadangi jos lapai 
yra purpurinės ir minkštai pilkos spalvos. Ji yra namų gėlė, 
mėgstanti pavėsį.

RALFO ŽINIOS
— Balfo diena. Marylando 

gubernatorius ir Baltimorės me 
ras Balfo seimo dieną, spalio 
13, pasižadėjo paskelbti Balfo 
dieną ir patys sutiko seime da
lyvauti. Lietuvos atstovas JAV 
min. J. Rajeckas ir N. Ralste- 
nis taip pat sutiko įeiti į seimo 
garbės komitetą bei aktyviai sei 
me dalyvauti.

—Kan. dr. J. Končius, aplan
kęs daugelį Europos kraštų, rug 
sėjo 5 d. grįžo į New Yorką. 
ISavo kelionės įspūdžius ir nau
jais sumanymais supažindino 
Centro Valdybos narius bei įsi
jungė į aktyvų XI seimo ruoši
mo darbą.

— Baltimoriečiai balfininkai 
jau pradėjo ruošti susipažinimo 
vakarienę Balfo seimo daly
viams. Ši vakarienė ruošiama 
vietinėmis pajėgomis ir bus do
vana svečiams. Vakarienė įvyks 
Lietuvių svetainėje (851 Hol- 
lins St.) spalio 12 d. 7:30 vai. 
vak.

Iškilmingas Balfo banketas 
bus spalio 13 d., 7:30 vai. vak. 
Southern Hotel (seimo) patal
pose.

Didelis susidomėjimas Balfo. 
seimu. Be garbės svečių ir dau
gelio direktorių į XI Balfo sei
mą jau pasižadėjo atvykti 10 
atstovų iš Philadelphijos ir 10 
iš New Yorko. šiame seime, be 
įprastų organizacijos darbų, ap 
žvalgos ir valdžios rinkimų bus 
svarstomi ir ateities darbai, ku
riuos referuoti sutiko J. Audė
nas, dr. J. Grinius ir kun. L. 
Jankus.

Tikimasi daug gražių ir gar
bingų sveikinimų, bet dar la
biau laukiama aukų, kurios įga

f

Tik Dievo karalystė yrą abso
liuti monarchija, kuri yra laisva 
nuo despotizmo. — C. Sbnmons

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

URANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING4 '/2%

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
PIRM. ir KETV............................... 9 v. r. iki 8 p. p.
ANTRAD. ir PENKT..................... » v. r. iki 5 p. p.
ŠEŠTAD...........9 v. r. iki 12 v. it Trečiad. uždaryta.

VALANDOS:
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lintų tęsti tautiečių šalpos dar
bą.
— Balfo seimo leidiniai. Ry- 

; šium su Balfo seimu jau ruošia 
mi du specialūs leidiniai: vie
nas — Baltimorėje, kuriame 
tilps banketo programa ir vie
tos sveikinimai; kitas leidinys 
ruošiamas centre. Pastarajame 
bus Centro pranešimai, veiklos 
apžvalga, statistika, įvairi in
formacija bei referatai. Pirma
sis leidinys bus spausdinamas 
spaustuvėje, antrasis Balfo Cen 
tro priemonėmis. Tie leidiniai 
bus duodami visiems seimo da
lyviams.

Pasaulio gyventojai ir 
jų maistas

šiuo metu i pasauly skaičiuo
jama 3,000 milijonų gyventojų. 
Apie 2000 metus pasieks 6,000 
milijonų. Kasdien priauga apie 
140,000.

Maistui naudoja: JAV gyven
tojai augalinio 25%, gyvulinio 
40%; D. Britanijos aug. 31%, 
gyvul. 27%; Vakarų Europoje 
aug. 50%, gyvul. 21%; Pietų 
Amerikoje augai. 54%, gyvul. 
17%; Afrikoje augai. 66%, 
gyvul. 11%; Artimuose Rytuo
se augai. 71%, gyvul. 9%; Tol. 
Rytuose (Kinijoj) augai. 73%, 
gyvul. 5%.

Indijoj vidutinis derlius iš 
hektaro 16 centnerių, Japoni
joje — 60 cnt. Indijoje viduti
nis amžiaus ilgumas 37 metai, 
Amerikoje — apie 70 metų. 70 
proc. mirštančiųjų yra tiesiogi
nės ir netiesioginės badavimo 
aukos. Kasmet badu miršta per 
30 milijonų žmonių.

%

idiDoino ELECTROniCS
TV-RAOI3AI -OUOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELES 
’UTCS4PŲT1

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

13321 S, Halsted St- CLiffside4-5665

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

OVI NG
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė i

Tel FRontier 6-1882

P. ŠILEIKIS, 0. P.
■j Orthopedas. Protezistas.

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

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

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą.

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

DR. ANNA BALIUnAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 YVest 63rd Street 
Val.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- .
lienį uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

Ofiso telefonas: PR 8-3229.
Rez. telef. YY’Albrook 5-5076

Rez. HE 6-1670.

DR. K. 6. DALUKAS
AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Craivford 
Medical Building). tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti MI 3-0001.

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

Rezid.: 3241 West 66th Plaee 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. Š. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

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

Rez. YVAlbrook 5-3048

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

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

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

i sekm. uždaryta.
i _________________________________________
Tel. ofiso HE 4-5758; Res. HI 5-3225

! DR. S. ir M. BUDRYS
! GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
| 2751 YVest 51st Street

(Bendra praktika ir Alergija)
Valandos, pirm., antr,, ketvirt. 2-9 
vai., penkt. 10 v. r. iki 9 v. v.; 
šeštad. 10 v. r. iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

Tel. ofiso 247-1002, Namo PR 8-0960

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

EMOCINES LIGOS
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

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

Ofiso ŠE 4-1414. Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybe akušerija ir moterų ligos 
2454 YVest 71st Street

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

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 YVest 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. YVĄ 5-2017
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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.
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Ofiso tel. HE 4-7007. 1
Namų - rez. PRospect 8-8081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 YVest 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo S ik)
4:80; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8: 
ftešt. nuo 1 ki 4 vai

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas: GRovehill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 West Marąuette Road

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 YVest 59th Street 

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

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

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

išskyrus trečiadienius. 
šeštadieniais 12 iki 4 nopiet'

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South YVestem Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 

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

Rez. tel. 239-2919

~DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 YVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARTMy

DR. A. MACIŪNAS *
CHIRURGAS 
2858 YVest 63rd Street 

Tel. — PRospect 8-7773
Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. p. 
mtrad. ir penktad. 6-8 v. v.

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

0R. 1. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos
2454 YVest 71st Street 

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

‘ Trečiadieniais uždaryta

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

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

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

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

Priėm. vai.: kasdien 6-9 v. v., gešt. 
1-4 v. p. p., trečiadienį — uždaryta.

| Tel. ofisų RE 7-8818

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

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

Trečir dieniais uždaryta.

metų 3 mėn. 1 mSn. 
$7.00 $4.00 $1.75
$6.00 $3.50 $1.50

• Redakcija dirba kasdien S 
8:30 — 5:30, šeštadieniais 5 
8:30 — i2:00.

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

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 Šęi. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINfiS LIGOS 

2745 YVest 69th Street
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef.' REpublic 7-2290.

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

k ei via stiklus ir rSmiis
4455 S. California Avė., YA 7-7881 
VAL.: 10 ryto iki 8 vak., trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 y. r. iki 2 p. p.

Rez. tei. PR 9.0563, Rez. PR. 9-673O

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

chirurgija
Ofisai: 7968 S. VVestern Avė tel GR 0-0091; 392 E. 159th St., Harve^ 
III., tel. EDison 3-4383; 30 N. Mi
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764 

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

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

Ofiso tei. REliance 5-4410 
Rez. tei, GRovehill 6-0617

Valandos:. p. m jr g.g _
Penkt. tik 1—3 p. p.

Trečiad. ir šeštad. pagai sutartį.

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid., telef, YVAlbrook 5-309r

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 |So., Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2__ 4
6 J v®-1- vak. Trečiadieniais ir se 
madieniais uždaryta, priimama p 
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 
v. iki 5 v. V.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

bendra praktika ir motei
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th SI 
Tel. PRosptect 8-1223 ar PR 6-5S 
Ofiso vai.: Pirm., antr,, treč. 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 
v- v. šešt., 2—-4 v. popiet Ir k 
laiku — pftgal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-0191

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

2454 YVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą 

Dėl valandos skambinti tel.; HI 
4-2128 nuo 1 iki 8 vai. popet,* kas 
dien. išskyrus trečiad. ir šeštad.:

Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 YVest 69th Street 
Specialybe: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ 

LIGOS,:
VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 iki S 

šeštadieniais I iki 4 vai. 
Trečiadieniais pždaryįa.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir aekm. 
tik skubiais atvejais Ir susitarus. 

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

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 South Halsted Street
Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR.6-6659 

Rez. 6600 So. Arteslan Avenue
Vai.. 11 y. ryto iki 8 v. p.p., 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

SOVIETŲ BAZĖ
Berlynas ir Kuba šiuo metu 

yra pavojingiausios vietos tai
kai, jei dabartinę pasaulio pa
dėtį galima vadinti taika. Daug 
daugiau yra pavojingų kad ir 
tokiai taikai vietų, tačiau anos 
dvi yra tokio pobūdžio, kad 
Vakarai, ypač Jungtinės Ame
rikos Valstybės negali sėdėti 
užmerktomis akimis ir nieko 
nedaryti.

Ir eiliniam šio krašto gyven 
tojui šiandien jau labai yra 
aišku, kad Kuba yra aršiojo 
Amerikos priešo — Sovietų 
Sąjungos karinė bazė. Jei kas 
ligšiol tam netikėjo ar neno
rėjo tikėti, tai dabar jau tik
rai būtų aklas, kad nematytų 
ir nesuprastų, kaip rimtas yra 
pavojus Lotynų Amerikai ir 
net Jungtinėms Valstybėms. 
Visuomenėje ir valdžios sfero
se labai rimtai jau keliami bal
sai, kad nebeleistų sovietams 
stiprinti savo karinę bazę Ku
boje.

*
Dabar jau labai aišku, kad 

ligšioliniai gandai, kad sovie
tai gabena į Kubą įvairiausius 
karinius pabūklus, net povan
deninius laivus, lėktuvus ir ki
tokius karinius ginklus, jau 
nebelaikomi gandais, bet aiš
kiausia tikrenybe. Jau neibe- 
gandai, kad Kuboje sovietai 
išlaipina ir savo kariuomenės 
dalinius. Nors prezidentas 
John Kennedy prieš kiek laiko 
nenorėjo tam tikėti, girdi, ne
turįs įrodymų, kad tai yra fak
tas, tačiau šiandien, kai jisai 
pareikalavo kongreso leidimo 
pašaukti aktyvion karo tarny
bon 150,000 atsarginių ir pra
tęsti kiek seniau pašauktų at
sarginių tarnybą, įsitikino, kad 
taip yra.

Sovietinės karinės jėgos įsi
stiprina prie Jungtinių Valsty
bių gyvybinės linijos — Pana- 
mo kanalo, prfe jų karinės 
bazės Guantanamo, prie Loty
nų Amerikos aliejaus ir žalia
vos šaltinių. Tuo būdu Sovietų 
Rusija šiandien įsiveržia į pa
čias svarbiausias Jungtinių 
Valstybių gynybos vietoves. Ir 
tokia padėtis pasidaro jau ne- 
betoleruotina. Tą faktą pri
pažįsta karo vyrai, pripažįsta 
ir patsai krašto prezidentas.

*
Washingtono politiniuose 

sluoksniuose vis dar tebesigin
čijama. Daromi spėliojimai, ar 
kongresas sutiks duoti leidimą 
šaukti prie ginklo šimtus tūks 
tančių atsarginių ar ne ? Mums

aišku, kad leidimas bus duo
tas, bet be ypatingo entuziaz
mo. Be entuziazmo dėl to, kad 
tai tik būsią sustiprinta sar
gyba, akyliau būsią budima, ta 
čiau nebūsią daroma konkrečių 
žygių, kad nebeįleistų daugiau 
į Kubą rusiškųjų ginklų ir ka
riuomenės. Yra nuomonių, ir 
labai rimtai pagrįstų, kad 
Jungtinės Valstybės jau ir taip 
yra pavėlavusios, kad jos bent 
jau dabar turi daryti konkre
čius vyksmus išvalyti Kubą 
nuo sovietinės įtakos, nuo ko
munizmo, padarant galą komu
nisto Castro režimui ir duo
dant gyventojams galimybes 
patiems pasirinkti santvarką 
ir patiems išsirinkti valdžią. 
Nesitikima, kad JAV vyriau
sybė imtųs tokių žygių ir už
tat ir karinių atsarginių šau
kimą prie ginklų laiko berei
kalingu dalyku, nes vien tuo 
nesulaikys Chruščiovo — Cast 
ro planų vis stipriau ir stip
riau įkelti koją į Lotynų Ame
riką ir tuo pačiu silpninti JAV 
gyvybines gynybos linijas, ku
rios buvo paminėtos šio raši
nio pradžioje.

*
Jei šiuo metu, kuomet dar 

nėra visai vėlu, Jungtinės Vai 
stybės nedarys žygių sulaikyti 
Chruščiovo - Castro žaidimą, 
didelio pranašo nereikia, kad 
pasakytų, jog netolimoje atei
tyje jos visvien bus privers
tos eiti į karą su Kuba ir jos 
užnugaryje stovinčia Sovietų 
Rusija. Gal tai ir nebūtų visuo 
tinis karas, jis būtų lokalizuo
tas, bet visvien karas su visais 
žiaurumais ir pavojais. Juo il
giau bus laukiama, juo sunkes
nė bus invazija Kubon, nes ten 
bus privaišinta daug rusiškųjų 
- sovietiškųjų karinių specialis
tų, profesionalų strategų, ku
rie, kaip ir kituose vadinamuo
se lokalizuotuose karuose, ne
lengvai duosis nugalimi. Nėra 
jokios abejonės, kad jau da
bar Kubos karinė vadovybė y- 
ra ne kieno kito, bet Sovietų 
Rusijos karinių profesionalų 
rankose.

Todėl, reiktų manyti, kad 
šaukiami tarnybon Jungtinių 
Valstybių atsarginiai yra šau
kiami ne dėl pasaulio akių, ne 
vien tik dėl priešo paviršinio 
pabau ginimo (tokio pabaugini- 
mo jie tikrai neišsigąs), bet 
kad padarytų konkrečių vyks
mų pašalinimui komunizmo pa
vojų ir Pietų, ir Šiaurės Ame
rikai.

Spaudoje ir gyvenime

DIPLOMATINIAI TITULAI
‘Dirvos” rugpiūčio 24 d. laido- joje nėra valdininko, priklausan-

PRANCŪZU - VOKIEČIU SUARTĖJIMO DIENOS YRA ISTORINIO MASTO
Mažai kas tikėjosi vokiečių masių netuziazmo Prancūzijos gal
vai. Didieji abiejų senių nuopelnai. De Gaulle siekė kontaktų 

su plačiais gyventojais. Kai kas prisibijo vokiečių-prancūzų 
vyravimo Europoje. Vokietijoje pakilo simpatijos 

suartėjimo su prancūzais požiūriu 

V. ALSEIKA, Vokietija

Rugsėjo pirmosios dienos Fe- 
der. Vokietijoje buvo įvairių 
spektaklių ženkle. Hamburge 
pradėjo kelių savaičių gastroli- 
nę kelionę New York miesto 
baletas (N. Y. City Ballet) ir 
daug reikalaujančios vokiečių

Abu laikytini didžiaisiais 
architektais

Dabar jau galima teigti, kad 
šių metų liepos ir rugsėjo mė
nesiai — lemtingi vokiečių-pran 
cūzų santykiams. Tais mėnesiais

v . abiejuose kraštuose lankėsi abu 
publikos tarpe labai greit iško- | va(Jovai jr ab gutlkimas 
vojo simpatijas bei visuotiną bQy0 nepapl.ast0 maat0. žfao.
pripažinimą. Tomis dienomis vėl 
spaudoje buvo daug pranešimų

ma, abiems politikams, jau per 
žengusiems 70 ar 80 metų amž

Vokiečiai pagerbė prancūzą — Sveikinamas dideles minios ir draugiškų vokiečių. Prancūzijos pre
zidentas Charles de Gaulle (kairėje) eina pro vokiečių karo veteranus prie nežinomojo kareivio 
kapo, vizituojant Miuncheną, Vokietijoje. De Gaulle užvakar iš Stuttgarto grįžo j Paryžių. (UPI)

noje, Koelne, Duesseldorfe, Duis pagrindus. Tas susitaikymas litįkos reikalai. Pvz. politiniai 
burge, Hamburge, Muenchene kaip pabrėžė viename pasikal- sluoksniai Fed? Vokietijoje ne 
ar Stuttgarte — tai buvo vien- bėjime prancūzų užsienių reika kartą priminė, kad toji draugys

tė nieku būdu nelaikytina eu
ropinio apsijungimo tikslu. Tai 
greičiau tik priemonė. Netrūko 
ir originalių nuomonių ir vieną 
čia verta priminti, pvz. žinomo
jo savaitraščio “Die Zeit” poli
tinė redaktorė Doenhoff de Gaul 
le vizito proga prasitarė: “Ach, 
juk būtų įmanoma iš šių dvie
jų tautų padaryti vieną tautą...”

Buvo ir priekaištų kancleriui 
Adenaueriui, kai šis televizijoje 
pareiškė, kad, girdi, vokiečių 
- pr ancūzų santykiai galį į . ga
rantuoti taiką Europoje... čia 
ir pasigirdo paklausimai: na, 
o kaip su glaudžiu bendradar
biavimu su JAV-mis, kaip su 
visa NATO politika? Tai .vis 
klausimai, kurių nederėjo pa-
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apie vokiečių publikai mielą sienkstį kaį kas prikišama, jie kartinio politinio spektaklio rė- lų ministeris, jau per 19 metų
aukštųjų sluogsnių spektaklį 
Persijos šacho ubv. žmonos

turi ir aiškių politinių priešinin- mak Generolas dė Gaulle ir vėl 
kų, net kėsinimąsi prieš gyvy- Pasirodė besąs pirmaeilis: tokių

Sorayos netolimas vedybas su bę {ds Gaulle pavyzdys), vis dėl spektaklių meistras. Tačiau tik 
vokiečių miliomerium Sachsu. tQ tame dviej-ų kraštų ilga. rumoje ne ceremonijos, bet po- 
Tačiau, kokie nebūtų įvykę ar mečįų priešų suartėjimo proce- litika buv0 tų susitikimų ir tų džių keitimosi.
laukiami spektakliai, juos visus gg politikų vaidmuo; nuo kelionių po Vokietijos miestus 
pranešė Prancūzijos valdžios gal peJnai _ istorinio masto. Kanc tikslas. Generolas juk siekė, 
vos — generolo de Gaulle sesių leHo Adenauerio požiūriu dar kad abu kraštai virstų akto- 
dienų viešnagė Fed. Vokietijoje s gaUma pridurtij Rad jam atkaR. riais, dirbančiais pastoviai ir 
ir jo kelione po sesis didžiuosius giekus suartėjimo su pran. sąjunga pagrįstai abiejų kraštų 

cūzais, dar pavyko tai, kad po- draugystei. Tad jis savo vieš- 
karinė Fed. Vokietija galėjo na£ės metu daugeliu atvejų su- 

..... .................... —-.1—2 ėjo į tiesiog! sąlytį su gyvento
ji

vokiečių miestus ir kelias smulk i 
kesnes vietoves.

Dvelktelėjo istorijos vėjas

Galima drąsiai teigti, rugsėjo 
4-9 dienomis buvome istorinių 
įvykių Europoje liudininkais. 
Tūkstantinių vokiečių gyvento
jų masių entuziazmas, parody
tas de Gaulle, nors vietomis at
mieštas smalsumu, vis dėlto bu 
vo toks neįtikėtinai didelis, tei
kiąs nuoširdumo bruožų, kad pa 
šalinis stebėtojas galėjo teigti: \ 
vokiečių-prancūzų susibičiuliavi
mas jau bus virtęs istorijos re
alybe. Tiesa, kai kuri spauda, i 
pvz. socialdemokratų “Vor, , 
waerts”, buvo pastebėjusi, kad 
generolas, esą, negalima laikyti. 
tikruoju visos prancūzų respub i

Dr. K. Adenaueris

įsibrėžė prancūzų sąmonėj (aiš
ku, išskyrus komunistus), ir to
ji draugystė, jo žodžiais, truks 
ilgai, nepaisant politikų ar val-

Tačiau esama ir nuogąstavimo 
balsų

Tiesa, kai kuri prancūzų spau 
da tomis de Gaulle asmeninio 
triumfo dienomis Fed. Vokieti
joje reiškė ir šiokį tokį susirū
pinimą. Pvz. “L’Aurore” kėlė 

jais (jų tarpe įmonės darbinin- klausimą; ar būtų Europai ge-
kais, jaunimu). Kaip pastebėjo 
spauda, tas generolo kreipima
sis į pačią tautą, jo kontaktai 
sudarą ne tik jo pajamų, bet 
drauge tai buvusi ir priemonė 
veikti politiniu požiūriu.

ra, jei čia vyrautų vokiečiai su 
prancūzais, o britai liktų nuo
šaly? Esą, de Gaulle svajojama 
Europa, netekusi anglosaksų 
paramos, per 50 metų virstų 
grynai vokiška. Ir kas čia laimė įniršti ir prancūzų-vokiečių abi-
tų? — klausia dienraštis.

Tuo tarpu, kai “New York 
Prancūzijos vadovo keliones, > rp-.., A-„ -c. Iimes jziurejo Europoje aus-

Paliesta visa eilė klausimų pusio triumfavimo dienomis.

Apklausinėjimo duomenys ~ 
simpatijos generolui ; rĮ pasikalbėjimų metų buvo palies tančią napja optimjstmiai

Ita visa eilė klausimų ,r jų tar- Busiteikęs ir kitas. Pa žiaus pradėjus „
pe svarbiausi: politinis Europos -r__ , . a.. įT.. . . dienraštis, Paris Jour , pašte- dįenų kelionę per Vokietiją, Vo
ZSTe^pS'S0^!^ kad '’Okte5ia‘ " Prancū- veikią apklausinėjimo
ruomene, B rlyno klausimas ir fc““ ■* Rusinėjo gyven-

ita proga - rytų-vakarų santy-
kių visuma Politiniai sluoksniai '.J- generolui ir iš viso santykių
teigė, kad pasikalbėjimų metu

likos atstovu, tačiau parodytas ;rastl vlctą kltų laisvų krastų neįUvo paliesti nei abipusiai 
masių palankumas lyg sakyte: tarPe- c generolas de Gaulle, prancūzų-vokiečių santykiai, nei 
sakė: mes pritariame abiejų se-. vėl lstormė asmenybė, toliau tę pi ancūzų žinioje esančių ato
mų vykdomai suartėjimo lini- s® Roberto Schumano vykdytą mo koniį,ų reikalai.
jai, mes už abiejų kraštų san- europinio apjungimo darbą ir Vak. Europos, ypač vokie- 
tykių glaudinimą, mes laukiame, svarbiausia jis sugebėjo įrody- gių spauda tomis dienomis dar 
kad greičiau įvyktų politinis Eu [ti> kad vokiečių-prancūzų bend- pabrėžė, kad tas “stebuklas ties 

radarbiavimas esąs lyg ir pa- jtejnu”, atseit dviejų tautų suropos susivienijimas. Kaip pas
tebėjo Paryžiaus “Le Monde” &rindas visos Europos apsijun- sįbičiuliavimas, esąs pastovus

vadovybei, lygiai kaip ir joks gu prancūzais reikalą. Pasirodo, 
blaiviai galvojantis vokietis ne- pad iš 2,000 apklausinėtojų rug 
svajoją, kad Europą vėl turėtų pįūčio mėn. pusė pasisakė esan- 
valdyti germanų tauta. Žinoma, y geros nuomonės apie genero- 
komunistiniai šaltiniai skelbia ją, 34% negalėjo apsispręsti, o 
ką kitą ir jiems prancūzų-vo- gc/c nurodė negirdėję apie tokią 
kiečių suartėjimas — pavojin- asmenybę. . O dėl klausimo apie 
gas, galima sakyti tikras bau- susidraugavimo su Prancūzija 

galimybes, tai įdomu pasekti 
septynerių metų tarpe nuomo-

dienraštis, ta bičiulystė tai joks §imui-
mitas ar stebuklas, ir tam su
sidraugavimui tik būtų menkai 
pasitarnauta, jį laikant kokiu 
nepaprastu įvykiu.

Generolas ir jo sąlytis su 
gyventojais — jo galia

bas.
Tačiau, kaip su amerikiečiais
Nors tomis viešėjimo dieno- . ,... . , - tufu pareiškė kad “pastovi draujams, tiems senyvo amžiaus po- mis vis buvo primenama, kad

iitikams išnykus iš politinės a- tai visa daugiau simboliškos _esanti galima, o

netenka manyti, kad jo kūrė- nes. Kai 1955 m. 40% apklaus-

Visi įvykę priėmimai, šaunūs renos, viskas turėtų subyrėti, reikšmės, vis dėlto gyventojų 
baliai, minių entuziazmas Bon- Ne, jie abu čia padėjo tvirtus : sąmonėje vis slypėjo grynai po-

manė, kad “mus per daug kas 

(Nukelta j 4 psl.)

Dirvos rugpiucio a. įaiao- joje nėra valdininko, pnklausan- j -pi į— < 1X1 11^ I /*"\ C* 1 f" IX L 11*"
je Br. Raila kažkodėl pradeda aiš- čio diplomatiniam personalui, as- | iXl O I LO KU/ sYI L
I?- i -m 4- i 4-n*»S+n vadintis T.iofn. ~ čJi A. ®kinti, kaip turėtų vadintis Lietu
vos atstovas Washingtone. Vie
na, tai nėra esminis klausimas,

muo, priklausąs diplomatinės .mi-1 
sijos administraciniam ar tech
niškam personalui, gali būti pa- DR. J. MIKELIONIS

antra, jis nėra teisingai nušvie- skirtas tvarkyti einamuosius mi- 
čiamas, o trečia, tai daugiau pa-i sijos administracinius reikalus
sitarnauja musų priešams 
informacijai.

Jokio skirtumo

negu i (Str. 19). Jis neturi Charge d’Af
faires ad interim titulo, bet yra 
ambasados a r pasiuntinybės 
Charge dės Affaires.

Br. Raila skelbia, kad min. J. 
Kajeckas neturėtų pasirašyti Lie
tuvos atstovu. 1961 m. kovo 2

Kam tai naudinga

bės? Jeigu tai ir būtų tiesa, na ir kas?! Kodėl Dievas ko ne per milijonus, bet tik tūkstančius metų. Jie 
negalėjo tvertį žmogaus evoliucijos keliu? Kas mes, yra dabar filmuojami, fotografuojami ir moksliniais 
kad Jam įsakytume, kaip Jis turėjo mus sutverti, reikalais daromi rimti tyrimai jų kraujo grupės, en- 
Nėra abejonės, kad žmogus praeity nebuvo toks, koks zimų sistemos, ligoms palinkimo ir kt. su nuosta- 
dabar yra, ir ateity nepasiliks toks pat. Kada viskas ibiais rezultatais.

Arba paimkime vėl suomius, kurie yra giminingi 
vengrams, bet, gyvendami visai skirtingose gamtos 
sąlygose, pasidarė visai skirtingi.

Kaip vystymasis, taip ir šie pasikeitimai bei gy
vybės prisitaikymas prie gamtos mus tik daugiau Ste-

gamtoje keičiasi, kodėl žmogus turi pasilikti milijo
nus metų toks pat. Visą laiką gyvybė palaipsniui tai- 

Netikinčiųjų buvo yra ir bus visada, jie negali ikosi Prie šamtos ^^^4- kad išsilaikytų. Vieni turi 
prileisti, kad iš viso gali būti kokie nors antgamtiniai kiti sparnus, treti greitį, vėl kiti nuodus savyje, ,
stebuklai. O kaip su gamtiškais stebuklais? Visa ta 0 žmogus —■ protą (deja, ne visur ir ne visada).
gamtos tobulybė ir darna jiems atrodo tik normalus \ Net ir spalva prisitaiko prie gamtos, kaip antai: bina ir stiprina tikėjime, o ne jam prieštarauja, 
gamtos dėsningumas arba komplikuotas gyvybinis baltos meškos, baltos lapės, kiškiai ir kiti balti gy-| Kag dar gajėtų prieštarauti? Kai kas dįdžiuo-

Lietuvos užsienių reikalų minis- i vienetas — jiems atrodo normali fiziologija. Tačiau vūnai, randami sniegu padengtose šaltose srityse,
d   balandžio 14 d. Vienoje įvy- terijos praktikoje (žiūr. U. R. į tikintysis ir čia pamatys tūkstančius stebuklų kaip zebras — dykumose. Arba, kas nežino mažo ketur-
ko Jungtinių Tautų konferencija M-jos ŽINYNAI 1929, 1931, 1933 J negyvojoj, taip ir gyvojoj gamtoj, kurie mums pavir-; kojo driežiuko (užmiršau jo anglišką specifinį var- 
diplo,matinių santykių ir imunitetų ; ir. 1939 metų) Charge d’Affaires

jasi, kad žmogus jau daug kur pralenkia net pačią 
gamtą. Šita yra klaidinga išvada, sakyčiau' filosofija, 
per didelių entuzijastų arba antireliginių fanatikų. 
Tiesa, žmogus jau seniai pasigamina energiją iš ma
terijos, kuri duoda šilumą, šviesą, šaldo jo butą ar 
milžinišku greičiu transportuoja jį visur, kur jis nori, 
žemėje ir netolimoj ateity — tarp planetų. Dar dau
giau, žmogus pradeda jau net atvirkščiai susigraibs- 
tyti, būtent sukurti materiją iš energijos. Bet ir vėl 
kuo čia didžiuotis: materijos jis iš tikrųjų nesuku
ria, bet tik pakeičia energijos pavidalą į materiją ar
ba atvirkščiai. Kaip materija taip ir energija yra jau 
egzistuojančios ir jis gauna jas paruoštas, bet jo mik
lumui ir protui yra palikta studijuoti tas gamtos 
paslaptis ir, iš jų išmokus, kurtis savo gerovę.

Kalbėti apie gamtos pralenkimą šiuo atveju būtų 
tas pat, kaip, sakysim, medžio apdirbimas, iš ku
rio mes pasistatome namus, laivus, pasigaminame

[dą), kuris keičia savo odos spalvą pagal reikalą be-to ne kuo kita, kaip eiline kasdienybe.lietuvių 
LI.ETU- 

ATSTOVO terminas buvo

klausimams spręsti. Ji priėmė ■ titulas buvo verčiamas 
naujas, šiems laikams pritaikytas i kalbon ATSTOVAS. Ir 
taisykles (žiūr. U. N. Doc A/Conf. i VOS ■
20/13, 16 April 1961 — U. N. i prigijęs U. 
Conferencę on Diplomatic Inter- 
coųrse and Immunities).

asmenims,
Charge d’Affaires titulu

Normaliai gi mūsų Lietuvos dip
lomatinės tarnybos narių titulus 
tvarko diplomatų šefas, gi spau
doje jų kėlimas nėra nei reikalin
gas, nei naudingas, nei ką nors 
Lietuvos laisvinimui padedąs, o 

tėrnuncijai — jie akredituojami i tai yra greičiau vandens ant ko- 
prie valstybių galvų; Charge
d’Affaires — akredituojami prie 
u. reik. ministerijų- Išskyrus jų 
pirmenybės ir rangų klausimus, 
jdkio skirtumo nedaroma tarp 
misijų šefų dėl jų rango jų val
stybes atstovavimo reikaluose 
(Str. 14). Jei misijos šefo postas

Tęn buvo priimtos taisyklės, 
kuriose sakoma: diplomatinių mi
sijų šefai yra trijų klasių: amba
sadoriai arba nuncijai — jie ak
redituojami prie valstybių galvų; 
pasiuntiniai, ministeriai arba in-

Kartą Teresė Neumann buvo paklausta, kaip gi:regint: įdėsi jį į žalią vazonėlį su žalia gėle — jis 
ji galinti gyventi be maisto, juk šitai reikštų mažai tuoj pat gauna žalią spalvą; pakeisi jį į rudą, su ru-

da gėle, jis pasidarys rudos spalvos ir t.t. Jau yra 
išaiškinta ir kaip tas atsitinka: būtent, spalva paten
ka į jo akies specialią retinos sudėtį, toliau į centri
nę nervų sistemą ir čia, nelyginant, kokiais elektro
niniais automatiniais mygtukais, drieželio spalva yra 
pakeičiama į praktiškesnę, tokią, kuri jį dengia ir

R. M-jos praktikoje! kam įtikimą stebuklą. Bet ta nemokyta kaimo mer- 
kurie buvo paskirti gįna atsakė visai paprastai —- argi mažesnis stebuk

las yra, kad suvalgytas maistas palaiko mūsų gyvybę 
ir virsta mumyse gyvomis celėmis. Ir šitai yra tiesa, 
bet ji perdaug kasdieninė ir užmirštama.

Tvirtai tikinčiam žmogui stebuklai nėra nepa
prastas dalykas, bet Dievo didybės įrodymas. Tas, kas apsaugo, kad sunku jį pamatyti, 
sukūrė gamtą ir jos stebuklus, gyvybę ir jos stebuk- *
lingą fiziologiją, kurią mes kasdienybe laikome,

munistinio malūno pylimas.
P. Janulis

i Labai įdomus pastebėjimas yra padarytas Izra- 
tai Tas Pats gali tuos įstatymus ir vėl pakeisti, kaip elyje, dabartinėje žydų valstybėje. Kaip žinome, ne- 
Jis pats nori, o šitai jau yra mums antgamtinis ste- buvo pasaulyje tautos, kur žydai nebūtų gyvenę, 
buklas, kuris taip stebina visą pasaulį, bet mažiau- Svetimose ir visai negiminingose tautose šimtme- 
siai atsidavusius krikščionis, kurie Dievo nuostatą ir čiais begyvendami ir, su jomis nesimaišydami, pa-

Broliai, mylėkite net žmogų 
nusidėjėlį, nes tokia meilė priar-

vra vakuoiantiq arba iei misiios tėja prie dieviškosios. Mylėkite 
yra vakuojantis arba jei misijos Riekvi Di tvarinį ir visą
«pt£ugs npcrnli nnrpiP'n piri. m ViP- . L

Jo daromus stebuklus įžiūri visur, net ir kasdieny- silikdami visada grynakraujais žydais, jie vis dėlto ' degtukus, popierį ir t. t. argi butų logiška dėl to
bėję. Neuždarykime akių protui ir pasitenkime bū
ti pastabesni, o juos pamatysime ir suprasime tikrai.

šefas negali pareigų eiti, jo vie , .
toje veikia vienas diplomatinių j 7sa ąkiekviena langi; kiekviena 
valdininkų misijos šefo “Charge; deU- kiekvieną lapeų, kiekvmną
d’Affaires ad interim” titulu. I st‘ebeli‘ Je!. v^ką mylesde galė

site suprasti dievišką visų dalykų
Tuo atveju, kada kurioje misi- į paslaptį. — F,, Dostojevskį

kiekvieną smilčių grū-1

įgavo nuostabų panašumą taip savo spalva, kaip 
ūgiu ir visa fizine išvaizda į tuos žmones, tarp ku
rių jie gyveno. Skandinavijos žydai, Danijos, Belgi
jos, šiaurės Vokietijos yra šviesūs, Indijoj gyvenę 

Nurodykite man, kur krikščionybė prieštarauja žydai turi tokią pačią išvaizdą, kaip indai, Afrikoje 
gyveną žydai supanašėjo į negrus ir t. t. Vadinasi, 
visa jų fizinė išorė pasikeitė, prisitaikė ir šitai įvy-

mokslui, arba atvirkščiai. Gal Darvino teorija — 
žmogaus išsivystymas palaipsniui iš žemesnės gyvy-

pasakyti, kad mes pralenkiame medį? Arba vėl, sa
kysim, kaip žaisdamas vaikas nusilipdo iš duotosios 
masės įvairiausias, tik jo fantazijai suprantamas, fi
gūras arba skulptorius — puikiausius meno kūrinius, 
— kas čia pralenkiama, masė?

(Bus daugiau)
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IŠNYKO JUNGTINĖ ARABŲ 
RESPUBLIKA

Egipto ir Sirijos pasitarimai atkurti JAS 
baigėsi nesėkmingai 

GEDIMINĄ iŠ GALVA

Rugpiūčio mėn. antroje pusė
je Libane, Štauros mieste, pra
sidėjo Egipto ir Sirijos pasitari
mai atkurti Jungtinę arabų vals 
tybę. Ilgokai reikalą aiškino ir 
abi pusės nevengė įžeidžiančių 
žodžių. Pagaliau rugpiūčio 27 d. 
pasitarimo dalyviai nutarė kal
tės klausimą palikti atviru ir 
dėl buvusios sąjungos išnykimo 
vengti bet kurių priekaištų. Ki
tą dieną nelauktai egiptiečiai 
pareiškė, kad jie pasitarimus 
nutraukia, o jų delegacija grįž
tanti į Kairą.

Sirijos atstovai priekaištavo 
uždaruose posėdžiuose, kad egip 
tiečiai nepaprastai žiauriai el
gėsi Sirijoje vadinamos sąjun
gos tarnyboje. Egiptiečiai buvo 
nepatenkinti kai kuriais Sirijos 
delegacijos atstovais ir jų laiky 
sena. Kodėl egiptiečiai staiga pa 
sitraukė ? Jų žygį greičiausia 
apsprendė kuriama naujoji Arą 
bų sąjunga (AS), kurioje Nas
seris panūdo turėti įtakos.

Arabų bandymai susijungti
Arabų valstybės yra ne tau

tinis, bet istoriškai politinis pa
daras. Jos gerai žino, kad šiuo 
metu turi atlikti kai kuriuos 
uždavinius, bet išsiskaidžiusios 
jos visai nepajėgios bet ką pra
dėti.

Praėjusio karo pačioje pabai
goje, 1944.9.25, Egipto, Irako, 
Jordano, Libano ir Sirijos vals
tybių atstovai susirinko Anto- 
niades rūmuose, Aleksandrijoje. 
Jie bandė aptarti arabų apjun
gimą nuo Atlanto vandenyno 
ligi Persijos jūros. Egiptas ir 
Irakas siekė kuo greičiau su
kurti Arabų sąjungą, nes abu 
kraštai, dalyvavę kovose prieš 
anglus, bandė jų įtakų atsikra
tyti. Nahas Pasha ir Noury 
Said Pasha dėjo didelių vilčių 
pokario sąlygose apsijungti. Ko 
votojai prieš anglus pamiršo 
istorinį įvykį, kad Londono ko
lonijų ministerija pirmutinė 
bandė arabus apjungti ir sukur
ti galybę Artimuose Rytuose. 
Numanu, ji siekė savo tikslų.

Arabų nesutarimai
Arabų sąjunga, nepasitvar

kiusi savo kraštuose, parodė 
didelį užmojį šiaurinėje Afriko
je. Ji ėmė ginti Maroko, Alžiri
jos ir Tuniso reikalus, nors ir 
pats Egiptas neturėjo pilnuti
nės laisvės. Kai Sovietai rei
kalavo svetimus karius pasi
traukti iš arabų kraštų, Egip
tas pirmutinis ėmė Maskvai 
prieštarauti. Arabų sąjunga pa
darė daugelį nutarimų, bet ne
buvo pajėgi juos įgyvendinti. 
Arabų valstybės tarpusavyje ne 
sutarė. Irakas buvo pašalintas 
iš nedarnios Arabų sąjungos, su 
Turkija sudarius sutartį, kuri 
buvo Bagdado santarvės bran
duolys. Arabų tėkmėje, kuri

pilna verpetų, Egiptas bandė 
užimti centrinę padėtį ir imti 
glaudesnę arabų sąjungą kur
ti. Bianduolį sudarė Egiptas 
ir Sirija. Tuo metu prasideda 
ryškūs nesutarimai tarp Nasse- 
rio ir Ibn Saudo, nes pastarąjį 
pakartotinais atvejais kėsinosi 
nužudyti. Libanas ėmė šaukti, 
kad Egiptas kursto krašto gy
ventojus prieš prezidentą Cha
in ouną. Tunisas pasitraukia iš 
Ai abu sąjungos, kaltindamas 
Nasserį už bandymus nužudyti 
prezidentą Bourguibą. Irakas 
ėmė nedraugingai apie Kairą 
šnekėti dėl sukilimo Mosoule. 
Juodi šešėliai nutįs į Egipto 
pusę dėl eilės nužudymų ir pa
sikėsinimų. Išgalvoti ir pagrįsti 
kaltinimai sumažino Nasserio 
orumą. Perversmas Sirijoje bu
vo didžiausias smūgis, nes E- 
giptas liko vienišas.

Ir vėl Arabų sąjunga

Istorijos pavėsyje išaugusios 
valdančiųjų gentys garsiai šne
ka apie arabų sąjungas, siek
damos ne arabų vienybės, bet 
savo įtaką sustiprinti. Nasseris 
pasijuto esąs iš žaidimo išjung
tas. Jis prarado Siriją, o Saudi 
Arabija, Jemenas, Irakas ir Jor 
danas aštrius dantis terodo. 
Didžiausias susikirtimas vyksta 
tarp Egipto ir Saudi Arabijos, 
kurie nepaprastai kandžiai puo- 

: la vienas kitą.
Kai Egiptas vedė pasitari

mus su Sirija, Saudi Arabija 
paskubomis kūrė naująją Ara
bų sąjungą, kuriai priklauso 
Irakas, Jemenas, Jordanas ir 
Sirija. Saudi Arabija ir Jorda
nas paskelbė glaudų bendradar 
biavimą ūkio, karinėje ir politi
kos srityje. Kiti sąjungos na
riai vargu paseks jų pavyzdžiu. 
Nasseris bando surasti vietą 

i naujojoje Arabų sąjungoje ir ti
kisi kai kurios įtakos, nes jis 
žino, kad be Egipto ginklų ir 
ūkinės pajėgos naujoji sąjunga 
tebus popierinis tigras.

PRANCŪZŲ — VOKIEČIŲ 
SUARTĖJIMAS

(Atkelta iš 3 pusi.) 
skiria”, tai šiais metais jau 
53% buvo už draugystę, o nuo
monė, kad “mus daug kas ski
ria jau buvo nusiritusi ligi 16%, 
o 31% vis dar negalėjo apsis
pręsti.

Šiaip ar taip, Europoje buvo 
svarbios dienos ir jos vyko po
litinio įtempimo pasaulyje lai
kotarpy. Jos buvo svarbios Eu
ropai, jos ateičiai bei taikai, 
drauge ir pasauliui, na, žinoma, 
toji, anot “N. Y. Times”, auš
tanti era neliks be įtakos ir so
vietiniam blokui, jau gerokai 
susierzinusiam ir dėl ūkinio Eu
ropos stiprėjimo, o šis juk tie
sia kelius ir į politinę vienybę.

JAV viceprezidentas Johnson apdovanoja popiežių Joną XXIII 
Telstar satelito modeliu. Johnson po 17 dienų kelionės po Euro
pą sugrįžo namo.

KAI DARBĄ LAIMINA DIEVAS

Kun. A. Sušinskas Braddocke

piečių dėl automatizacijos at
leisti, dalis — pensininkai.

Kun Alfonsas, truputį pritil- 
dęs pamokslininko-keliautojo 
ba’są, padėjęs rašyto  jo-publi- 
cisto plunksną kiek į šalį, užsi
vilko gaspadoriaus drabužius, 
pasiprašęs Aukščiausiojo pagal
bos ir sukaupęs jėgas ir išmin
tį, pradėjo kelti griūvančią pa
rapiją.

Nors šį mėnesį sukanka tik 
dveji metai, kai jis sėdi klebono 
kėdėje, bet atlikti darbai stebi- 

! na daugelį. Mūrinė Šv. Izido
riaus bažnytėlė iš oro nuvalyta, 
apie bažnyčią išpilti nauji pla
tūs šaligatviai, prie pagrindi
nės gatvės įrengta įspūdinga 
Dievo motinos grota, nupirkti 
liktoriai didžiajam altoriui, su
dėtos naujos bažnyčios durys,

1 įsigyti nauji bažnytiniai rūbai,
| išpuoštas bažnyčios vidus. Ir 
kada vakarais didinga Dievo 
motinos statula apšviečiama į- 
vairiomis šviesomis, Šv. Izido
riaus bažnyčia pravažiuojan
tiems sudaro didelį įspūdį. Ne 
veltui vietinių gyventojų Šv. 
Izidoriaus bažnytėlė gavo “ma
žosios Braddocko katedros” var 
dą.

Pirmasis tikslas
i Braddock Free Press dienraš 
i tis savo 1962 m. rugpiūčio 16 d. 
i laidoje pirmajame puslapy įsi
dėjo Maloningosios Dievo mo
tinos šventovės su kleb. kun.

‘ A. Sušinsko nuotrauką. Laik- 
I raštis pabrėžia, kad naujoji gro 
i ta įspūdingai papuošė Šv. Izi
doriaus bažnyčios priekį.

Laikrašty toliau rašoma, kad 
šios šventovės įrengimas buvęs 
klebono kun. Sušinsko senas 
noras nors tuo atsidėkoti Die
vo Motinai, kuri per jo gyveni
mą taip jam padėjo ir jį globo
jo.

Šventovė buvo pašventinta 
rugpiūčio 19 d. po 40 valandų 
atlaidų. Dienraštis pabrėžia, 
kad šios grotos įrengimas ir 
pašventinimas buvo kulminaci
nis naujųjų bažnyčios remontų 
taškas.

Kleb. kun. Alfonsas pabrėžia,

Nors Amerikos pramonei ir 
prekybai gerai žinomas Brad- 
dock miestas Pennsylvanijoje, 
bet lietuviams, gyvenantiems 
toliau už Pittsburgho ribų, šio 
miesto vardas nedaug ką tepa
sako.

Šis nedidelis, arti 15,000 gy- 
! ventojų miestas, prisišliejęs prie 
į Pittsburgho didmiesčio, turi di
džiulius metalo pramonės, plie
no dirbinių, vielos ir švino fab
rikus. Cemento įmonės driekia
si pagal upę. Senas, kalnuose 
ir slėniuose išsimėtęs miestas, 
su siauromis gatvėmis, triukš
mingais tranvajais ir senoviška 
statyba yra įdomus ir turistui.

Prieš 50 metų šiame mieste 
gyveno arti 500 lietuvių, kurie 
pasistatė katalikų bažnytėlę, tu 
rėjo keletą organizacijų bei klu
bų.

Skiriamas klebonu
Kada prieš dvejus metus Pitts 

burgho vyskupas kun. Alfonsą 
Sušinską, tuo metu vikaravusį 

• amerikiečių parapijoje, paskyrė 
Į administratoriumi į mažytę 
Braddocko, jau merdinčią, lie- 

, tuvių Šv. Izidoriaus parapiją, 
daugeliui buvo didelis klaustu
kas: ar norima iš kun. Alfonso 
pasijuokti ar jis išstatomas di
deliam bandymui. Po senojo 
kleb. kun. Vaclovo Sadausko 
mirties, atrodė, kad ši lietuviš
koji parapija taip jau ir už
baigs savo dienas.

Pats miestas, kankinamas ne 
darbo, mažėjo, daugelis gyven
tojų, jų tarpe ir lietuviai, kė
lėsi į kitus miestus, į jų vie
tas veržėsi juodieji. Mieste liko 
senesniojo amžiaus žmonės, pen 
sininkai, nedidelių namelių sa
vininkai, kurie nebeturi galimy 
bės keltis į kitas vietoves ir pa
silieka gyventi tose vietose, kur 
įsikūrė nuo pat pirmos Ameri
kon atvažiavimo dienos. Jie su 
skaudžiomis širdimis sekė besi
keičiantį jų miesto vaizdą ir są
lygas. Atrodė, kad ir paskutinė 
jų paguoda — lietuviška baž
nyčia turės būti uždaryta, nes 
jie netikėjo, kad atsiras kuni
gas, kuris imtųsi tokio darbo 
ir atsakomybės — atgaivinti 
parapiją.

Gaspadoriaus drabužiuose
Ir iš tikrųjų naujasis admi

nistratorius atrado parapiją 
skurdžiame stovy: bažnytėlė,
nors ir turinti Šv. Izidoriaus, ; 
arkivyskupo ir Bažnyčios dak-! 
taro ■'/ardą, buvo fabrikų suo
džių apnešta, purvina, durys a-Į 
pipuvusios ir sutrinkusios, be
veik nebepercinami, suplyšę ša
ligatviai, išvirtusios tvoros, ap
leista klebonija ir kieme stovįs 
parapijos namas. Kleb. kun. A. 
Sušinskas gavo parapiją su 140 
sielų, kurių 98% lietuviai. Va
saros metu dauguma didžiųjų 
fabrikų uždaryta atostogoms, 
persitvarkymams ir remontams, 
tai ir Šv. Izidoriaus parapiečių

t nemažai be darbo. Dalis para

tžr
V A L A N O C ® ' 

Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad nuo 9 iki Š popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
Spštad nuo 9 iki 12:30 p. p.

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

Current Dividend up to 4%% .

kad perėmus šią parapiją, pir
mutinis tikslas buvo tvarkyti 
ir papuošti Dievo namus. Atli
kus šiuos darbus, seks kleboni
jos, parapijos salės, parapijos 
namų tvarkymas ir remontas. 
Kiekvienas gaunamas doleris 
skiriamas šiems reikalams, už
miršus savo asmeninius nepritek 
liūs, nepatogumus, atsisakymą 
atostogų ir poilsio. Tik nuošir
džių parapiečių ir kitų tikin
čiųjų aukomis tokie projektai 
galima 'įgyvendinti.

Sielos reikalų tarnyboje
Šv. Izidoriaus parapija tikrai 

gali didžiuotis turėdama ir savo 
puikų dvasios vadovą. Kun. Al
fonsas ne tik sklandžiai valdo 
plunksną, bet ir puikus ir gilus 
pamokslininkas. Gerai vartoda
mas lietuvių ir anglų kalbas, jo 
kruopščiai paruoštų pamokslų 
susirenka pasiklausyti pilna 
bažnyčia ne tik sekmadieniais 
(300 sėd. vietų), bet ir kiekvie
ną trečiadienio vakarą šv. Ju
do novenoje. Parapijos atlai
dams ir 40 vai. švč. Sakramen
to adoracijos metu, klebonas pa
sikviečia žinomų vyskupijos ku 
nigų su pamokslais.

Išpažintys, ligonių lankymas, 
laidotuvės, krikštynos ir kiti 
bažnytiniai patarnavimai, esant 
tik vienam parapijos kunigui, 
kleboną pririša visą laiką prie 
parapijos. Dar praeis daug lai
ko, kol kun.. Sušinskas galės 
išvykti atostogų. Bet džiaugda

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMIAUSIU NUOŠIMČIU

NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ

• Paskolas duodame lengviausiomis 
sąlygomis. Mėnesinius mokėji* 
mus pritaikome pagal jūsų išga
les.

Turtas $82,000,000.00

IR G. I. (VETERANŲ) PASKOLOMS

• Taupykite STANDARD FEDERAL 
—stipriausioje Chicagos taupymo 
Bendrovėje, kur jūsų santaupos 
yra apdraustos—saugios ir neša 
dividendus.

Atsargos Fondas $7,500,000.00

Dvi automobi 

liams pastatyti 

aikštės jūsų

patogumui

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus

nuo pirmos 
mėnesio dienos

Naujos darbo valandos: Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. Antr. ir penkt. nuo 9 vai. ryto iki 
4 vai. popiet, šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. d.

Trečiadieniais nedirbama.

JUSTIN MACKIEWICH Sr. 
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEIVICH Jr., 
Presidenį

STANDARD 
FEDERAL SAVINI

AND LOAN ASSOCIATION 
4792 Archer Avenue / Chicago 32, Illinois 

Vlrainia 7-1141

masis gera sveikata, kun. Su- 
! šinskas visą savo energiją ati
duoda liet. katalikų dvasiniams 

, reikalams ir parapijos administ 
ravimui.

Tylus sukaktuvininkas

Prieš dvejus metus kukliai ir 
tyliai kun. Alfonsas peržengė 
savo 50 metų slenkstį, kukliai 
atžymėjo savo 25 metų kunigys- 

: tės jubiliejų, tylomis praeis ir 
pro savo dviejų metų klebona
vimo sukaktį.

Nors būdamas perkrautas pa
rapijos dvasinių reikalų ir pa
rapijos remontų ir tvarkymo 
darbų, kun. Alfonsas atranda 
kiek laiko, nors ii' žymiai ma
žiau, kaip anksčiau, parašyti 
straipsnių hetuviškiems laikraš 
čiams ir žurnalams, pasakyti 
turiningų žodžių ir per vietinį 
radiją, pakalbėti į Lietuvos jau 
nimą Amerikos Balso bango
mis.

Nepatinka Lietuvos okupan
tams, kad jo balso klausosi Lie 
tuvos jaunimas. Ir nesvarbu, 
kaip jį komunistai savo “Tė
vynės Balse” bevadintų, patys 
pripažįsta, kad jo žodis ir dabar 
turi įtakos į Lietuvos jaunimą. 
Jo žodis turi daug įtakos ir čia, 
Amerikos lietuvių jaunimui. Jo 
populiarioji knyga “Maršas jau 
nystei”, čia, Amerikoje išleista 
antra papildyta ir pataisy
ta laida ir pavadinta “Jaunystės

JAV puskarininkis 
Čechoslovakijoj

Frankfurte, Vokietijoje, JAV 
kariuomenės vadovybė patvirti
no žinią, kad jos puskarininkis 
Raymond S. Hareld, 31 m. neg
ras iš East Providence, R. L, 
tarnavęs raketų su atominėmis 
galvutėmis dalinyje, pabėgo iš 
savo dalinio gegužės 8 d., o de
zertyru buvo pripažintas birže
lio 6 dieną. Prahos radijas pa
skelbė, kad R. S. Hareld nuta
ręs pabėgti dėl rasinės diskri
minacijos Amerikoje. Čekoslo
vakijoje Hareld paprašė politi- 
įnio pabėgėlio teisės sau ir su 
j juo pabėgusiai vokietei Marga
ritai Schlotag, jo meilužei.

Harold East Providence mie
ste paliko savo žmoną japonę, 

jHatsukos vardu, kurią jis par
sivežė iš Japonijos, kur jis su
situokė su ja tarnaudamas Ja
ponijoj, ir tris vaikus.

RABINAS DĖKOJA KATALI
KAMS

Izraelitų Rabinų sąjungos New 
Yorke pirmininkas rabinas Chu 
lem Rubin, sugrįžęs iš kelionės 
po Prancūziją, išreiškė padėką 
Prancūzijos ir Alžirijos katali
kams, kurie gausiai padėjo žy
dams pabėgėliams, apleidusiems 
Alžiriją.

maršas” ir toliau lieka viena iš 
populiariausių jaunimo knygų.

V. Rociūnas

SS

Kenneth Gevers laiko gabalą sudegusio metalo, kuris manoma 
gali būti nukritusio sovietinio sputniko IV dalis. Gabalas rastas 
Manitowac, Wisc., ir bus siunčiamas ištirti į astrofizikos obser
vatoriją Cambridge, Mass.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Western Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehilI 6-7575



LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
CALIFORNIJOS LIETUVIAI Barbara ir San Francisco), 

DEMOKRATAI » kur vėliau bus galima apjungti 
ten gyvenančius lietuvius demo- 

Iki šiol tebuvo žinoma, kad kratus.
Californijoje gana aktyviai vei- Los /Angeles lietuvių dėmo- 
kia lietuviai respublikonai, ta- kratų klubas rugpiūčio 26 d. tu- 
čiau pastaruoju metu vis daž- rėjo puikiai pasisekusį piknikų, 
niau ir dažniau viešumoje pasi- kurio parengimui labai daug 
rodo ir lietuviai demokratai, ku pasidarbavo solistė Florence 
rie pirmuosius savo organizaci- Korsakaitė, M. Aftukienė, Kiš- 
nius žingsnius pradėjo preziden kienė, Samsonienė, Yakutienė 
to rinkiminės kampanijos me- ir klubo ižd. Jankus, 
tu (1960), su komitetu Kenne
dy kandidatūrai remti. (Vėliau
iš to komiteto išaugo Los An
geles lietuvių demokratų klu-

LDK Inf.
NAUJA VALDYBA

Lietuvių Tautinių namų dali-
bas, apie kurį, kol kas ir fcazuo ninku susirinkime, įvykusia- 
jasi visa lietuvių demokratų me liepos 14 d., išrinkta nauja 
veikla. i valdyba: P. K. Skirmantas —

! pirm., VI. Gilys — vicepirm., M. 
Mažeika — sekr., B. Gediminas 
— ižd., H. Bajalis — ūkio va
dovas, V. Aleksandrūnas ir B. 
Dūda, nariai.

Revizijos komisija laikinai 
palikta ta pati. Susirinkime bu
vo aptarti įvairūs namų reika
lai, o po to sekė vaišės.

Rugpiūčio 28 d. grupė lietu
vių demokratų — klubo pirmi
ninkas Vyt. Burokas, inž. Jul. 
Kiškis, VI. Bakūnas, T. Yaku- 
tis ir Vyt. Saladžius — lankėsi 
pas Californijos steito senato
rių Richard Richardson, kuris 
ateinančiuose lapkričio mėn. rin 
kimuose kandidatuoja (kaip de
mokratų kandidatas) į Ameri
kos senatų, kuria proga buvo 
labai plačiai ir išsamiai išsikal
bėta netik bendro pobūdžio 
klausimais, bet ypačiai Lietu
vos reikalu, kuris apėmė beveik 
visą pasikalbėjimo laiką. Sena
torius Richard Richardson pa
rodė labai didelio dėmesio ir su-

GEGUŽINĖ
Rugsėjo 16 d., Arroyo Seco 

Parke, prie 60 Ave. ir No. Fi- 
gueroa St. (Važiuoti Pasadena 
Freeway iki N. Ave. 60) įvyks
ta Lietuvių Tautinių Namų ge
gužinė — piknikas. Nuo 1 vai. 
p. p. bus duodami prityrusių 
šeimininkių, vadovaujamų O.

Inž. J. Navickas ir D. Andrašiūnaitė sukūre lietuvišką ir skautiš
ką šeimą Los Angeles, Calif., rugsėjo 1 d. (L. Kančausko nuotr.)

Pastabos ir nuomonės

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 11 d.

LIETUVIŲ PARODA KANADOS 

SOSTINĖJE

Šiemet Kanadoje apstu lietu
vių meno parodų. Neseniai —

’ Toronte ir Hamiltone buvo su
ruošta dail. Juozo Bagdono dar 
bų parodos susilaukusios ne- 

, blogo pasisekimo1.
Ypačiai gerai nusisekė Wa-

ninkas, yra gavęs kelias žy
mias Kanados premijas, viena 
jų meno muziejaus suruoštoje 
parodoje. Tuo jam buvo paskir 
tas aukščiausias pripažinimas, 
kokį tas kraštas skiria geriau- 
siems menininkams.

savita aliejinė tapyba ir T. Va
liaus spalvota tipogra'fija.

Parodą sutiko atidaryti Lie- 
1 tuvos generalinis konsulas dr. 
J. Žmuidzinas. J. Ž-tis

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
M CSV SPECIALYBE.

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

(Incorporated) 
EDVARDAS UIjIS, Bav.

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

pratimo Lietuvos klausimui ir Motiekienės, skaniai pagaminti 
pasikalbėjimo dalyviai įsitikino, i pietūs. Bus pakankamai įvairių 
kad jo asmenyje lietuviai turi gaivinančių gėrimų. Akt. J. Ka- 
dar vieną Lietuvos reikalų už- ributas pažadėjo gegužinę paį- 
tarėją, nepajėgiant kokiose pa- vairinti humoru, o jaunuomenei

Lietuvių demokratų grupė pas Californijos valst. senatorių adv. 
Richards. Iš k. į deš. V. Saladžius, V. Bakūnas, inž. J. Kiškis, 
Richard Richardson, dail. J. Yakutis ir Baltic klubo pirm. V. Bu
rokas.

reigose dabar ar ateityje jis be- bus žaidimai ir kiti įvairumai, 
būtų. Kiekvienas atsilankęs turės pro

gos susitikti su savo pažįsta-Artimoje ateityje numatyta i 
lietuvių demokratų pasimaty- ! 
mas su Californijos gubernato- , 
rium E. Brown.

w f r t v t MŪS KOLONUOSEPlečiant lietuvių demokratų
veiklą — organizuojama Gali- Rockford, 111- 
fornijos Lietuvių Demokratų^.— ir Ba,f{> susirin
Taryba, kuri pradžioje turės
savo įgaliotinius paskirose vie
tose (San Diego, Long Beach,

Kas kaltas dėl Lietuvos išdavimo 

komunistams ?

.sagos meno paroda, kuri vyko Pirmutinėje lietuvių meno 
! Lietuvių Fronto Bičiulių studi-, parodoje Ottawoje bus išsta- 
jų savaitės proga. į tyta apįe ąg jvaįrių mūsų dai-

Windsoro paroda suruošta IX iinįnĮ<ų darbų, kurių tarpe bus 
Lietuvių Kanados dienos proga įr vasarą nutapytų kūrinių, 
irgi^praėjo su dideliu susidomė- Ypa- Ottawog lietuviškajai
J™?' kolonijai bus įdomu pamatyti

Dar nesibaigus Wasagos me- TT „ , .„. . , ., . , , „ ° grafiko V. Petravičiaus labaino parodai kun. dr. V. Skilan-
! džiūnas iškėlė sumanymą su
ruošti lietuvių meno parodą Ka 

i nados sostinėje — Ottawoje.
Dabar jau galutinai su dai

lininkais susitarta, kad minėta 
paroda bus rugsėjo 15—16 d. t. 
yra Kanados Krašto Lietuvių 
atstovų suvažiavimo dienomis.

Joje dalyvauja dailininkai:
Telesforas Valius, Juozas Pau- 
tienius ir Viktoras Petravičius.

Visi trys mums gerai žinomi 
dailininkai turi gavę premijas 
iš kitataučių meno institucijų. '

V. Petravičius — 1952 m. už 
savo darbus iš garsaus Chica
gos meno instituto, kuriame 
mūsų grafikas buvo išstatęs sa
vo darbus.

J. Pautienius 1958 m. gavo
, premiją už originaliausią tapy- 

,v„ . bos techniką iš Ali Hlinois of
Atsakymas dr. B. Vitaiciui j j?įne Art jnc Tais pat metais

dentų F. D. Roosevelt ir H. S. ' premijuotas aliejinis paveik- 
Truman patarėjas. Vėliau, kaip
jau visi žino, paaiškėjo, kad Al- 
ger Hiss buvo komunistas ir la
bai ištikimai vykdė (Stalino įsa
kymus. Dėl buv. prezidento F.

Dr. B. Vitaitis (slapyvar
dis?) 1962 metų rugpiūčio 21 d. 
Drauge surašo “kaltinamąjį ak
tą” buv. JAV-bių prez. D. 
Eisenhovveriui. Anot dr. B. Vi- 
taičio, gen. Eisenhower’is be-

slas “Sodas” puošė Chicagos 
meno instituto suruoštąją pa
rodą.

veik kaltas dėl visų kančių, ku- D. Roosevelto padarytų klaidų 
rias tautos ir šimtai milijonų minėtose konferencijose jau mi- 
nekaltų žmonių pakelia komu-: įijonai nekaltų žmonių paguldė 
nistų vergijoje. savo galvas komunistų vergų

Tiesa, gen. Eisenhovveris pa- stovyklose Rusijoje ir kituose 
vergtų kraštų neišvadavo iš kraštuose. Visų tų kančių galo 
komunsitų vergijos, bet jis tų dar nematyti. Buv. prez. Tru- 
kraštų komunistams ir neišda- Į manas tą baisų “palikimą” pa- 
vė. Dėl Lietuvos ir kitų kraštų ! veldėjo iš savo
pardavimo sovietams kalti kiti.

Lietuva ir kiti pavergtieji 
kraštai buvo perleisti sovietams 
Teherano, Jaltos ir Potsdamo 
konferencijose. Jose Eisenho- 
wer’is nedalyvavo net kaip pa
tarėjas. Šitame niekšiškame 
darbe svarbiausią vaidmenį su
vaidino Alger Hiss, buvęs prezi-

mais ir tuo pačiu paremti lietu- |VUs būtinai atvykti susirinki- 
višką veiklą. pks ' man rugsėjo 12 d. 7 vai. p. p.

(trečiadienį), į lietuvių klubo 
mažąją salę.

Tuojau po Alto susirinkimo 
įvyksta Balfo 85 skyriaus svar
bus susirinkimas. Bus praneši
mai ir pasitarimai apie rengia
mą vakarą spalio 7 d.kimas

Vietos Alto valdyba kviečia
E1 Monte, Pismo Beach, Santa Ivisų organizacijų skirtus atsto- čiami gausiai dalyvauti.

Grafikas T. Valius, dabar 
Kanados Grafikos s-gos pirmi-

los reikalu. Nei prez. J. F. 
Kennedy, nei D. Rusk neseka 
savo pirmtakūnų aiškiai užimta 
antikomunistine linija. Prez. J. 
F. Kennedy savo Pavergtų

pirmtakūno, Tautų savaitės rezoliucijoje ne- 
buv. prez. F. D. Roosevelto. paminėjo nei pavergėjo, neiš- 
Prezidento H. S. Trumano lai- vardino nei pavergtųjų kraštų, 
kais Kinija atiteko komunis- visi žmonės padaro klaidų, 
tams. Prez. Trumanas gerai jų padarė ir gen. Eisenhoweris. 
pradėjo Korėjoje, bet, kai gen. Tačiau jo klaidos, pąlyginus su 
MacArthur pAnoro duoti mirti- jo pirmtakūnų klaidomis, yra 
ną smūgį komunistams, tai šis , tik lašas jūroje.
didelis Amerikos patriotas ir žy 
mus karo strategas buvo JAV- 
bių prezidento pašalintas iš pa
reigų karo fronte.

Po paskutinio pasaulinio ka
ro JAV-bės, be jokios abejonės, 
buvo galingiausias visame pa
saulyje kraštas. Jei tik JAVbės 
būtų bent kiek spustelėjusios 
Sovietų Sąjungą, Stalinas ir jo 
pakalikai būtų gal ir pasitraukę 
iš Lietuvos ir kitų kraštų. Nė

Absoliutaus objektyvumo ne-, 
galima laukti nė iš vieno as
mens. Tačiau nedovanotina, jei 
demokratas suverčia visas savo
partijos žmonių padarytas kiai- , 
das respublikonams ar, priešin- I 
gai, respublikonas — demokra
tams. Būtų gera, kad visi, ra- ' 
šautieji politinėmis (ir kitomis) J 
temomis, stengtųsi būti kiek 
galima objektyvesni.

Dr. Jonas Jurgaitis
Visi nariai ir prijaučiu kvie- 1 piršto nei Rooseveltas, nei Tru-

SUNNY BROOK
eeverythingaboutit

SUNNY
BROOKcB-ZMENTUotO- -BROOK Si
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•TRAIGHT BOURBOS

LO 1

Kokia degtinė Jums patinka?

švelni ir lengva? 
PIRKITE “STRAIGHT” O.oo 4/5 qt

švelni ir ekstra lengva? 
PIRKITE “BLEND” 0-00 4/5

(to ŠIITO BROOK BIST. CO., IBU1SV1LLE. KY. KfflIUCKY STRAIGHT BO URBOS WHW SG PROOF, KENTUCKY BLEHŪED. YiHJSKEY 80 PROOF. fiSAffl OMtSPlML

manas tuo metu nepakėlė dėl 
Lietuvos laisvės. Trumanas net 

■kalbėjo: “Joe (Stalinas!) is a 
j good old man”. Vėbąu Truma- 
nui akys atsivėrė, ir šiuo metu 
jis yra vienas iš didžiausių ko
votojų prieš komunizmą. Bet 
jau per vėlu!

Kodėl gen. Eisenhoweris ne
atitaisė savo pirmtakūnų — 
Roosevelto ir Trumano — pa
darytų klaidų? Visad lengviau 
klaidas padaryti, negu jas ati
taisyti. Jis ir jo administracijos 
Valstybės departamento sekre
torius J. F. Dulles buvo užėmę 
labai aiškią liniją prieš komu
nistus. Eisenbowerio adminis
tracijos metais buvo pravesti 
Kersteno komisijos tyrinėjimai; 
gen. Eisenhoweris nesibijojo pa 
sirašyti griežtos Pavergtų Tau
tų savaitės rezoliucijos, kurioje 
buvo labai aiškiai paminėtas 
pavergėjas ir jo pavergtieji 
kraštai; amžinos atminties J. 
F. Dulles kiekvienos Vasario 
16-sios proga išleisdavo pirmos 
rūšies pareiškimą Lietuvos by-

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

MIDLAND
SAVINGS

4040 Archer Ave. Chicago 32

į JO%, 20%, 30% pigiau mokSsltel 
iž apdraudą nuo ugnies ir auto-j' 
nobiiio pas
F B A N K ZAPOLIS

3208)4 'Vest 95th Street 
Chicago 42. Illinois 

G A 1-8054 H- GR. ft-4339. Šį

M O V 1 N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas lr 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, M.

•t'«; vu n im įsMiiiiiimui imiiiniiiiiii

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje $3.00, 
už dirbtuvSs darbą—$10.00 ir da
lys. Pigios paveikslinSs lempos.

I. MIGLINAS
2549 W. 69th St. H a. PR 6-1003

<iiiiiEiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiii!i|iiiiiiiiimiri

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybSs, ete.
3237 W. 63nl St., Chicago 29, DI.

Tel. 434-4660

GKADINSKAS
J. G. TELEVISION CO.

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

5%
current dividend on investment bonus

DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
įlietu lnvestmento bonus mokame 4%% dividendu kas pusmetį ir 
išmokėsime po }£% už kiekvienus metus, 4 metams praėjus. 
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

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

Trečiad. uždaryta; ketvirtad. 9 v. r. — 8 p. p.

l'/a% 
Už 4 

dar

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

Dėl infcrmacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

2202 W. Cermak Road Chicago. III. VIrginia 7-7747

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

TAISYTI • LENGVI IŠSIMOKEJIMAI

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.
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Buvusi Miss America (dešinėj) karūnuoja 1963 m. gražuolę Jac- 
ąualyn Mayers iš Sandusky, Ohio. Gražuolė dabar turės progos 
aplankyti visą Ameriką ir kitas šalis.

PUSĖ ŠIMTO MAŽŲ BENDRADARBIŲ

"Tėvynės Žvaigždutės" metinės

Rodos taip neseniai sėdžiu dol. konkursams. Ačiū jam, ku- 
“Draugo” raštinėje ir tariuosii ris savo medžiagines pajamas 
su kun. dr. V. Rimšeliu dėl vai- investuoja dvasiniam kapitalui
kų skyriaus įvedimo dienraščio 
puslapiuose. Štai jau vieni me
tai praslinko, kaip tas skyrius 
lanko mūsų jaunuosius.

Vos keliems numeriams pa
sirodžius, pasipylė laiškai iš tė
vų ir vaikų. Visi jie buvo dė
kingi “Draugui” už įvedimą šio 
skyriaus. Buvo gauta nemažai 
ir pageidavimų, kaip šis skyrius 
būtų tvarkomas. Kiek sąlygos

turtinti. Praeitais metais buvo 
pravestos sėkmingos galvosū
kių varžybos, tačiau tik keliem 
tebuvo galima nupirkti ir pado
vanoti knygučių. Sekančiais me 
tais lauksime daugiau mecena
tų. Galvosūkių varžyboms fi
nansuoti, kol kas dar neatsira
do.

Ačiū vyresniesiems 
Padėka ir vaikų literatūros

ČIGONO ATSAKYMAS
Lenkijoj kursuoja šis anek

dotas. Dabartinį Lenkijos sei
mą sudaro visų tautybių Len
kijoj atstovai, išskyrus čigonų, 
kurių skaičius šiuo metu, paly
ginti, labai didelis. Čigonai, jaus 

idamies įžeisti, pasiuntė savo at
stovą pas Gomulką, pareikšti 
savo pretenzijų į seimą. Išklau
sęs čigono, Gomulka pasakė, 
kad jei jis tuč tuojau atsakys 
į tris aktualius klausimus, tai 
čigonų atstovas bus priimtas. 
Pirmas klausimas:

— Kaip išspręsti butų trūku
mą Lenkijoj?

■— O, nėra lengvesnio daly
ko, — atsakė čigonas, — tik 
uždarykite Rytų sieną ir atida
rykite Vakarų, tuoj butų bus 
net perdaug!

— Kas daryti, kad netrūktų 
maisto? — vėl buvo paklaus
tas.

— Taip pat labai lengvai ga
lima sutvarkyti. Tik uždarykite 
Rytų sieną maisto išvežimui ir 
atidarykite Vakarų sieną jo įve 
žimui.

— Gal tas irgi padėtų! — su
tiko Gomulka, — dabar tre
čias dalykas, kaip padaryti, 
kad žmonės nelankytų bažny
čių?

— Čia tai jau lengviausia, 
bažnyčias išpuošti Chruščiovo 
paveikslais, tai visi bijos į jas 
eiti, — atsakė čigonas.

leido, buvo atsižvelgta į tuos į veteranams: Minelgai, Pakštie-
pageidavimus. Bus gerinamas 
ir tobulinamas skyrius ir atei
ty.

Teko ir ašarą nubraukti 

Atsirado nemažas jaunųjų

nei, Butkienei, Butėnui, Alšė-

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
2-jų butų mūro namas, 2 po 4 

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

i <1 kamb. mūras. Arti mūsų ofiso. 
'Aukšta pastogė. Vra valgomas. Gele
žinė tvora. $22,000.

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

; $:i7,soo.
i 5 butų mūras. $5,500 nuomos. Vle- 
1 nas 6 kamb. butas ir 4 po 3 kamb. 
Marąuette Pke. $47,800.

<1 butų mūrus po 4 kamb. ir po 2 
mieg. kamb. Apie $7,000 nuomos. 
Kaina $52,000.

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

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

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

Aukos paminklo statybai
Partizanams atminti paminkli

niam kryžiui skoloms mažinti au 
kojo dr. V. Tauras — 25 dol., 
LSB. LK. Šarūno draugovė Eli
zabeth, N. J. aukojo per draugi
ninką A. Bitėną — 67 dol. Nevv 
Yorko skautų Tauro tuntas au-

nui ir kt. Taip pat Steikūnienei, kojo per j. Bružinską 16 dol. Per
kuri nemažai sielos įdėjo. Be- vyr. skautininkę O. Zailskienę
Ieškai, fotografams ir visiems gauta vietininkijos skaučių au-
kitiems, kuriuos visus neįmano- ka 10 dol‘ ir “Lazdynų Pelg- 

, T . , .. dos” dr-vės New Haven, Conn.,ma išvardyti. Jei toji armija j auka 1Q dol Po 5 dol. aukojo:
bendradarbių skaičius. Šiuo me j nekapituliuos, tikėsimės ir atei- ; Stasys Petokas, J. Aglinskienė, O. 
tu jų yra 50, neskaitant vy- ty gražių rezultatų. i Zailskienė, A. Banionis.

' Komitetas dėkingas aukotojamsresniųjų. Jie atsiunčia straips
nių, eilėraščių, piešinių, foto-

žibėk vis skaisčiau 
Talentai žūsta, jei negali pa-

i
Į už aukas.

grafijų, tautosakos ir kitų įvai- sįreikšti. Toli esame nuo tėvy- , 
rių dalykų. Gyvai dalyvauja gal ; ngS, tačiau tos pačios žvaigždės 
vosukių sprendimuose. Dar iki i žiba jr mums. Negirdime lakš-
šiol nebuvo pritrūkę medžia
gos, net ir atostogų metu. Ne
kartą jauniesiems bendradar
biams yra tekę laukti mėne
siais, kol jų medžiaga viešai pa-

tingalos' giesmės, nei gegutės

SOPHIE„BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk-

► ♦
REAL ESTATE♦♦♦♦

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

tt m. (i kamb. mūrin., alum. lang., 
saus. jrengt. rūsvs. garaž. $22,750.

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

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

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

Prieš parką maisto prekyb. duoda 
$50,000 met. pajamų, 2 aukš. links, 
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, ankšta 
pastogė, rūsys, gražus kaip lėlė, 69 
ir Talman. $28,500.

Mūrinis 2x5%, platus lotas, alyva 
šild.. 61 ir Talman. S26.S00.

Mūrin. 10 k. rezideiieija 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. $10,800 su rūsiu, 
arba $10,000 be rūsio, abu M. p.

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

Mūrinis, naujas, l % a., šalia mū
sų ištaigos. Garažas. $30,900.

Mūrinis 6 kamb. 3 mieg. arti Ma
ria High, naujas gazo šid., garažas, 
30 p. lotas, $1 7,700.

Medinis 8 kamb. Brigthon p„ 30 
p. lotas, namas gerai užlaikytas ir 
švarus, $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. SI 7.800.

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

KAIRYS REALTY, 2501 W, 691h St., HE 6-5151

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 7Ist St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534
7 visai nauji mūr, modernūs lia

nai po 3 ir 4 mieg. Nuo $17,000 
iki $22,500.

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

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

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

8 metų mūras. 4 mieg., 2 pilnos 
vonios, šildymas gazų, 2 auto. gara
žas, šoninis įvažiavimas. Tik $23,000.

7 kamb. mūr. Moderni virtuvė, ki
limai, karšto vand. šildymas gazu, 
2 auto. garažas, M. parke. $18,600.

2 butų mūras. Naujas šildymas 
gazu. Modernios virtuvės, 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 hutų 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.

2-jų aukštu mūr. 5 ir 6 kamb 
modern. virtuvės, atskiros gažu šil
dymo sistemos. Garažas. Arti 57-os 
ii- Campbell $27,500.

2-jų aukštų mūr. fi ir 6 kamb. 
Alyva šild. Arti 62-os ir Washtena\v. 
$26,800.

2-jų aukštų med. su moder. “faee 
stone" priekiu, 4 ir 4 kamb.. gazu 
šildymas. Garažas. Arti 53-čios ir 
Washtenaw. $17,900.

2-jų butų, 6 metų mūr. 2 % vo
nios. Alyva šildymas, garažas, Mar
ąuette parke. Skambinti poniai Gigai. 
$41,750.

4 hutų mūriniui Marąuette Parko 
j apyl. Pasirinkimas iš S namų. Kai- 
i nos nuo $49,500.

1% aukšto mūr. 6 ir 4 kamb. Pla
tus sklypas. Gazu šildymas. Spalvoti 

I vonios įrengimai. Arti 71-os ir Wash-
tenavv. $23,900.

285(1 S. Homan Avė. $22,590. 2
linui: 1-as 2-jų aukštų mūrinis, 4 ir 
' 5 kamb.: 2-,ras 5 kamb. mūrinis. 
Gazu šildymai. Garažas. Aukštos pa
jamos. Reikia pamatyti, įvertinti.

3 būt. mūrin. 4—5—8, nauj. at- 
rem., atskira gazu šiluma, garaž., 
arti 67 ir Campbell. Nužem. kaina. 
$24,900.

Draudimo Agentūra Patarnanja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

B E L L-VA R PAS 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

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

CICERO—BERWYN

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

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

Mūr. 2 po <5, geras, Brighton Par- 2-jų bntų namas — 4 Ir 4 Slie
ke. s®8 kamb., 45 p. sklypas. Pilna kal-

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,000. na tik $9.500.
Parkholme mūrinis 2 butų: 2 

po 6-šis kamb., mūrinis garažas.
, Tvirtos mūrinis Gerai prižiūrėtas.

Mur. o ir G kamb. Brighton Parke. 8 butai po 5 kamb. (8 miegamlell). 
$22,500. J pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

Mūr. 3 metų, 2 p-o 5% 
Marąuette Parke.

kamb.

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

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

ŠIMKUS
REAL ESTATE NOTAKY PUBLIC

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

LEMONTAS KVIEČIA JUS
Naujl Įvairaus dydžio mūriniai 

I namai prie bažnyčių, vaikų darželio 
ir gimnazijos. Visi miesto patogumai.

. Eilė senesnių namų mieste ir prie
miesčiuose, ąžuolais apaugusiais. 

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

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

(1-as ūkis j vakį-nuo State g-vės)
CL 7-7388

13 METŲ MŪR, REZIDENCIJA
Marąuette Pk. Naujai Išdažyta. 42 

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

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

3klypas. 5% kamb. aluminum apkal
tas namelis su 2 auto garažu. Tiktų 
Ir naujai statybai.

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

Ir Morgan. Viskas labai gerame sto- 
i vyje. Nauja šildymo sistema. Alum. 
langai. 3 auto mūr. garužas. $360 
mėn. pajamų. $27,500.

$700 MĖN. PAJAMŲ
4x5 ir 4x4 — 2 aukštų mūr. Cl- 

(ceroje. šildymas alyva. Naujas sto- 
Igas. Rimtas pasiūlymas nebus at
mestas!

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

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

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7Ist Street
Tel. WAlbrook 5-6015

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

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

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

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

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

Marą. Park Mūr. 2x4, garaž, $20,900.
Mūrin. 2 po 5 ir 4 k„ garaž., $26,900. 
Medin. 2 po 6 k„ garažas, $13,900. 
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

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

Guge Parke, arti Jaunimo Centro, 
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
2405 W. 51st St. WA 5-5030

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

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

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

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Do.vnspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 6 
m. garantija. Dedame naujas "cop- 
per-alloy" rinas—‘'gutters"; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kaip 
Ir "galvanized”. Dažymas Iš lauko, 
"Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame: žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-0047. RO 2-8778

Savininkas parduoda 4-rių bu
tų mūrinį po 5 kamb. (po 2 mieg.) 
kampas 65-os ir Artesian. Stoke- 
riu apšild. Garažas. GA 2-7694 
arba WA 5-0846.Parduodamas sklypas 25x125 p. 

Biznių “zone” 2439 W. 71st St.
Tel. 586-7000liūdnn halen Npkvenin tumiau tadienio 10 iki 11 vai. ryto. seštadie- UUanO oaiso. lveKVepia nupiau injaįs įr sekmadieniais nuo 8:30 iki 

to šieno aromatas. Įpinkim visa vaiVaJakryt°’ VakaruSkO8 pirmad.
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Mapletvood Avė., 

Chicago 29, III.

į kūrybą, ir tikrai pajusime vi
sa tai ir išgyvensime, tartum

sirodys. Nekantresni ir skam- Į būdami Lietuvoje: Težiba Tėvy- 
bino ir laiškus rašė redaktoriui, nės žvaigždutė dar skaisčiau,
galvodami esą pamiršti. Ne vie
nam teko ir ašarų išlieti, kai 
draugai nepatikėjo, kad jis ga
lėjo taip parašyti. Pirmieji žings 
niai sunkesni, kartais reikalingi 
ir vyresniųjų pagalbos. Vėliau 
jie žengs tvirtesniu žingsniu ir 
ateity, reikia tikėtis, sulauksi
me gabių plunksnos darbinin
kų. Šio skyriaus svarbiausias 
tikslas yra ugdyti jaunus ta-

ne tik jaunimui, bet ir subren- 
dusiems bei žilagalviams.

J. Plačas

Elektrines kėdės kaina
Pietinė Karolina užpirko elek 

trinę kėdę, nes ligšiolinė, veiku
si nuo 1912 metų, jau taip su- 
sivartojo, kad savo tikslui ne
betinka. Ant jos žuvo 239 mir-

, . tin pasmerktieji. Nauja kėdė
lentus. Ateity iš jų sulauksime |, , . TT. . ,„ . J kastuos 15,000 dolerių. Uz to-1rašytojų, poetų, žurnalistų. Vy
resnieji pavargs, reikės, kad 
kas nors juos pavaduotų. Ant
ras tikslas, įpratinti jaunimą ’ 
skaityti periodinę spaudą.

I
Padėka vyresniesiems

Didelė padėka tėvams ir mo
kytojams, kurie paragina vai- • 
kus ir jaunimą imtis šio gražaus 
ir naudingo darbo. Prašymas 
ateičiai, kad pagalba nesibaigtų, 
o didėtų. Lauktinas dar gauses
nis jaunųjų bendradarbių skai
čius.

Mes atsimenam Eglutę

Kai kas mėgina priekaištauti, 
kad “T. Ž.” silpnina “Eglutę”. 
Tai netiesa. Mūsų tikslas stip
rinti “Eglutę”, paruošti jai nau 
jų bendradarbių, kad ji ir to
liau galėtų žaliuoti nepritrūkda- 
ma medžiagos. Mes einame ran
ka rankon su “Eglute” ir visus 
TŽ skaitytojus raginame pre
numeruoti ir skaityti “Eglutę”. 
Mažųjų bendradarbių konkursas

Nuoširdi padėka kun. dr. J. 
Prunskiui, paskyrusiam “TŽ” 50

kią sumą galima vienai šeimai 
namą nupirkti.

HELP AVANTED — VYRAI

AD ART LITHO 
In Cleveland, Ohio

HAS EXCELLENT IMMEDIATE 
OPENINGS FOR

LITHOGRAPHIC
STRIPPERS

Mušt bo experienc:ed in full color 
work. Exccllent opportunity. Ųourly 
rate bascd on experienee. 40 hour 
week & ovortime. Write, xvire or call 

MR. SPEAKS
OR PHONE CLEVELAND, OHIO

EX 1*1460
FOR AN APPOINTMENT

PAJAMŲ MŪRINIS 8 PO 4 K.
Visi patogumai. Pajamos $420 pe.r 

men. Išlaidos apie $430 metams. Kai
na $23,500. Mažas įmokėjimas.

2214 W.EST 18th PLACE 
Telefonas HĄ 1-1954

Skubiam pardavimui -
8 kamb. mūr. kampinis namas 
pilnas rūsys, grindys asfalto ply
telių, ir šeimos kambarys. 2y2 vo
nios. Gazu apšildymas, pilnas air- 
condition. Nauja skalbiamoji, džio
vinamoji maš., šaldytuvas, elektr. 
virimui krosnis, nuo sienos iki s. 
kilimai, 2 židiniai, 2 maš. garažas. 
“Zoning” leidžia dviem šeimom gy- 

j venti. Apyl. Marąuette Pko. Apie 
$30,000. Apžiūrėti galima susita
rus tel. RE 5-9848, tarp 2 ir 6. 
valandos vakaro.

PROGOS-OPPORTUNITIES

Savininkas parduoda pelningą 
restoraną ir likerių biznį. 3 but.ai 
po 4 kamb. Metinės p a j a m o s 
$70,000—$75,000. Agentai prašo
mi nesikreipti. ALbany 2-9408. 
Sekmad. uždaryta.

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

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

STANKUS!
CONSTRUCTION C0. |

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-201S

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

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

Vieninteliai Iš lietuviu turi
mo miesto leidimą dirbti nau
juose namuose.
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tek 277-1442

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

u
PASINAUDOKITE

DRAUGO” SPAUSTUVĖS 
PATARNAVIMU

Dienraštis DRAUGAS spausdinamas modemiškoje spaus
tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje-

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas 
knygas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikš
mingiems gyvenimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos dar
bų, kurių dienraščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti.

DRAUGAS turi atlikti daug spaudos darbų, kad galėtų 
išsilaikyti ir daryti pažangą. Kiekvienas spaudos darbas, 
duotas DRAUGO spaustuvei, yra parama dienraščiui.

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei 
ritus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU
GO spaustuvės patarnavimų.. Atvykite bent pasiteirauti.

Remkite DRAUGĄ, kuris palaiko lietuvių kultūrinį gy
venimą išeivijoje, duodami Spaudos darbus DRAUGO spaus
tuvei.

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL. — TEL. LU 5-9500

ĮSIGYKITE DABAR!

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

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

NAMŲ TAISYMO
KONTRAKTORIUS

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

JUOZAS VENCKAUSKAS
5532 So. Hermitage Avenue 

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

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

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rockvvell Street
Tel. GRovehill 6-7875

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 486 - 5158

Platinkite “Draugą”

Kas tik turi gėrę skonį, 

Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

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

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 

’ Liepos ir rugpiūčio mėn. abi krautuvės sekmadieniais uždarytos 
Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik

6211 South Westecn Avė. krautuvė

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 užmiesčiuose. Darbas 
atliekamas greit lr sąžiningai. 
Apskaičiavimai nemokamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HUATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. VYestern, Cliicago 9, UI.

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS,

VASARVIETES, GARAŽUS IR
ATLIEKAME V4SUS i NAMŲ
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.

ST 8-0708 OL 7-2094 Chicago, UI.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikiniul 

į*. GA 5-5867

Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas Pjtu 
vių dienraštis. GI skelbimų kaino* 
visiems prieinamos.

Remkite “Draugę”

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus I
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Prancūzijos perz. de Gaulle Vokietijoje buvo labai iškilmingai sutiktas. Čia matyti jis su žmona sto
vįs miesto salės balkone Hamburge. Jį Hamburge sutiko 80,000 vokiečių, kurie sukėlė pirmam per 
90 metų j Vokietiją atvykusiam Prancūzijos prezidentui dideles ovacijas.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
MOKYKLOS

Lietuvos mokyklos pasiekė gražių rezultatų

Iš priespaudos ir pirmojo Pa- švietimo ministerija nuolat 
saulinio karo laikų visose sri-1 rūpinosi, kad švietimo darbas 
tyse Lietuva buvo karo ir oku- ■ būtų gilinamas ir plečiamas.

Komunistinės Vilniaus Tiesos 
rugpiūčio 30 d. numeryio pirma
me puslapyje rašoma:

i ‘‘Mes jau pripratome prie savi
tarnos parduotuvių, valgyklų ir 
kavinių, bet savitarnos skalbyk
la — naujovė.

“Lenino prospekte, name nr. 72, 
i dabar yra pirmoji Maskvos skal- 
' bykla automatas.

“Pats skalbimas trunka, apie 40 
minučių. Šį laiką lankytojai pra- 

j leidžia poilsio kambaryje.
“Dabar Maskvoje veikia du to

kie punktai.”
j žodžiu, giriamasi, kad Maskvo- 
, je atidaryta pora skalbyklų, ko
kių Chicagoje ir priemiesčiuose 
daugybė. Bet svarbiausia, kad ten 
poilsio kambaryje yra įjungtas 

i radijas, skelbiąs apie bolševikinę 
didybę ir komunizmo laimėjimus. 
Baltiniams skalbiantis, plaunami 

| įr žmonių smegenys, o tokiu dar- 
' bu bolševikai daugiau pasižymi,

mokyklų paskirčiai. Lituanisti- negu baltinių plovimu. Smegenims 
I kos dalykai buvo vienas iš svar plauti daugiau ir lėšų skiria.
blausiųjų tautinio auklėjimo j Nesibaigiantieji pažadai 

į ' „ Nuolat kalbama apie komunis-Į veiksmų, todėl j juos mokyklose tinę didybę> tačiau. Ppasitaiko ir 
buvo kreipiamas reikiamas dė- realių žinių apie komunizmo sta- 

Ltnešys. tybą. Maskvoj veikia dvi skalbyk-
I Be to, palaipsniui buvo tęsia- los keliems milijonams žmonių,
1 , . . .. . . , .x. io Gargžduose nėra vandens. Tiesa
mas mokyklų tinklo plėtimas. įamg pačiame numeryje, straips- 
Kadangi vidurinių mokyklų iš- J nelyje “Nesibaigiantieji pažadai” 
leidžiamas abiturientų skaičius raš° taiP ■ .
dar ne visai buvo pakankamas “Apie tai’ kad Gargžduose bus 

r + • trinto .. P įrengtas vandentiekis, gyventojai
pacijos nualinta ir nutenota. Laikantis vieningo auklėjimo , augantiems valstybės uždavi- , sužinojo dar 1958 metais. Netru- 

principų, buvo tvirtai siekiama, niams, švietimo ministerija dė- i kus Klaipėdos statybos valdyba 
kad mokyklos atliktų savo už- jo pastangas tą skaičių padidin- Nr- . 27 Pradėjo statyti vandens
davinius - ne tik teiktų pri-i ti i slg^T° bokštą. Vėliau ji ėmėsi

v. . L • ir kitų vandentiekio įrengimo dar-
augančiai kartai mokslo žinių, , Specialių mokyklų srityje ne bų. Normaliai dirbant, jau veliau-
bet ir išugdytų ją dorą, sveiką, ■ Įįk tobulino turimas mokyklas, 
drausmingą ir mėgstančią dar-, ke£ jr steįgė naujas, kurios pa- 

i ruošė kaimui ir miestui amati- 
Aišku, buvo žiūrima, kad mo- ninku ir kvalifikuotų darbinin- 

kytojų ruošimas atitiktų šiai kų. Jonas Miškinis

Lietuvos valstybė kūrėsi karo 
griuvėsiuose, neturėdama nei 
medžiaginių turtų, nei valsty
binio aparato, nei pagaliau pa
kankamai pasiruošusių darbuo
tojų. Tas darbas ypač švietimo 
srityje buvo nelengvas. Pradžios 
mokslas rusų okupacijos metu 
daugumai tebuvo tik su dideliu 
vargu pasiekiamas. Nepriklau
somo gyvenimo laikais, įvedus 
visame krašte privalomą pra
džios mokslą, buvo kiekvienam 
vaikui iki 14 metų prieinamas• 
ir būtinas. Mokyklų tinklas spar j

Sovietai laimi Artimuose Rytuose

Iš Kairo pranešama, kad ne- šią civilinį aerodromą Artimuo-
trukus Sovietų kariuomenė bū- se Rytuose — prie Bagdado.

. .... . 1Q9n , .sianti įvesta į Afganistaną, 1961 m. spalio mėn. sudaryta 51 metų vVras Raymond pasa- 
ciai augo ir Plėtėsi. !920 m. bu-, įvesta į gu Rassem vyriausyl3e sutarti- kė policijai, kad M. Monroe nu-
V° 70 nnn Pra Z1OS y ų Lietuvą “taikai saugoti”. Sovie-imi Sovietai pasiuntė Irakui šar sinuodijimas miego piliulėmis
SU ’ 9^° ' 7 nori Sąjunga ir Afganistanas [vuočių ir sprausminių lėktuvų fcuvo J° žmonos nusižudymo
išaugo 2,500 mokyklų su 7,000 Vnrinp transportus | priežastis. Jo žmona nuolat kar
komplektų, kuriose mokėsi per 
300,000 mokinių. Įvedus privalo
mą pradžios mokslą,naujųjų 
neraštingųjų nebeatsirasdavo, o 

Tikusieji baigė išnykti.

Vidurinės ir aukštosios

kaip tik šiuo metu darą karinę 
sutartį, kuria Maskva norinti 

pakirsti Cento gynimosi siste
mą. -Panašia kryptimi einąs ir 
Irakas.

I Jau dabar Afganistanas yra 
< apginkluotas Sovietų ginklais, 

mokyklos , šių metų kovo mėn. Sovietai
Rusų laikais Lietuvos terito- perdavė Afganistanui 125 Mig 17 

rijoje veikė 14 gimnazijų ir 11 tipo> sprausminius naikintuvus 
progimnazijų, bet jos lietuviui ir 17 bombonešių. Balandžio 
sunkiai buvo prieinamos. 1920 mėn. viduryje 2,500 sovietinių 
metais jau veikė 50 vidurinių • kareivių ir technikų atvyko į. 
mokyklų ir gimnazijų su 9,000 Afganistaną ir perėmė to kraš-

to armijos apginklavimo ir ap
rūpinimo kontrolę. Praėjusį pa
vasarį Sovietai pastatė Afga
nistane tris didelius karinius : 
aerodromus.

Irake greta Sovietų įsijungi 
ir bulgarai, kurie stato didžiau

mokinių. 1939 m. buvo 56 gim
nazijos ir 37 progimnazijos su 
36,000 mokinių. Be to, veikė 
visa eilė specialių mokyklų, kaip 
amatų, prekybos, žemės ūkio 
ir kitokių. Jose mokėsi apie 9, 
000 mokinių.

Gimnazijos kasmet vidutiniš
kai imant išleisdavo .1,000 abi
turientų. Taigi, per "visą nepri
klausomo gyvenimo laikotarpį' 
Lietuvos gimnazijos išleisdavo į 
virš 17,000 abiturientų, o uni-, 
versitetai davė per 3,300 žmo
nių su aukštuoju mokslu.

Rusų laikais Lietuvoje nebu-į 
vo nė vienos aukštosios mokyk
los. Nepriklausomoj Lietuvoj 
veikė 8 aukštosios mokyklos: 
universitetai Kaune ir Vilniu
je, Žemės Ūkio akademija, Pre
kybos institutas, Dailės akade
mija, Taikomosios Dailės insti
tutas, Konservatorija ir Peda
goginis institutas.

Lietuva, turėjo dvi nuolatines 
operas, visą eilę valstybinių ir 
visuomenės teatrų.

Lietuvoų menas —- tapyba, 
skulptūra, grafika — augo bu
jojo Kauno Meno mokykloje, 
Vilniaus Dailės akademijoje ir 
Kauno Dailės institute.
Švietimo ministerijos rūpesčiai į

Didelė pažanga buvo padaryta 
ir mokyklų patalpų srityje. Iš 
prieškarinių laikų buvo pavel
dėtos tik 367 pradžios mokyklos 
su nuosavais namais, bet labai 
apleistam stovyje. Tas mokyk
las teko pagrindinai remontuoti' 
ir kiekvienais metais statyti 
naujas, kurių skaičius išaugo 
ligi 1,000.

Pranešu giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1962 m. 
rugsėjo 4 dieną tragiškai žuvo mano mylima sesuo

A. -j- A.

Dr. MARIJA KAZLAUSKAITE
Gyveno Lima, Ohio

Kūnas bus pašarvotas trečiadienį, rugsėjo 12 dieną, 2 vai. 
popiet Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S. Western Ave., Chi
cagoje. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 13 dieną, 9:45 
vai. ryto bus atlydėta į Švenč. P. Marijos Gimimo bažnyčią. Po 
gedulingų pamaldų bus palaidota Š,v. Kazimiero kapinėse.

Giminės, draugai ir pažįstami prašomi laidotuvėse dalyvauti. 

Nuliūdęs — Brolis kun. dr. Vytautas Kazlauskas

Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans, Telef. REpublie 7-8600.

A. -Į- A.
HENRY DAMBRAUSKAS

Gyveno 2342 W.est 24th Street.

Mirė rugsėjo 9 d., 1962, 7 vai. ryto, sulaukęs 49 m. amž.

Gimė Chicagoje, Tll.
Pasiliko dideliame nuliūdime brolis George, brolienė Mary, 

brolio dukterys Georgenc ir Marylyn, 2 dėdės: Paul ir George 
llamhraiuskai, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas 6 vai. antrad. Laekawiez koplyčioje, 
2314 W. 23rd Place.

Laidotuvės įvyks ketv., rugsėjo 13 d., iš koplyčios 10 vai. 
ryto bus nulydėtas į kapines.

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

Nuliūdę: Brolis, brolienė ir kiti giminės.
Laidotuvių direiktorius Steponas Lackavvicz. Tel. 7-6672.

SKALBIA BALTINIUS IR SMEGENIS

šiai 1961 m. buvo galima vandens 
slėgimo bokštą ir vandentiekį ati
duoti eksploatavimui. Tačiau sta
tybininkai nė trupučio neskubė
jo.”

- Taigi, vis pažadai, o toliau vėl 
rašoma:

“Nebetikėdami gražiais statybi
ninkų žodžiais, kreipėmės į Klai
pėdos rajono vykdomąjį komite
tą. Ten buvo sukviesti net du pa
sitarimai, kuriuose vėl pylėsi pa
žadai :

“— Baigsime liepos pirmai... 
rugpiūčio pirmai.”

Praėjo rugpiūtis, o vandentie
kio vistiek nėra, nes juk komu
nizmas yra žadėjimų santvarka, 

j ir žadama jau dešimtis metų. Bol- 
' ševikai tyčiojasi iš religijos, kad ji 
žadanti amžiną gyvenimą, bet 
patys sovietai žada darbininkams 
rojų, o tas rojus, pagal Dan Ku
raitį, yra tikras pragaras. Poroj 
vietų Maskvoj įrengė skalbyklas,I 

[ tačiau smegenis nuolatiniais pa- 
: žadais komunistai seniai plauna,
■ ir malonu pastebėti, kad kas kar- 
1 tas šis plovimas mažiau sekasi, 

i Myk. Mel.

GRAŽI DOVANA BET KADA!

Tėvai, įsigykite ir duokite savo 
viakams paskaityti gausiai ir spal
votai iliustruotą VANDOS FRAN 
KIENES pasakų knygą

Nuėjo Marilyn Monroe 
pėdomis

Gerdi Marie Hcąnus, 38 m., 
buvusi cirko šokėja, iššoko iš 
buto trečiame aukšte San Pran 
cisco mieste ir užsimušė. Jos

todavusi: “Kodėl ji tai padarė, 
Sovietai stato kelis karo lai- kcdėl .. taį padarė?>, 

vus Irakui ir tuo nori duoti L,og Angeleg mięstfi23inet 
jam karo laivyną Persų įlan- Jean Lįttle Regyva
koje. Irako vyriausybė paty o- mįego piliulių prarijimo, pa- 
mis leido vė ra e vei ti o kkus rašteli, kad jį padarįusį 
munistų partijai, kun to pataes j Maip. Monroe
Kassemo vyriausybės buvo už
drausta I® Londono, D. Britanijos,

...................... . ^pranešė, kad buvusioji aktorė
Visi pranešimai, išėję iš Bag- patrįcįa Marlove, buvusi M. 

dado, daro įspūdį, kad Vakarai į jy[onroe draugė, sužinojusi apie
Artimuosiuose Rytuose pralai
mi šaltąjį karą.

Farmų savininkai
Pagal statistikos biuro pra

nešimus, Amerikoje ūkius val
dančių žmonių yra 79% savi
ninkų.

KARALAITĖS GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta 
kita pasaka — BALTOJI LELIJA 
Viršelį ir iliustracijas piešė Sės

i Mercedes. 48 pusi. Kaina $1.25.
Pinigus su užsakymais siųsti 

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

Chicago 29, Illinois

šios pastarosios mirtį, taip pat 
prarijo tiek miego piliulių, jog 
mirė.

Psichologai šitokius faktus 
interpretuoja kaip psichozę — 
identifikavimąsi su garsiu as
meniu ir sekimą jo pavyzdžiu..

STIRBIS FUEL GILS
Aliejus virtuvei ir krosnims 
“Geresnė ir pigesnė alyva”

Tel. HEmlock 4-6264
PETRAS STIRBIS

6741 So. Maplevvood Ave. 
Chicago 29, III.

A. A.

ANTHONY DEDONES
Gyveno Chicagoj Bridgeport 

apylinkėje. Telefonas r.Al'ayette 
3-3257.

Mirė rugsėjo S d.. 19 62, 6 v. 
ryto, sulaukęs 66 metų am
žiaus.

Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 50 m,
Pasiliko dideliame nuliūdime 

posūnis Clem Peters, marti An- 
toinette bei draugai ir pažįs
tami.

Kūnas pašarvotas Lackawiėz 
koplyčioje —. 2424' West 69th 
Street.

Laidotuvės įvyks trečiad., 
rugsėjo 12 d., iš koplyčios 10 
vai. ryto bus nulydėtas j kapi
nes.

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

Nuliūdę: Posūnis ir marti..

Laidotuvių direktorius Stepo
nas Lackatvicz, Telefonas RE- 
public 7-1213.

Pedagoginio Lituanistikos Instituto rėmėjui
A -f- A

KAZIUI PRIŠMANTUI, 
lietuvių liaudies meno pramonės puoselėto
jui, mirus, jo našlei Joanai Prišmantienei ir 
dukrelei Danguolei, Instituto diplomantei, 
gilaus skausmo ir liūdesio ištiktoms, užuo
jautų reiškia ir drauge liūdi

PEDAGOGINIS LITUANISTIKOS INSTITUTAS

Mūsų mielam bičiuliui
A. -J- A.

KAZIMIERUI PRIŠMANTUI mirus, 
žmonų Joanų ir dukrele Danguolę gilaus 
liūdesio valandose nuoširdžiausiai užjaučia
me ir kartu liūdime.

0. D. Vaičių šeima

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 11 d.

A. -Į- A.

KAZIUI PRIŠMANTUI mirus, 
jo žmonai Janinai Prišmantienei ir dukrai 
Danguolei giliausiu užuojautą reiškia

Benis ir Stefanija Mažyčiai

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3014 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas VTname Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nno kapinių

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

ir kitų papuošimų 
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 84)834

JL F. FFDF1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS 

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West lįst St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Ave., Cicero. T0wnhall 3-2108-01

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

TeL REpubUe 7-1213 
TeL Vlrginia 7-6672

PETRAS BIELIONAS
4348 S. CALIFORNIA AVE. LAfayette 8-3572

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

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

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

” JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tb AVE., CICERO, ILL. Tel. OLymplo 2-1003

Pasinaudokite “Draugo” Classified skyriumi
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X Iškilmingos gedulo pamal
dos už a. a. kun. kleb. Aniceto 
Linkaus vėlę, minint jo mirties 
30 dienų sukaktį, bus rugsėjo 
13 dieną (šį ketvirtadienį) 9 v. 
rytą Šv. Kryžiaus lietuvių para
pijoje. Iškilmingas gedulo mi
šias atnašaus kun. administra
torius Edvardas Abromaitis, asi 
stuojamas kun. Leo Petkaus ir 
kun. Juozo Domeikos; tuo pa
čiu metu prie šoninių altorių mi
šias už a. a. kun. Aniceto vėlę 
atnašaus kyn. Adolfas Stašys 
ir kun. Kazimieras Juršėnas. 
Parapiečiai ir kiti kviečiami į 
pamaldas. (Pr.)

X Povilas žičkus, o ne dr. Li 
tas yra autorius straipsnio 
Elektronų tyrimai, išspasdinto, 
praėjusio šeštadienio Draugo 
laidoje. Abu mūsų bendradar
bius atsiprašome.

X Lietuvių Bendruomenės 
Marąuette Parko apylinkė tu
rės savo tradicinį išvažiavimą - 
pikniką rugsėjo 16 d. tėvų ma
rijonų seminarijos soduose. Pra 
džia 1 vai. po piet.

X ALRK s-gos rugsėjo 2 d. 
buvo suvažiavę pas Dolores 
Daužvardis, 8004 So. Lockwood 
Avė., Oak Lawn, III. Oras buvo 
gražus ir visos narės linksmai 
praleido popietę. Dolores ir jos 
vyras Petras Daužvardis malo
niai priėmė visas nares savo 
puošnioje rezidencijoje. ALRK 
Moterų s-gos, 46 kp. spalio 26 
d., ruošia tradicinę vakarienę—• 
kuopos metines. Programai va
dovaus Julia Bložis.

X Kun. Andrius Naudžiūnas,
MIC, Draugo redakcijos štabo 
narys, išvyko atostogų, į redak 
ciją grįš spalio 1 d. Atostogų 
vyksta į Bostoną, kur gyvena 
jo motina, brolienės ir sesuo.

X Don Varno veteranų pos
to pareigūnų įvesdinimas įvyks 
rugsėjo 15 d. Direktorių susirin 
kimas — rugsėjo 26 d. Visų po
sto narių susirinkimas — spa
lio 2 d.

X Motinų klubas Gimimo 
Švč. P. Maripos mokykloje ren 
gia pyragų išpardavimą sek
madienį, rugsėjo 16 d., 7 — 12 
v. d., parapijos salėj, 6817 S. 
Washtenaw av. Pardavimo rei
kalų pirmininkė yra Theresa Pe 
terson, o vicepirm. Stephanie 
Klora.

X Marąuette Parko Namų 
S-kų d-jos susirinkimas įvyks 
rugsėjo 21 d. 7:30 v. v. para
pijos salėj. Bus įdomių prane
šimų, todėl nariai kviečiami at
silankyti. Draugijos korespon
dentė yra Marcelė Tiškevičius.

X Onai Martinionienei, 3415 
S. Lituanica, už 5-ą mėn. sugaiš
tą namuose po automobilio ne
laimės, Lonardas Jankauskas 
įteikė $200.00 čekį. Iš viso iki 
šiol jai jau įteikta $1,354.84. 
L. Jankausko telef. LU 5-2094.

(Sk.)
X Tik lietuviai pensininkai 

ir svečiai galės pasinaudoti nu
pigintomis vasaros kainomis iki 
vasario mėn., jei atvyks gydy
tis ar nuolatiniai apsigyventi 
dar rugsėjo mėn. ir sustos 
Southern Hotel Apt., 333 Oua- 
chita Avė., Hot Springs, Ark. 
Didelė aikštė karams, pievelė 
su palapinėm, balkonai, svečių 
ir televizijos kambariai su vir
tuvėlėm, karštu ir šaltu vande
niu, šaldytuvais, indais, pato
giom lovom ir patarnavimu 
$55.00 — 65.00 mėn., su priva
čiom voniom $70.00 — 80.00 
Garu šildymas, automatiškas 
liftas, gydomosios Vonios kito
je pusėje gatvės. Rezervuokite 
dar šiandien! (Sk.)

X Kun. Jonas Kuzinskas, 
Šv. Pranciškaus seserų rėmėjų 
dvasios vadas, Šv. Jurgio para
pijos vikaras, vadovaus Šv. Pran 
ciškaus vienuolyno seserų rėmė
jų seimui, kuris įvyks spalio 14 
d. 2 vai. p. p. Šv. Jurgio parap. 
svetainėje.

X A. Kriaučeliūnas, atsiun
tęs Draugo spaudos reikalams 
10 dol., savo laiškelyje rašo: 
“Nors esu nedarbingas, pensi- 

I ninkas, bet prijausdamas ir as
meniškai įsitikinęs Draugo ir 
spaudos nepaprasta nauda ir 
reikšme Lietuvai lr lietuvių tau 
tai, noriu pridėti ir savo skati- 

I kėlį, siųsdamas 10 dol. jos pa- 
j laikymui”. Draugo administra
cija dėkinga šiam nuoširdžiam 
spaudos rėmėjui.

X 9-to Wardo Lietuvių De
mokratų klubo valdyba kviečia 

i visus narius su svečiais į mitin
Igą, kuris įvyks rugsėjo 18 d. j 
. 7:30 v.v. Visų Šventų parapijos i 
i svetainėj, 10806 S. Wabash av. Į 
' Po ilgų vasaros atostogų yra su 
sidarę daug svarbių dalykų — 
pradėti ruoštis komplikuotiems 
lapkričio mėn. rinkimams. Po 
sus-mo diskusijos ir vaišės.

X Dr. A. Valis - Labokas su 
žmona grįžo iš atostogų ir pra
deda priimti ligonius. Kartu su 
prof. dr. J. Meškausku buvo 
nuvykę į Mėsa Verde, Grand 
Canyon ir kitas vietoves. Toj 
kelionėj patyrė jog Amerikoje 
esama nepaprastai gražių gam
tos vietovių.

Chįcaąoje
SESELIŲ PKANCIŠKIECIŲ 

RĖMĖJOS
Šv. Pranciškaus Vienuolyno 

Seserų Rėmėjų Chicagos apskri 
čio gausus susirinkimas įvyko 
rugsėjo 1 d. Apskričio pirm. Ur 
šulės Rastenienės namuose, 3751
W. 112 PI. Atstovių ir rėmėjų 
dalyvavo iš įvairių kolonijų, ku
rios pranešė apie savo veiklą 
skyriuose. Ypatingai ruošiasi 
artėjančiam seimui, kuris įvyks 
spalio 14 d. Pirm. U. Rastenie
nė pranešė, kad buvo nuvykusi 
į Kenoshą, Wis., ir ten suorga
nizavo rėmėjų 6 skyrių. Įsirašė 
apie 20 narių. Pirm. — Baltru- 
šienė ir rašt. Šalkauskienė.

Po susirinkimo namų šeimi
ninkai Rasteniai ir jų dukrelė 
visus atsilankiusius maloniai 
priėmė ir pavaišino. Rėmėja
MOTERŲ SĄJUNGOS SUSI

RINKIMAS
Town o<f Lake Moterų s-gos 

21 kp. susirinkimas įvyko rug
sėjo 2 d. parapijos svetainėje. 
Sąjungietės džiaugėsi ir sveiki
no pirm. Jadvygą Kuzmiskienę. 
kuri pergyvenusi operaciją svei 
ksta ir atsilankė į susirinkimą. 
P. Gudinskienė ir rašt. Bartkai- 
tė padarė pranešimus apie ar
batėlę Kuzmickų namuose, kuri 
gerai pavyko. S. Bartkaitė visų 
sąjungiečių vardu dėkoja Kuz- 
mickiams už priėmimą į savo 
namus ir vaišes.

Pirm. J. Kuzmickienė prane
šė, kad mirė ilgametė narė a. 
a. Anelė Paukštienė. Sąjungie
tės užprašė šv. mišias ir paly
dėjo į kapines. Matkevičienė te
beserga, narės pažadėjo lan
kyti.

Buvo kvietimas į Šv. Pranciš-

Jono Pakelio rezidencijoje, 
12344 S. Oak Park Avė., Palos 
Heights, Ilk, rugsėjo 9 d. įvy
ko nemažas susibūrimas Chica
gos biznierių, visuomenininkų ir 
lietuviškosios spaudos atstovų 
pasitarimui teisėjo Alfonso F. 
Wells rinkiminės veiklos reika
lu. Svečių buvo apie 70. Atvira
me ore ir gražioje nuotaikoje 
visi buvo šeimininko maloniai 
priimti ir pavaišinti.

Advokatas Edvardas Stasiu- 
kaitis susirinkusiems paaiškino 
apie pačius rinkimus ir prista
tė teisėją Wells, kaip iš lietuvių 
stipriausią ir iki šiol labai gra
žiai visur atsižymėjusį kandi
datą, kuris mums gali nešti tik 
garbę. Patsai teisėjas Wells su
sirinkusiems trumpai padėkojo 
ir paauškino, kad jis remiasi 
daugiausia lietuviais.

Cicero LB apylinkės valdyba 
praėjusį šeštadienį surengė- pa
rapijos salėje rugsėjo 8 d. mi
nėjimą, kurį atidarė dr. F. Kau
nas ir taip pat vadovavo visam 
minėjimui. Trumpam žody dr. 
F. Kaunas apibūdino šventės 
reikšmę ir pasidžiaugė veikliais 
kolonijos asmenimis.

Didžiausieji kunigaikščiai
Pagrindinis prelegentas B. 

Babrauskas, savo spalvingame 
žodyje pažymėjo, kad tautos, 
kaip graikų ir žydų nėra dide-

' kaus Seserų Rėmėjų seimą. 
Kvietimas priimtas, paskirta 5 
dol. auka. Atstovauti sutiko P. 
Turskienė, S. Mickūnienė ir B. 
Cicėnienė.

Pirm. J. Kuzmickinė dėkojo 
sąjungietėms už jos aplankymą 

| ir dovaną. Sąjungietės užprašė 
'šv. mišias už kun. Linkaus sie- 
{lą. Baigiant susirinkimą pirm. 
J. Kuzmickienė ir visos sąjun- 

igietės pasimeldė už. a. a. kun. 
A. Linkų, a. a. Anelę Paukštie- 

į nę ir a. a. Barkauską, mūsų na
rės vyrą. Sąjungiete

Jie remia teisėjo Alfonso Wells kandidatūrą j aukštesnįjį Cook 
County teismą. Iš pasitarimo J- Pakelio rezidencijoje Palos 
Heights, III. Iš kairės į dešinę sėdi: J. Mickevičius, teisėjas A. 
Wel’s, Jenas Pakel; stovi: A. Valonis, knn. A. Stašys, J. Kaza- 

1 nauskas, A. Baliūnas ir A Aukers.

Teisėjas Alfonsas Wells su žmona ir dviem dukrelėm — Pamela 
(kairėje ir Pcnny, kai jie dalyvavo J. Pakelio rezidencijoje Palos 
Heights, III., rūgs. 9 d.

Lietuvis į aukštesnįjį teismą

I Teisėjas Alfonsas F. Wells 
yra demokratų partijos nomi
nuotas kandidatas į aukštesnįjį 
Cook County teismą. Iki šiol 

į jis buvo miesto teisėjas susisie- 
įkimo bylose. Tvarkydamas šį 
teismą, jis jį perorganizavo taip, 
kad daugelis kitų Amerikos mie 
stų pasisavino jo įvestą tvarką. 
Šiemet yra jis išrinktas visos 
Amerikos miestų teisėjų sąjun
gos pirmininku. Be to, jis yra 
Illinois valstybės Amerikos le- 
gijono teisinis patarėjas, labai 
veiklus daugelyje kitų organiza 

i cijų; priklauso Švenčiausios 
■ P. Marijos Gimimo parapijai 
j Marąuette Parke, Chicagoje. 
j Jis yra Amerikos vyčių veiklus 
I narys, taip pat yra Chicagos 
, lietuvių tarybos narys ir buvęs 
įjos pirmininkas. Teisėjas Wells 
kalba gerai lietuviškai. V. R.

TAUTI DIDI DIDŽIAIS VYRAIS

lės, bet garsios savo kultūra. 
Lietuvių gi tauta garsi savo di
džiais žygiais, apgynusi Europą 
nuo mongolų ir jei ne Vytautas 
Didysis šiandien Europos isto
rija būtų kita. Vien už tai Vy
tautas vertas didžiojo vardo. 
Toliau preįegentas išryškino, 
kad Lietuvos atgimimui daug 
padėjo šeši didžiausi kunigaikš
čiai, tai vysk. Valančius, Dau
kantas, Basanavičius, Kudirka, 
Maironis ir Vaižgantas. Vienin
telis ir tikras tautos vadas bu- 

i vo vysk. Valančius, sugebėjęs 
vadovauti tautai net 25 metus. 
S. Daukantas, vyras, baigęs len 
kišką universitetą pasižadėjo 

i nerašyti lenkiškai, o tik lietu
viškai ir lietuvių tautai branges 
nis net ir už labai garsų, tačiau 
lenkiškai rašiusį poetą Micke
vičių. Nė viena kita tauta netu
ri tokio poeto, kaip Maironis. 
Turi tautos didelių poetų, ta- 

1 čiau tokio, kurį visa tauta dai
nuotų ir deklamuotų — neturi. 

'Lygiai Lietuvos atgimimui svar 
I būs ir kiti trys didieji kunigaik- 
i ščiai: Kudirka, Basanavičius ir 
i Vaižgantas. Tų didžiųjų kuni- 
‘gaikščių dėka Lietuva pasuko 
savo istoriją ir išsivadavo iš 
lenkų įtakos. Esam didžios tau
tos vaikai, nes ji davė daug di
džių vyrų. Ir būdami tos mažos 
valstybės, bet didžios tautos 
vaikai, turime besąlyginiai dirb

! ti jos laisvės reikalui. B. Bab- 
: rausko paskaita buvo trumpa,
I perpildyta įdomiais, vietomis 
gal paradoksiškais palygini
mais, tačiau įdomi ir gyva. Kai 
bėtojas susilaukė iš svečių nuo
širdaus įvertinimo.

Dailios ir eilės
nu-Meninėj programos daly 

džiugino sol. J. Vaznelis ir akt. 
Į Z. Kevalaitytė. Solistas padaina

J, A. VALSTYBĖSE
— Dail. kun. Brazauskas — 

laimėtojas. Oregono valstybinė 
paroda (State Fair) kasmet į- 
vyksta pačioje sostinėje Salem. 
Šiais metais paroda prasidėjo 
rugp. 31 d. ir baigėsi rugsėjo 
8 d. Devynias dienas, paveikslų 
galerijoje, dominavo dail. kun. 
Pijaus Brazausko kūriniai. Mū
sų dainininkas gavo pirmąją 
premiją ir aukščiausią piniginę 
dovaną už savo paveikslą “Ore
gono vaizdas”. Vietinė spauda 
labai gražiai atsiliepė apie kun. 
Brazausko asmenį, kuris yra 
Šv. Jėzaus Širdies ligoninės ka
pelionas Eugene, Ore., ir aukš
tai įvertino jo talentą.

Kun. Brazauskas yra gavęs 
pakvietimą suruošti savo pa
veikslų parodas Ashland, Ore., 
ir Oregono universitete Euge
ne. Kun. Brazauskas yra akty
vus West Coajst (Californijos ir 
Oregono valstybių) Dailininkų 
draugijos narys. Šiais metais, 
gruodžio mėn. tos draugijos na
riai ruošia savo kūrinių parodą 
Medfordo mieste, Ore. Toje pa
rodoje dalyvaus ir kun. Brazau
skas.

— Portlande pastatytam pa
minklui žuvusiems už Lietuvos 
laisvę skoloms sumažinti auko
jo: kun. I. Gedvilą $10, Po $5
— Vytautas K. Skinkys, dr. J. 
Sadauskas, Pr. Narvydas, A. 
Kindurys. $16 prisiuntė Kaz. 
Pažemėnas surinkęs iš Baltimo 
rėš lietuvių.

ARGENTINOJ
— Argen. Liet. Temperley sk. 

rugsėjo 8 d. ruošė Vytauto Di
džiojo karūnavimo, sukakties 
minėjimą, kuris įvyks rugsėjo 
29 d. Jalukėno namuose, Vilią 
Sastre.
— A. a. Aleksandras Litvins- 
kas mirė sulaukęs 60 metų am
žiaus. Velionis kilimo buvo aly
tiškis. Argentinon atvyko 1929 
m. Dirbo chemijos fabrike Pa
liko žmoną Teofilę ir žmonos se 
šerį Emiliją su vyru. Lietuvoje 
liko brolis Stasys.

— A. a. Kazimieras Žeimys 
mirė liepos 26 d. Kordoboje sa
vo brolio namuose, sulaukęs 67 
metus amžiaus. Velionis kilimo 
buvo iš Panevėžio apskr. Argen

Jonas Pakel (kairėję) savo Palos Heights rezidencijos terasoje su Pranu 
Bulowu rūgs. 9 d. tariasi teisėjo A. Wells rinkiminės veiklos klausimais.

vo keletą lietuvių kompozitorių 
dainų ir porą dainų turėjo pa
dainuoti virš programos. Soli
stas vertai susilaukė entuzia
stingo publikos pritarimo, džiau 
gsmingai sutikusios mūsų vie
ną iškilliausių solistų. Akompa
navo muz. G. Aleksiūnaitė.

Akt. Zita Kevalaitytė padek
lamavo Inčiūros, Mačernio, Ra
dausko, Maironio eilėraščių, bi
sui padeklamuodama vieną par
tizanų dainą. Aktorė išgauna iš 
eilėraščio visa ir taip moka per
teikti, kad visi daugiau ar ma
žiau žinomi eilėraščiai suskam
bėjo naujai ir pagaunančiai.

Svečiai ir darbininkai

Programos metu trumpą, gra 
žų žodelį tarė Cicero gyventoja, 
lietuvių reprezentante Chicagos ’ 
Prekybos parodoj, Dalia Šulai- |

tinon atvyko 1929 m. Dirbo Bs. 
Aires, Berisse ir Kardoboje. Ar
gentinoje liko brolis Povilas, 
svainė Danutė Gilvydienė. Lie
tuvoje liko žmona Ona, trys 
dukterys ir du sūnūs.

— Rosario mieste rugsėjo 15 
d. Virculo teatre įvyks meno va 
karas, kuriame pasirodys Bue
nos Aires lietuvių šokėjų an
samblis Rambynas su tautiniais 
šokiais ir Argentinos- liaudies 
dainas padainuos Las Voces dėl 
Litoral, o Lagun Artėan choras 
sudainuos lietuvių ir baskų dai
nas. Rosariečiai turės laimės iš
vysti pagarsėjusio “Rambyno” 
ansamblio tautinius naujus šo
kius, su kuriais pasirodė tarp
tautiniame šokių festivaly Bue
nos Aires mieste rugpiūčio 24 
dieną.

— Nemuno d-ja Berisso mie
ste rugpiūčio 25 d. paminėjo 
savo gyvenimo 53 m. sukaktį. 
Paminėjimą atidarė draugijos 
sekretorius Enrikas Baubinas. 
“Nemuno” draugiją pasveikino 
Lietuvių Susivienijimo Argenti
noje pirm. J. Stalioraitis, Lietu
vių Centro vardu — Bruną Ruk- 
šėnaitė, “Mindaugo” draugijos 

i pirm. K. Pilka, “Arg. Liet. Bal
so” redaktorius K. Norkus ir 
“Laiko” redakt. kun. A. Steig- 
vilas.

— Kazimieras Prišmantas, 
miręs rugsėjo 7 dieną, šiandien 
iš Šv. Kryžiaus lietuvių parapi
jos bažnyčios laidojamas Šv. 
Kazimiero kapinėse.

KANADOJ
— Vytautas Mickevičius, me

dicinos studentas, paskutiniuo
sius metus Toronto universite
te šią vasarą atliko praktiką Ot 
tavoje, kariumoenės ligoninėje.’ 

| Busimasis daktaras, pasižimys 
dideliais gabumais moksle, yra 
vedęs kanadienę ir augina du 
vaikučius. Jojo žmona konver
tite, likusi katalike, ir kas svar 
biausia, gražiai išmoko lietuvių 
kalbą. Jos teigimu, ši dvidešimt 
vienerių metų kanadietė su sa
vo vaikais tekalbanti tik lietu- 

I viškai.
— šeštadietninė lietuvių mo- 

[ kykla Toronte mokslo metus 
pradeda šeštadienį, rugsėjo 15 
d. Pernai mokyklą lankė arti

tytė. Jai, kaip Cicero mokyklos 
auklėtinei, nepagailėta plojimų. 
Visam vakarui gerai vadovavo 
dr. F. Kaunas. Programa buvo 
trumpa, gera ir meniškai ver
tinga. Svečių buvo apie pora 
šimtų, ir kas neatėjo, tas daug 
ko nustojo. Parengimu, po ku
rio buvo galima pasišokti ir pa
sivaišinti, rūpinosi LB apylin
kės vald. pirm. St. Ingaunis, 
kuriam gražiai talkininkavo 
kiti valdybos nariai: J. Bobi- 
nienė, G. Ročkienė, K. Dočkus. 
Kalbant apie svečius, reikia pri
pažinti, kad atėjo ir šį kartą 
tie, kurie visur eina, ir jeigu 
kur nors Chicagoje būtų kitas 
parengimas, tai jame ciceriečių 
ir trūktų. Minėjimas gražiai 
praėjo ir už tai dėkui sėkmin
gai dirbančiai LB apylinkės vai 
dybai. L. Gal.

500 lietuvių mokinių. Tai bene 
didžiausia laisvajame pasaulyje 
lietuviška vargo mokykla. Mo
kykla turi 20 skyrių ir vadinasi 
Toronto Maironio šeštadieninė 
liet. mokykla.

— Dail. J. Pautienius, vado
vavęs dailininkų parodoje Wa- 
sagoje, šiuo metu rengiasi tę
sti savo darbų parodą Ottavoje, 
o kiek vėliau, ir Hamiltone. Dai 
lininkas, be savo dailės darbų, 
parodoje yra pakvietęs dailinin
kus: Valių, Petravičių ir Sma- 
linskienę. Dail. Pautienius su
geba puikiai parodas organizuo 
ti, o nemažiau taip pat ir iš
platinti paveikslus lietuviams.

— Kanados lietuviij maldinin 
kų kelionė į Midlandą, kur pa
statytas Lietuvos kankiniams 
pagerbti kryžius, šiais metais į- 
vyksta rugsėjo 16 d., sekmadie
nį. Šios iškilmės vyksta tradi
ciniai kasmet. Maldininkų kelio 
nėse daugiausia vyksta iš To
ronto lietuviai. Būtų betgi ge
ra, kad ir iš kitų kolonijų, kaip 
Hamiltono, Oakvilės, St. Cate- 
rinės, Delhi ir kt. dalyvautų šio 
se pamaldose ir per tai duotų 
platesnį atgarsį šio krašto ka
talikų tarpe. Lenkų ar slovakų, 
pavyzdžiui, maldininkų kelionės 
sutraukia daug žmonių net iš 
Buffalo, iššaukdamos gražių 
atsiliepimų apie tai kanadiečių 
kat. spaudoje.

OKUP. LIETUVOJE
— A. ą. Stasys Lipnumas, 

kun. Lipniūno brolis, mirė Lie
tuvoje. Velionis buvo istorijos 
mokytojas, dėstęs įvairiose vi
durinėse mokyklose. Per pirmą
jį bolševikmetį iš Raseinių gim- 

I nazijos buvo atkeltas į Biržų 
gimnaziją, kurioje, bolševikams 
pasitraukus, buvo paskirtas in
spektoriumi. Buvo uolus mokyk 
los darbininkas, taikaus ir su
gyvenamo būdo žmogus. Be pa- 
ireigų mokykloje trejus metus 
i redagavo vietinį laikraštį “Nau 
ijąsis Biržų Žinias”. Lietuvoje 
pasilikęs labai daug vargo ir 
tik pastaruoju metu buvo ga
vęs darbo. Mirė apsinuodijęs 

S smalkėmis.

CHICAGOS ŽINIOS
KAPINĖS DAUG UŽDIRBA
Illinois įstatymdavystės ko

misija dabar išklauso pareiški
mų apie pakilusią laidojimo kai 
ną. Sakoma, kad kapinių savi
ninkai užmokėję $1,000 už vie 
ną akrą žemės, iš to gauna brut 
to įeigų $322,500. Viename ak
re galima iškasti 1,500 kapų 
už kiekvieną jų gaunama bent 
po $100; už kiekvieno kasimą 
Chicagoje vidutiniai imama po 
$115; iš to ir susidaro $322,- 
500 suma. Su mechaniniais prie 
taisais grabkasys, kuris už va- 
lyandą gauna $2.65š gali iškasti 
kapų per 30 minučių.

PIRKS DRUSKOS ŽIEMAI
Chicagos susisiekimo agentū

ra (CTA) davė leidimą išleisti 
$500,000 druskai, ruošiantis ko 
voti su sniegu ir ledu šią žiemą. 
Už tiek pinigų bus nupirkta 
54,000 tonų druskos. Pernai žie 
mos metu panaudota 49,300 to
nų druskos.

NORI STEIGTI NAUJĄ TV 
STOTĮ

Kaiser korporacijos translia
vimų skyrius prašė Washingto- 
ne leidimo įsteigti Chicagoje 
naują televizijos stotį (kanalas 
38), kuri transliuotų UHF ban
gomis.

PRIE VALGYKLOS
Žmogus atėjęs pas gydytoją 

skundžiasi pilvo skausmais. Gy
dytojas klausė:

— Kurioj vietoj tamsta pir
miausia pajutai skausmą?

— Pirmiausia pajutau skaus
mą prie valgyklos, — atsakė li
gonis.




