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NEBIJOME -TOKS YRA AMERIKOS ATSAKYMAS
Maskvos grasinimui dėl Kubos
Sovietų Sąjunga pastatė savo armiją „ant kojų"

Valstybės sekretoriaus 
pareiškimas

YVASHINGTONAS, D.C. — 
Valstybės sekretor. Dean Rusk 
pareiškė, kad šio krašto nenu
gąsdino Chruščiovo grasinimai. 
Daugelis kongreso nariu parei
kalavo griežtesniu žygių, kad 
nebūtų leista pastatyti raudonų
jų karinio prietilčio Kuboje.

Kaltinimas

MASKVA. — Sovietų Sąjun
ga perspėjo Jungtines Amerikos 
Valstybes, jog puolimas Kubos 
gali išsivystyti į pasaulinį ato
minį karą ir apkaltino Jungti
nes Amerikos Valstybes provo
kacijoms.

Havanos žodis

KEY WEST. — Havanos ra
dijas pranešė, jog “piratų lai
vas“ apšaudęs du laivus šiau
riniame Kubos pajūryje.

HAVANA. — Diktatorius Fi
del Castro Jungtiniij Amerikos 
Valstybių kongreso narius pa
vadino banditais ir piratais ir 
pareiškė, jog jie Kubos problci- 
mą pavertė politiniu futbolu.

KREMLIAUS GRASJNIjMAI
MASKVA — Sovietų Sąjun

ga vakar perspėjo Jungtines 
Amerikos Valstybes, jog agresi
ja prieš Kubą nuvestų į pasau
linį karą su atominiais gink
lais.

Sovietų vyriausybė užsienio 
reikalų ministerijos spaudos 
konferencijoje pareiškė, kad ji 
užaliarmavo raudonųjų ginkluo
tąsias jėgas, jog jos būtų pasi
ruošusios atsikirsti prezidento 
Kennedžio planui pašaukti 
150,000 karinių atsarginių.

Kremliaus grasinimai sekė

I kelioms valandoms praslinkus 
po kubiečių diktatoriaus Fidel 

’ Castro teigimų, jog Jungtinės 
Amerikos Valstybės rengiasi 

I pulti Kubą. Castro savo kalboje 
i pareiškė, jog šis puolimas reikš 
tų Jungtinėms Amerikos Vals
tybėms pralaimėjimą.

VADŲ RYŽTAS

WASHINGTON, D.C. — Se
natorius Mansfield, daugumos 
vadas Senate, pareiškė, jog So
vietų Sąjungos grasinimai Ame
rikai yra propagandinis daly
kas.

Atstovų Rūmų pirmininkas 
McCormack pareiškė, kad So
vietų Sąjungos grasinimai ne
turi Jungtinių Amerikos Vals
tybių išmušti iš jų politinio ke
lio.

Senatorius Dirksen pareiškė, 
jog visa Amerika jungtinai su
tiks Sovietų grėsmę.

Australija ieško 
darbininku

LONDONAS. — Trijų vyrų 
vakarų Australijos delegacija 
atvyko į Britaniją susirasti 1, 
000 sumanių amatininkų. Wil- 
liam Lonnie, grupės vadas, pa
reiškė, jog jis norįs gauti elek
trikų, mechanikų ir plieno pra
monės darbininkų.

— Australijoje dėl sausrų žu
vo tūkstančiai raguočių.

Nacionalistine Kinija 
nutraukė santykius 

su Laosu
TAIPE$, Formoza. — Nacio

nalinė Kinija penktadienį nu
traukė diplomatinius santykius 
su Laosu, kelioms valandoms 
praslinkus po “neutralios“ lao- 
sieečių vyriausybės užmezgimo 
formalių santykių su komunis
tine Kinija ir komunistiniu Viet
namu.

— Sovietų šnipas dr. Robert 
Soblen vakar mirė Londone.

— Indonezija norėtų turėti 
Amerikos taikos dalinių.

— JAV laivynas turės bazę 
Guamos saloje, kur Polaris po
vandeniniai saugos Pacifiką.

KALENDORIUS
Rugsėjo 12 d. Švč. Marijos 

Vardo šventė, šv. Juvencijus, 
Dievmedis.

Rugsėjo 13 d.: Šv. Eugenija, 
Birmantas, Tolminė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 80 laipsn.; rytoj — da
linai apsiniaukę, mažai pasikeis 
oro temperatūra.

Saulė teka 6:26, leidžiasi 7:07

John W. McCormack, Atstovų Rūmų pirmininkui (kairėje), mūsų 
korespond. dr. A. Tarulis įteikia Barboros Ar.monienės ir Algir
do Nasvyčio knygą: “Leave Your Tears in Moscovv”. Vėlesnieji 
lankytojai pastebėjo, kad knyga buvo laikoma ant “speakerio” 
darbo stalo ir kad joje Įdėta popieriaus juostelė — matomai, jisai 
knygą skaito.

Jungtinis komitetas pavergtosioms 
tautoms ginti

WASHINGTON, D.C. — At
stovų Rūmai jau seniai rūpina
si įkurti Pavergtųjų Tautų Ko
mitetą. Pastangos iki šiol nebu
vo sėkmingos dėl Valstybės De
partamento pasipriešinimo. Pas 
kutiniu metu atsirado nauja idė I 
ja.

Massachusetts kandidatas į ’ 
senatorius Edvvard J. McCor
mack, Jr., iškėlė mintį, kad bū
tų sukurtas jungtinis Senato ir 
Atstovų Rūmų Komitetas Pa-

Turkija gali nutraukti santykius
Del spaudimo

ISTANBULAS, Turkija. — 
: Turkų užsienio reikalų ministe
ris rugsėjo 8 dieną grasė nu
traukti diplomatinius santykius 
su Bulgarija, jei ji “nesiliaus 
spausti“ turkų mažumos.

Užsienio reikalų ministeris 
Feridan C. Erkin teigia, jog 
900,000 bulgarų piliečių, turkų 
kilmės ,nuolat prievartaujami 
bulgarų valdžios, norėdama iš
naikinti visas turkiškas tradi
cijas. Turkai, gyventojai Bul
garijoje, yra engiami ekonomi
niame ir socialiniame Bulgari
jos gyvenime.

Bulgarų komunistų partijos 
sekretorius pareiškė, kad turkų

su Bulgarija
turkų mažumos

kilmės asmenys Bulgarijoje .esą 
“labai patenkinti ir susigyvenę 
su komunistiniu režimu”.

“Tačiau mūsų informacija kai 
ba, jog gyvenimas ir įvykiai ro
do visai priešingą padėtį”, — 
pridėjo jis.

Erkin pabrėžė, jog turkų vy
riausybė pakartotinai protesta
vo bulgarų vyriausybei dėl spau 
dimo turkų mažumos. Bulgarai, 
pareiškė jis, dar neatsakė į pas 
kutinę notą, pasiųstą į Sofiją 
daugiau kaip prieš vienerius me 

, tus.
Užsienio reikalų ministeris pa 

reiškė, kad turkų kantrybė nė
ra neišsemiama. Jei nebus pai- į

Naujausios
žinios

— KC — sprausminis lėktu
vas nukrito 20 mylių šiaurės 
rytuose nuo Spokane, Wash. 
Lėktuve buvo 40 keleivių ir 4 
įgulos nariai; visi žuvo.

— Prezidentas Kennedy va
kar ir šiandien vizitavo dides
nius erdvės centrus, įskaitant ir 
Cape Canaveral, Fla.

— JAV atidėjo satelito su 
astronautu Schirra paleidimą 
aplink žemę, kuris turėjo ap
link ją apskristi šešis kartus.

KUR GEORGE BIDAULT?
ROMA. — Georgės Bidault, 

anti-de Gaulle nacionalinės re
zistencijos tarybos pirmininkas 
ir buvęs Prancūzijos ministeris 
pirmininkas buvo rugsėjo 7 d.' 
pirmininkas, buvo rugsėjo 7 d. 
policijos.

Jo ištrėmimą vidaus reikalų 
ministeris atskelidė rugsėjo 8 
dieną. Manoma, jog jis, peržen
gęs Austrijos pasienį, nukelia-

McCORMACK PRIEŠ TIKYBOS 

PERSEKIOJIMĄ LENKIJOJE

vergtosioms Tautoms. Jisai pa
siūlė, kad tokiam Komitetui pir 
mininkautų koks nors žinomas 
kongresmanas negras. Manoma, 
kad tokia kombinacija turėtų 
labai didelės įtakos užsienyje.

Naujoji idėja susilaukė labai 
svarios paramos. .Pats Atstovų 
Rūmų pirmininkas John W. Mc 
Cormack stojo pečiais už sūnė
no iškeltą mintį.

Manoma, kad atitinkamas įsta 
tymas bus pasiūlytas Atstovų 
Rūmuose dar prieš išsiskirstant 
atostogų.

JAV atnaujins atomi
nius bandymus

WASHINGTONAS, D.C. — 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
vėl atnaujins atominius bandy
mus virš Pacifiko šį rudenį.

Atominės Energijos komisija 
ir departamentas rugsėjo 10 d. 
pranešė, kad Johnston salos a- 
pylinkėje yra nustatyta pilie
čiams vieta, į kurią jie negali 
įžengti nuo rugsėjo 22 dienos.

— Havanos radijas vakar pa
reiškė, jog Kubos prekinis lai
vas ir britų krovinių laivas bu
vę užpulti „piratų” laivo šiauri
niame Kubos pajūryje.

soma protokolo ir Turkijos pro
testai nebus apsvarstyti, pridė
jo jife, diplomatiniai santykiai 
su Bulgarija bus nutraukti.

“Pastiprinamosios” jėgos Alžire — AlžiAjos vicepremjeras Ben Bella (juodi kostiumu) ir pulk. 
Houasi Baunedienne (viduryje) sveikinami savo šalininkų, atvykus Boucnediennės 4,000 kareivių 
į Alžirą sujungti Ben Bellos Politinio biuro.Pulkininkui Boumediennei karinius reikmenis pristatė 
raudonieji. (UPI)

BOSTON, Mass. — Massa
chusetts valstybės gynėjas Ed
vvard J. McCormack, Jr., dabar 
besirungiąs dėl kandidatūros į 
Senatą, atkreipė Valstybės sek
retoriaus Dean Rusk dėmesį į 
Lenkijos vyriausybės veiksmus, 
kurie prasilenkia su žmonišku
mu.

McCormacko pasipiktinimą su 
kėlė Gomulkos ir Co pasiryži
mas sunaikinti tikybą Lenkijo
je. Pirmas žingsnis ta kryptimi 
bus perėmimas katalikiškų mo
kyklų ir vienuolių išlaikomų 
prieglaudų. Tai esą numatoma 
padaryti vienerių metų būvyje.

Žinios, ateinančios iš Lenki
jos pogrindžio, sako, kad vie
nuolių išmėtymas jau vykstąs 
pilnu tempu. Policija dažnai tu
ri vienuoles išnešti ir pamesti 
gatvėje.

McCormack paprašė Valsty
bės sekretorių Rusk padaryti 
atitinkamas išvadas šio krašto 
politikoje. Jis taip pat paragi
no visų tikybų geros valios žmo 
nes melstis ir siųsti protesto 
laiškus bei telegramas į Varšu
vą.

JAV pažanga
WASHINGTON, D.C. — Pre

zidentas Kennedy nėra perdaug 
; susirūpinęs dėl Sovietų Sąjun
gos atominių bandymų, nes 

j Jungtinės Amerikos Valstybės 
j neseniai atliko nepaprastą pa- 
I žangą atominėje srityje, dary- 
| damos atomo bandymus Christ- 
mas saloje.

—
Kas kitų nemyli, tas, man at- 

. rodo, negali, būti ir kitų mylimas.
Demokritas

vęs į Vakarų Vokietiją, kur jis 
apsistojęs pastoviai.

Pasak ministerijos praneši
mo, Bidault buvo su kitu pran
cūzu Gabriel Louis Duval, ku
ris irgi buvęs ištremtas iš ita
lų teritorijos. Duval esąs Bi
dault sekretorius.

*
Bidault, kaip galingos pran

cūzų liaudies respublikonų par
tijos narys, buvo du kartus 
premjeras ir devynis kartus už
sienio reikalų ministeris.

Praėjusį balandžio mėnesį jis 
įsijungęs į prancūzų antigaullis- 
tų sąjūdį ir suorganizavęs na
cionalinę rezistencijos tarybą.

Tuo pačiu metu jis buvo pre
zidento de Gaulle pasmerktas 
kaip išdavikas dėl derybų su 
alžiriečių nacionalistų vadais. 
Taryba tapusi įpėdinė slaptosios 
organizacijos (’OAS) Prancūzi
jos metrapolyje.

Roger Frey, Pranuūzijos vi
daus reikalų ministeris, stipriai 
įtaigoja, jog Bidault buvęs vie
nas vadų, kuris įsakęs nužudy
ti generolą de Gaulle rugpiūčio 
22 dieną.

Bidault paskelbus savo anti- 
gaullistines pažiūras, italų vy
riausybė jį perspėjo, jog jam 
nebus leista įžengti į Italiją ir 
jis bus ištremtas, jei jis atvyks 
į kraštą nepaisant uždraudimo.

Iš Italijos taipgi buvo ištrem 
tas ir Jacąues Soustelle, antra
sis žymus antigaullistas.

KODĖL VAIKAI NELANKO MOKYKLŲ 
PAVERGTOJE LIETUVOJE

Vaikams trūksta rūbų, apavo, ir tai kliudo lankyti mokyklas 
Tėvai dirba, o vaikai namus prižiūri

šos neretai iššvaistomos ne pa-^ 
gal paskirtį, pvz. panaudojamos 
mokyklų kurui ar inventoriui 
įsigyti. Tai laikoma nusikalsta
mais veiksmais.

Be to, praėjusių metų pradžio 
je iš bendro mokyklos nelankan 
čių skaičiaus 7-16 m. amž. vai
kų 32% nelankė mokyklos dėl

PAVERGTA LIETUVA. — Lie
tuvoje prasidėjus naujiesiems 
mokslo metams, mokytojams 
skirtoje ir kitoje spaudoje bu
vo pasigirta laimėjimais sie
kiant įgyvendinti visuotinį pri
valomą mokymą. Tačiau, jei 
spręsti iš švietimo įstaigų pa
reigūnų nusiskundimų (žiūr.
“Tarybinė Mokykla”, š. m. 8 užsitęsusios ligos. Pasirodo, kad 
nr.), ypač Švietimo m-jos Mo- susirūpinta ir labiau kontroliuo 
kyklų valdybos viršininko V. ti, ar pagrįstai išduodami pažy-
Liutiko teiginių, Lietuvoje dar 
labai didelis mokyklinio jauni
mo skaičius lieka už mokyklos 
sienų ir čia kaltinamos ir pa
čios mokyklos ir švietimo įstai
gos dėl nepakankamo dėmesio 
bei nerūpestingumo.

*
i reiškė susirūpinimą mokyklų ne 

Viena is to nelankomumo prie Iankomumu Esą, tick tų vaikų 
zascių laikoma nepakankamai ne,anko mokyklų kad imant

mėjimai, atleidžiu mokinį nuo 
mokyklos lankymo.

Pagaliau, kaltinami ir atskiri 
tėvai ar globėjai, neleidę vaikų 
į mokyklą. Rugsėjo 1 dieną jau 
antrą kartą poros savaičių tar- 

; pe per Vilniaus radiją kalbėjęs 
švietimo ministras M. Gedvilas

racionalus mokyklų tinklo išdės rajonus ar paskirus Lietuvos
tymas. Iš kitų priežasčių dar miestus> tifi gkaičiai (kiek yai. 
miiumos: esą, vedama nepakan- kų nelankė mokyklų) išauga į 
karnai tiksli privalomo amžiaus
vaikų apskaita. Toliau, Lietu
voje dar nepakankamai rūpina
masi bendrabučių išplėtimu.

Dar veikia vadinami visuoti
nio mokymo fondai. Šalia biu
džetinių lėšų mokymo tikslams, 
į minėtą fondą kasmet sukau
piama arti 400,000 rublių. Ta
čiau pasirodo, kad to fondo lė-

sovehozai nevertina visuotinio 
mokymo įstatymo svarbos ir li
beraliai elgiasi atžvilgiu tų dar
buotojų, kurie nusižengia įsta
tymui. Taigi, kaip seka iš visų 
pranešimų, nusiskundimų, ragi
nimų Lietuvoje tūkstančiai mo
kyklinio amžiaus jaunimo nei
na mokslo.

Čia tektų pažymėti, kad ko
munistiniai aiškinimai dėl moki 
nių atkritimo toli gražu nenu- 
šviečia tikrosios padėties. Kad 
dešimtys tūkstančių vaikų Lie
tuje nesimoko, esama visos ei
lės ir kitų priežasčių ir jos vi
sos daugiau materialinio pobū
džio. Pavergtoje Lietuvoje apie 
tai viešai neskelbiama, tačiau y- 
ra žinoma, kad vaikams trūks
ta rūbų .apavo ir tai kliudo 
lankyti mokyklas. Pagaliau, tė
vams dirbant, vaikai paliekami 
namuose priežiūrai. (E.)

triženklius skaičius. O jei juos 
'sudėti su kitų rajonų tokiais 
triženkliais skaičiais, kas gi pa
sidaro? Čia Gedvilas trumpai 
ir atsako: su visuotiniu moky
mu pas mus dar netvarkoje. 
Ir jis kaltina nepakankamą prie 
žiūrą, silpną pedagoginę propa
gandą tarp tėvų, pagaliau, nu 
rodo, kad įstaigos, kolchozai,

Nikita siunčia 5 dėžes 
vyno Kennedžiui

LONDONAS. — Sovietų dik
tatorius Nikita Chruščiovas 
siunčia penkias dėžes vyno pre
zidentui Kennedžiui. Dovana jau 
yra Londone ir ji bus atsiųsta 
į Washingtoną.
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ATSISVEIKINIMAS SU 
BROLIAIS

Vasaros atostogoms baigian
tis, dalis Dr. V. Kudirkos skau
tų. vyčių būrelio buvo išvykę į 
Minnesotą praleisti gamtoje ke
letą dienų. Jie grįžo pilni malo
nių įspūdžių.

Prasidedant mokslui trys mū
sų būrelio nariai K. Troškūnas, 
A. Bubnys ir M. Labanauskas 
išvyksta iš Chicagos tęsti toliau 
savo mokslo.

Rugsėjo 8 d. Gaučio bute su
sirinkę būrelio nariai minėtus 
brolius atsisveikino. Buvo malo
niai pasikalbėta, padaryta kele
tas nutarimų ir nutarta visiems 
ir iš visur vėl susitikti per Pa
dėkos dieną ir per bendras kū- 
čiąs. Malonu yra, kad per 5 me
tus būrelis išsilaikė ir dar dau
giau jaučiamas tarpusavio ry
šys, nes nors kartais esame ir 
išsisklaidę, bet progai pasitai
kius visi grįžtame prie savo bū
relio ir jaučiamės kaip vienos 
šeimos nariai. “Džiaugiuosi, kad 
esu lietuvis”, pasakė studentas 
S. Strasevičius, K. Truškūnui 
taip pat studentui, “nes aš tu
riu progos su savais susitikti ir 
taip gražiai ir įdomiai praleisti 
laiką”. Kudirkietis

LITUANICOS TUNTO 
TĖVAMS

Ateinantį šeštadienį 7 v. v. 
Jaunimo centro apatinėje salė
je Tėvų komitetas rengia kavu
tę, kurios tikslas pabendrauti 
su šių metų vasaros stovyklos 
vadovybe ir kitais asmenimis, 
kurie kokiu nors būdu prisidė
jo prie stovyklos organizavimo.

Šiais metais skautų vadovai 
su skautišku jaunimu stovyklo
je intensyviai ir be jokio atly
ginimo dirbo, todėl visus tėvus 
prašome rasti laiko, atvykti į 
kavutę ir tuo parodyti dėkingu
mą vadovams už jų sunkų dar
bą.

NEW YORKO SKAUTAI
Šį penktadienį, rugsėjo 14 d. 

8 vai. Lietuvių Atletų klubo pa
talpose, 1332 Halsey Street. 
Brooklyne, įvyks pirmoji pava
sarinė Akademinio Skautų sąjū
džio New Yorko skyriaus suei
ga. Programoje bus pranešimas 
apie komunistų organizuotą jau 
nimo festivalyje dalyvavęs JAV 
delegacijos narys, kuris buvo 
vienintelis lietuvis iš laisvojo 
pasaulio, dalyvavęs kaip oficia

Grupė Akademikų skautų, stovyklavusiu XH-je ASS stovykloje Morputh, Ont.
Nuotr. J. Tamulaičio

lus festivalio narys. Be to, su
eigoje bus pranešimas iš pereitą 
savaitę įvykusios ASS vasaros 
stovyklos, einamieji reikalai ir 
kt. Visi studentai ir filisteriai 
skautai kviečiami dalyvauti. 
Taip pat kviečiami atsilankyti 

i pradedantieji studijas studen
tai ir studentės.

| TRUMPAI
— Laimą šileikytė, Akademi- 

kių Skaučių Draugovės New 
Yorko skyriaus pirm., praleidu
si vasarą Chicagoje, grįžo į 
New Yorką, kur tęs studijas 
Fordhamo universitete magis
tro laipsniui įgyti sociologijos 
šakoje.

# #
— Apie 20 vyr. amžiaus skau 

čių iš daugiau kaip 10 valsty
bių New Yorko the Trefoil 
Circle balandžio 11 d. susirinki
me stebėjo kaip Viktorija čeče- 
tienė ir Giedrė Zauniutė lietuviš 
kai margino Velykų kiaušinius.

Sesės rengiasi stovyklos 
atidarymui

Pirmoji pademonstravo margu
čius, o antroji skustinukus. Svo 
gūnų lukštai skustinukams bu
vo išvirti čia pat. Be lietuviškų
jų, dar buvo demonstruojami 
suomiški ir šveicariški. Lietuviš 
ki margučiai visoms labai pati
ko.

— LSS Tarybos pirmininkas
! fil. A. Dundzila ir seserijos vyr. 
i skautininke O. Zailskienė, lydi- 
|mi s. I. Laisvėnaitės, v. si. Duh- 
dzilienės ir s. P. Zailsko, rugsė
jo 2 d. aplankė Latvių skaučių 
ir skautų Jubiliejinę stovyklą 
“Latvija”, Kalamazoo, Mieh. 
Stovykla jiems padarė gerą įs
pūdį.

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBS.

į PRECIN PHOTO STUDIO
I 4008 Archer Ave. Tel. VI 7-2481 

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav.

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

lAiDfl
TV-RAOIOAI -OUOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 
ANTENOS - BATERIOOS - LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

Viskam žemiausios kainos Ir garantija

13321 S. Halsted St.- CLIFFSIDE4-5665

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienas valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

M O VINC
Apdraustas perkraustyman iš 

įvairių atstumu

A- VIUSyiAS
I 3415 S. Lltnnniea Av®.

Tel. FKontier 6-1882
Vyr. skautininko padėjėjas, j. s. B. Juodelis, specialiai atvykęs 
iš Chicagos į Maironio stovyklą apžiūri Elizabetho, N. J., 
skautų pastovyklę. Jo kairėje Atlanto rajono vadas s. V. Nenor-
tas, o dešinėje vadeiva s. V. Pileika. (Nuotr. R. Bričkaus)

į MDIIIMmiM

— Jubiliejinę Jūrų skautų - 
čių stovyklą Custer, Mich., 30 
rugpiūčio aplankė pirmijos 
pirm. fil. A. Dundzila su kun. 
dr. Vaišnora, neseniai iš Romos 
atvykusiu.

Keletą dienų anksčiau, sto
vykloje lankėsi ir Vidurio Ra
jono vadas, s. VI. Vijeikis.

— S, Br. Juodelis, vyr. skau
tininko pavaduotojas, ilgajam 
savaitgaly buvo nuskridęs į Bos 
toną, kur aplankė Atlanto Ra
jono Maironio vardo skautų-čių 
stovyklą ir taip pat dalyvavo 
ukrainiečių skautų-čių jubilieji
nėj stovykloj.

— Sol. S. Klimaitė-Pautienie- 
nė sutiko dalyvauti programoje 
padainuojant keletą dainų Litu
anicos tunto tėvų rengiamame

LIETUVIŲ AUKOS NUO NACINIO 
REŽIMO

Lietuvių tauta turėjo nema
ža aukų ne tik nuo bolševikų 
okupantų, bet ir nuo nacių. Nu
kentėjo ne tik žymūs veikėjai, 
bet ir eiliniai piliečiai. Kai buv. 
prezidentas dr. K. Grinius, 
kun. M. Krupavičius, prof. VI. 
Jurgutis ir kiti pasirašę memo
randumą Vok. okupacinei val
džiai dėl žydų pereskiojimo ir 
naikinimo ir kitų žiaurių veiks- 

ibų, tai susilaukė aštrių repre- 
! sijų ir areštų. Štuthofe mirė 
i buvęs tarėjas majoras Puo
džius, kovojęs dėl platesnio liet. 
mokyklų tinklo Lietuvoje, buv. 
švietimo tarėjas dr. Germantas- 

j Meškauskas ir eilė kitų, apie 
I ką mūsų spaudoje ir atsimini
mų kngose daug rašyta.

Kai Rytų frontas braškėjo 
nacių valdžia norėjo panaudoti 
lietuvių vyrus ir lietuviai nesto
jo, tada jie buvo gaudomi. 1644 
m. liepos mėnesio pabaigoje jie

iinin

vakare, kuris įvyks B. Pakšto 
salėje spalio. 6 d.

Cicero skautai
— Ramūnas Bigelis, prof. 

Vlado Jakubėno mokinys, atliks 
dalį programos Mindaugo drau
govės skautų vakare, Šv. Anta
no parapijos salėje, rugsėjo 
mėn. 29 d. Ciceroje.

— Nesiseka išrinkti. Rugsėjo 
5 d. buvo kviestas jau trečiu 
kart šiais metais, Mindaugo 
draugovės tėvų visuotinis susi
rinkimas, tikslu išrinkti tėvų 
komitetą, bet ir šį kartą be pa
sekmių.

— Davė skautų Vyčio įžodį. 
Rugsėjo 6 d. du Cicero skautai 
vyčiai kandidatai, J. Žukauskas 
ir St. Paulauskas davė skautų 
vyčio įžodį ir pasipuošė fioleti- 
niais kaklaryšiais. Įžodį pravedė 
S. V. Stasiškis.

ginkluotos sargybos apsaugoje 
i atvarė į Kretingos geležinke- 
, lio stotį apie 400 įvairaus am- 
žiaus vyrų, nuvarė į pirtį, ap- 

' rengė vokiška uniforma ir su 
sargyba išvežė Vokietijon. O 
kur lietuvių aukos už pogrin
džio spaudą ir veikimą, žydų 
nuo mirties gelbėjimą ir kt.

Vokietijos prievartos darbuo
se nemaža lietuvių dirbo blogo
se sąlygose, esant nuolatiniam 
aliantų bombardavimui ir t. p. 
Pvz. neseniai viena moteris 
Chicagoje po ilgo bylinėjimosi 
gavo iš vokiečių įstaigų pasiū
lymą jai atlyginti 12,000 dol. 
už žuvusį vyrą ir sūnų arba ap
sigyventi Vokietijoje ir gauti 
mėnesinę pensiją ligi gyvos gal
vos. . Jos bylą vedė vienas žy
dų advokatas už gerą atlygini
mą. Apsisvarsčius ji išvyko Vo
kietijon.

Daug lietuvių nukentėjo nuo 
nacių režimo už.tai, kad norėjo 
tėvynei ir jos žmonėms gero.

A.

10%, 20%, 30% pigiau mokėsile 
iž apdraudą nuo ugnies ir auto 
uobilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208% YVest 95th Street 
Chicago 42. Illinois 

jTol • OA 4-8654 b OR. 6-4339.1

"įTo^G*
J. NAUJOKAITIS

Ilgų metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, III-

M P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezlstas. 

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

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

Tel. PRospect 6-5084

DR, J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

| 5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

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

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Ofiso telefonas: PR 8-3229.
Rez. telef. VVAIbrook 5-5070

Rez. TTK 0-1070.

DR. K. 6, BALUKAS
AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building;}, tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti MI 3-0001.

Ofisas: .3148 YY ėst 63rd Street 
Tel.: PRo.spcct 8-1717 

Rezid.: 3241 YVest OOtb Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
• CH I IiU R G A S

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 YV. 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 VVest 7lst Street 
Vai. Pirm., ketvirt., penkt. 1-4 ir 7-9. 
Antr. 1-6, treč., šešt. pagal sutarti, 

j sekm. uždaryta.| ---------- i--------------------------------
I Tel. ofiso HE 4-5758; Res. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
■ GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika lr Alergija) 

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

Tel. ofiso 247-1002, Namų PR 8-6960

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

EMOCINES LIGOS 
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue

(Prie Callfornia Ave.)

Rez. GI 8-0873

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

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

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija lr moterų ligos 
2454 VVest 7lst Street 

© (71-os ir Campbell Ave. kampas)
įfi Vai.; kasdien 1-—3 ir 6—8 vai. vak. 
" šeštad. 1-4 p. p.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

Vidaus lr vaikų ligos 
2737 VVest 71st Street

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

Tel. ofiso lr rez. YVĄ 5-2017
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= • Redakcija straipsnius tai-
5 so savo nuožiūra. Nesunau- 
5 dotų straipsnių nesaugo,, juos 
S grąžina tik iš anksto susita- 
~ rus. Redakcija už skelbimų 

: x turini neatsako. Skelbimų 
~ kainos prisiunčiamos, gavus 
B prašymus.
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Ofiso tel. HE 4-7007.
Namų - rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
VAIKŲ LIGOS 

2650 YVest 03 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo S Iki
4:30; antr. lr penkt. nuo 4 Iki 8; 
ftešt nuo 1 kl 4 vai

Tel. ofiso PO 7-0000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien nuo 1—-4 p. p. lr 6 

'Iki R vai Trečiad Ir šešt. uždaryta.

Telefonas: GRovehill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 VVest Marąuette Road

i Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagąl 
susitarimą, Išskyrus trečiadienius, už
daryta.

Ofiso lr buto t»*l. Oljympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

1407 So. 49th 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 VVest 59th Street

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

‘ uždaryta.

Tel. ofiso lr buto Oljympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV. IStfi Street, Cicero
Kasdien Į—8 vai. Ir 6—-S vai. vbk., 

| . išskyrus trečiadienius
šeštadieniais 12 iki 4 nopiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210. jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzle 3-2863

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING 

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

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

Itez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street 

Tel. — PRospect 8-7773
Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. d. 
•zntrad. lr penktad. 6-8 v. v.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os lr Campbell Ave. 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 skambint, 
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 

PriSm. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt. 
1-4 v. p. p., trečiadienį — uždaryta

Tel. ofisų RE 7-8818

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

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

Trečir dieniais uždaryta.

3 mėn.
$4.00
$3.50

1 mSn. 
$1.75 
$1.50

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

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

1 Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 Sc. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINfiS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef. REpublic 7-2290.

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

keičia stiklus lr rėmus 
4455 S. California Ave., YA 7-7381 
VAL.: 10 ryto iki 8 vak., trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

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

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

chirurgija
Ofisai: 7958 S. YVestern Ave., tel. 
GR 6-0091; 392 E. 159tli St., Harvey, 
III., tel. Edison 3-4383; 30 N. Mi
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS^
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
6449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 1554'2. S. Cicero. Oak Forest, IU. 

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071. ..

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

Ofiso iitel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehiU 6-0617 

Valandos: 1-3 p. m. lr 6-8 p. m.
i Penkt. tik 1-—3 p. p.
■ Trečįad.pri,r .šeštad. pagal sutartį.

į Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. telef. YVAlbrook 5-209^

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. lr 
penkt. nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet lr kitu 
laiku — pagal susitarimą.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

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

Telefonas — GRovehiU 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA lr MOTERŲ

LIGOS:>inU
VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 ilęi 8 

šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tei;i'PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

, šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais lr susitarus. --------------------------- --- ■■■—.
Tel. ofiso ,PR 0-6446. rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420.,VVest Marąuette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. lr 7 Iki 8 v. ▼. 

Treč. v ir šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 0600 So. Artesian Avenue
Vai.. 11 v. ryto iki 8 v. p.p., 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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



Vakarų nuolaidomis ir klaidomis tunka

AMERIKOS PRIEŠAI
Vakar šioje vietoje buvo ra

šyta, kad įvykiai Kuboje ir 
Berlyno krizė verčia Jungti
nių Valstybių vyriausybę šauk 
ti karo tarnybon rezervistus. 
Atrodo, kad šią savaitę ir kon 
gresas pritars prezidento Ken
nedy planui padidinti karines 
pajėgas. Manoma kviesti tar
nybon labiau specializuotus ka 
rinius vienetus, nes jei reiktų 
daryti žygius Kubon, jie labiau 
šiai bus reikalingi ir naudingi. 
Nors toji sala ir maža, tačiau 
karinės operacijos būtų gero
kai plataus masto, nes Castro 
režimo užnugaryje, kaip vakar 
jau buvo minima, stovi Sovie
tų Rusijos kariniai specialis
tai ir iš sovietijos atgabenti 
ginklai.

*
Ryšium su Kuba ir kitomis 

šiandieninėmis tarptautinėmis 
krizėmis, Jungtinės Valstybės 
atsiduria ypatingoje padėtyje. 
Po II Pasaulinio karo, JAV 
buvo laikomos didžiausia jėga 
pasaulyje. Tokia jėga, kurios 
nieks negalėjo išdrįsti pulti. 
Ji buvo tokioje pozicijoje, kad, 
jei tik būtų norėjusi, galėjo 
valdyti pasaulį. Bet ji to ne
norėjo ir to nesiekė,

Po kelerių neramių metų 
šiai galybei — Jungtinėms Vai 
stybėms — rimtai graso toks 
nykštukas, kaip Kuba. Ar ne 
gėda? JAV nedrįsta daryti 
stipresnių ir griežtesnių žygių, 
nes bijo iššaukti visuotinį ka
rą. JAV mato, kad Kubą reik 
tų sutvarkyti, nes ji yra jų 
— JAV pašonėje ir labai svar
bioj strateginėj pozicijoj, kurią 
jau valdo Amerikos piktasis 
priešas — Sovietų Rusija. To
dėl Amerika ir yra atsargi, nes 
karas su Kuba reikštų karą su 
sovietais ir visu komunistiniu 
frontu, kurį sudaryti, išauginti 
ir sustiprinti padėjo .Jungtinių 
Valstybių ir jos sąjungininkų 
pokarinės klaidos, nuolaidos 
Maskvai, nesuprantant jos tiks

< lų ir siekimų.
*

Nors nuolaidų politika ir 
klaidos santykiuose su Sovietų 
Sąjunga ir jos satelitais ge
rokai pakirto Jungtinių Vals
tybių orumą ir išaugino prie
šų galią, bet vis tik jos ir šian
dien tebėra galingiausia pasau
lio valstybe. Tačiau, jei jos ir 
toliau eis pataikavimo prie
šams keliu, jei ir toliau bus 
nuolaidžios, jos neteks galios 
ir pasijus, kad komunistinis 
frontas jau bus pažengęs tiek 
į priekį, kad jis pasidarys jau 
nebenugalimas. Tada ir su ma
žyte Kuba jau bus tikrai pa
vojinga pradėti ginkluotą kon
fliktą. Tad laikas veikti dabar, 
tuojau. Prezidento planas di
dinti karines jėgas yra svei
kintinas dalykas, bet tas pla- 

* nas turi būti vykdomas, jei 
norima padėti Kubos žmonėms 
išsilaisvinti, jei norima, kad to 
ji strateginė pozicija Ameri
kos saugumui užtikrinti būtų 
ištraukta iš komunistinio fron
to nasrų.

Spaudoje ir gyvenime

MAŽIAU ŽINOMAS, BET ILGIAU 
KANKINTAS

Rugsėjo 6 d. Chicago Daily 
News patalpino korespondento G. 
Weller straipsnį apie arkivysk. 
Teofilį Matulionį antrašte: Rusija 
uždaro kunigo kankinio bylos kar
toteką.

G. Weller dirba to laikraščio 
užsienio tarnyboje ir dabar gy
vena Kipro saloje. Jis antrine ant
rašte sako, kad arkivysk. Matu
lionio mirtis yra priespaudos at
skleidimas. ‘‘Matulionio kančios, 
iškentėtos 24 metus Sovietų kalė
jimuose buvo lygios ir kartais di
desnės už kančias Jugoslavijos 
kardinolo Aloizo Stepinac, Čeko
slovakijos arkivyskupo Juozo Be- 
ran (dar kalėjime) ir Vengrijos 
kardinolo Juozo Mindszenty, kuris 
yra prisiglaudęs Amerikos pasiun
tinybėje Budapešte.”

Kodėl mažiau žinc’mas?
Korespondentas sako, kad lie

tuvis vyskupas ir kankinys yra 
pasauliui mažiau žinomas, negu 
anie suminėtieji, dėlto, kad jo at

Jau laikas būtų suprasti, 
kad nuolatiniais diktatorių 
glostymais bei pataikavimais, 
paleidžiame iniciatyvą iš savo 
rankų, nuolat esame defensy- 
vinėje padėtyje.

Sekdami Maskvos ir dalinai 
Peipingo politiką, aiškiai gali
me matyti, kad tėh panaudo
jama kiekviena proga pagrob
ti veiksmų iniciatyvą į savo 
rankas ir nuolat būti ofenzy
voje. Tokia savo politika Mask 
va yra laimėjusi net be kari
nių priemonių visą eilę teri
torijų, įkėlusi koją į daugelį 
strateginių vietovių ir ten įsi
stiprinusi. Nuolat kombinuo
jama, planuojama, kad tik su
darytų naujas krizes, nes jos 
yra jai labai naudingos ir jų 
pagalba laimi pozicijas vieną 
po kitos.

*
Chruščiovas ir šiandien ne

snaudžia. Jis naujoj ofenzyvoj. 
Jis sukūrė krizę ne tik Kuboj, 
bet ir pietrytinėj Azijoj, jau 
nekalbant apie Berlyną, ku
riuo jis žaidžia lyg katė su pe
le. Maskvos despotas papras
tai veikia bent trimis fron
tais.

Šiuo metu jam duotas pa
grindas pasigriebti savo veiks
mams iniciatyvą šiais Jungti
nių Valstybių neapdairiais žy
giais: kaip žinoma, 1961 me
tais JAV leido kubiečiams pa
bėgėliams daryti nesėkmingą 
žygį į Kubą. 1961 m. Laose 
buvo susitarta su Chruščiovu, 
kad tą valstybę padarytų neut 
ralia. Taip pat 1961 m. Rytų 
Vokietija pastatė gėdos sieną 
Berlyne, sulaužant susitarimus. 
Mūsų vyriausybės ir jos są
jungininkų neapdairumas duo
da progos Chruščiovui sukelti 
tose vietovėse tikrai aštrias 
krizes ir Vakarų demokratijas 
nustumti dar toliau į defenzy- 
vinę poziciją. To tikrai nebū
tų buvę, jei tada būtų laiky
tųsi stipriai ir griežtai. Jei bu
vo leista kubiečiams tremti
niams veržtis į Kubą, reikėjo 
duoti jiems stiprią karinę pa
galbą. Jei matė, kad komunis
tai laužo susitarimą, statyda
mi sieną Berlyne, reikėjo tą 
sieną griauti. Laose jokiu bū
du nereikėjo leistis į susitari
mus kurti neutralią valstybę, 
nes žinojo, bent turėjo žinoti, 
kad komunistai tą neutralitetą 
sulaužys.

Reikia laukti, kad Washing- 
tono nenugąsdys šiuo metu da
romi jam grūmojimai atomi
niu karu, jei bus padaryti kon
kretesni žygiai Kubos gelbėji
mo link ir apsaugojimo gyvy
bines Amerikos gynybos pozi
cijos. JAV laikas pereiti iš de- 
fenzyvinės politikos į ofenzy- 
vinę. Kai JAV laikysis griež
tai, bus stipriai apginkluotos, 
nesileis su Maskva į tuščius 
ginčus, nedarys nuolaidų, ta
da ir be ka.ro privers sovietus 
trauktis atgal ir atsidurti de- 
fenzyvinėj pozicijoj.

žvilgiu sovietų cenzūra buvusi 
dvigubai stipresnė ir kad Vatika
nas, nenorėdamas kankiniui dau
giau pakenkti, susilaikydavo nuo 
žinių skelbimo.

Kankinys arkivyskupas buvo 
daugiau kaip Baltijos krašto at
stovas, išeinąs prieš Sovietų kolo- 
sę. “Jis mylėjo rusų žmones, la
bai gerai kalbėjo jų kalba ir ko
vojo už religinės laisvės išpliti
mą ir už toleranciją Romos kata
likams Rusijoje lygiu užsidegimu, 
kaip ir už Bažnyčios išsilaikymą 
Baltijos krašte.”

Keturių slaptosios policijos 
generacijų auka

Matulionis pergyveno keturias 
Sovietų slaptosios policijos gene
racijas ir trūko dar vienos savai
tės pasiekti penktąją. Jį perse
kiojo jau Lenino čeką ir OGPU,! 
Stalinas jį kankino su NKVD, o 
Chruščiovas su KPB ir MGB. Po 
arkivyskupo mirties, į laisvę pra-

(Nukelta 1 4 psl.)

Prezidentas Kennedy sveikina savo pirmtaką, buvusį prezidentą Eisenhowerį, atvykus jam į Bal
tuosius RGiteas konferencijai su prezidentu. Prezidentas Kėni.tr jo pirmtakas respublikonas 
kalbėjosi dvi valandas, Kennedžiui gavus apie Berlyno situaciją pranešimą iš Eisenhowerio, ku
ris neseniai grįžo iš kelionės Europoje. Ike kalbėjosi ir su Vokietijos vadais. (UPI)
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BEŠALIŠKUMAS IR EUROPOS ŪKINĖ 
BENDRUOMENE

Europos bešališkosios valstybės dar nesura do būdo įsijungti į ūkinę bendruomenę

Prieš septynerius metus Eu
ropos ūkinės bendruomenės su
sirinko Italijoje, Sicilijos sosti
nėje. Italios anuometinis finan
sų ministeris Egidio Ortona są
moningai pasitarimams parinko 
Messiną, kuri ne retai sukrečia
ma žemės drebėjimų. Anuome
tinė Europa jau ėmė ūkiškai 
atkusti, bet vis dar nerado ben
dro kebo ūkio srityje. Kiekvie
na valstybė turėjo ūkinių klau
simų, kurie, rodėsi, esą nepa
keičiami. Benelux, trys Rheino 
įtakos valstybės, jau pirmai
siais pokario metais sudarė ūki 
nę sąjungą, bet jos įgyvendini
mas vyko vėžio eigos spartu
mu. Prancūzija žvalgėsi, Italija 
dėjo vilčių, o Vokietijoje vyra
vo netikrumas. Prancūzas Jean 
Monet ruošė ūkinio bendravimo 
dirvą. Nuo pasitarimų Messino- 
je iki pasirašymo nepaprastai 
sudėtingos Europos ūkinės ben
druomenės sutarties Romoje 
praslinko dveji metai. 1957. 3. 
27, sutarties pasirašymo dieną, 
net dalyviai netikėjo į milžiniš
ką ūkinę pažangą, kuri nūnai 
nustebino visą pasaulį.

S
Europos bešališkieji

Anglijai pradėjus pasitari
mus su Europos ūkine bendruo 
mene, vadinamosios svaro ster
lingo sąjungos dalyviai ėmė kia 
benti į jos duris. Nemažos kliū-

GEDIMINAS GALVA

TIESA, KURIOS IEŠKOME
DR. J. MIKELIONIS

Mes išmokstame, — tas teisybė, — ypač dabar 
vieni išradimai šuoliais padeda kitus naujus išradi
mus padaryti. Chemijoj jau yra pagaminti elementai, 
kurie dar nėra surasti žemėje. Nei plieno, nei kitokių 
metalo lydinių žemėje nerasime lygiai tokių pačių, 
kokius pasigamina žmogus, — bet kas čia tokio! Argi 
čia nėra keitimas medžiagos pavidalo arba kelių 
jų rūšių kombinacija, kurios vienam ar kitam pavi
dale jau egzistuoja, o mes jas tik moduliuojame!

Medicinoj pasigaminama mechaniniai inkstai, net 
širdis; astronomai — matematikai jau ne vien ma
tuoja planetas, bet jas pradeda lankyti, bet ir vėl, — 
kur čia tas prieštaravimas religijai? Ar ne priešingai 
yra, kad toks aukštas žmogaus protas iškelia jį į to
buliausią žemėje esančią gyvybę ir skiria jį nuo gy
vulių. Ar kitaip sako Šv. Raštas apie žmogų? Jeigu 
žmogus turėtų žemą inteligenciją ir buką protą, ar 
tada jis ne daugiau prieštarautų religijai, negalėda
mas pasigaminti tų visų dalykų, kuriuos jis pasiga
mina šiandien ir dar daugiau pasigamins rytoj, ma
nydamas, kad jis pralenkia gamtą. Ar jis neburnotų 
tada prieš Dievą daugiau negu dabar.

Tikra yra, kad gyvulys apie religiją nieko neiš
mano ir negalvoja, bet tik vienintelis sutvėrimas že
mėje — žmogus, kuriam yra duotas aukščiausias pro
tas. Religija yra aukštojo proto privilegija — žmo
gaus privilegija.

*

Ateistai mėgsta kalbėti apie religinius fanatikus, 
bet iš tikrųjų jie yra fanatikai, kuriems sveikas sam
protavimas vra svetimas ir areumentai nesvarbūs.

tys turės būti pašalintos Angli
jai įsijungti į ūkinę bendruome
nę, bet dar didesnės bešališkie
siems kraštams, kurie nūnai 
dairosi, lūkuriuoja ir nerimas- 
tauja. Jų yra trys — Šve:cari- 
ja, Švedija ir Austrija. Kiekvie
nos valstybės bešališkumas sa- ■ 
votiškai išaugo.

išaugusiomis dominijomis, ku
rios jau tapo savistoviomis vals 
lybėmis,

Švedija ir Austrija

Švedijos bešališkumas nėra 
jau toks senas, kaip Šveicari
jos. Jis tarptautiškai nepripa
žintas ir remiasi ne tarptautine i 
teise, bet tarptautiniu papročiu i 
likti nuošaliai karo metu, apsi-1 
saugoti nuo karo rykštės bei 
pasinaudoti karo nelaimėmis 
kraštą praturtinti. Numanu, 
kad šveicar'ja ir Švedija nėra 
bešališkos taikos metu. Jos, tie
siog kare nedalyvaudamos, vis 
tik talkininkavo vakariečiams 
imtinai Eric Ericsoną, kuris dė 
josi reicho šalininku šnipinėti 
vakariečių naudai.

Austrija lab:ausiai suvaržy
ta, nes 1955. 10. 26 sutartimi
tapo bešališka prieš savo valią. 
Ji, siekdama atsikratyti rusų 
okupacijos ir gauti jų pasižadė
jimą nesikišti į vidaus reikalus, 
pasižadėjo neprisijungti prie 
Vokietijos ir likti bešališka. 
Kai pastaruoju metu Sovietai 
vėl ėmė aštriai Europos ūkinę 
bendruomenę pu’ti, Austrijai 
telieka laukti, nes ūkinė ben
druomenė jau tampa politiniu 
veiksniu ir gali tapti karine ga
lybe, kuri nūnai kelia nerimą 
Maskvoje.

(Nukelta J 4 pusi.)

Šveicarijos bešališkumas se
niausias. Žinomasis imperatorių 
suvažiavimas Vienoje, 1815 m., 
už-tikrino Šveicarijos bešališku
mą. Visai suprantamas anuome 
tinis Šveicarijos žygis, kai ini- 

{ peratoriai skaldė Europos tau- 
; tas ię jas gniūždino kietoje 
vienvaldystės rankoje. Šveica
rija panūdo savo bešarškumą 
užtikrinti ir Versalio sutartimi 
1919 m. Bešališkoje šveicarijo 
je, Genevoje, įkurta Tautų są
junga, nepateisinusi vilčių, bet 
vis tik pasaulio taip nenuvylu- 
si, kaip J. T.

Šveicarija neįsimaišiusi į vi
suotinius karus, pasiekusi ūki- 

;nės gerovės nūnai gyvena pra- 
; eitimi, kaip ir Anglija. Pirmoji 
bijo prarasti bešališkumo, ir 
tautų junginys vengia įsijungti 
į Europos sąjungą, kad nepra
radus savojo istorinio “aš”.

I Antroji vis dar puoselėja viltį 
nenutraukti saitų su praeityje

■ Jie gali priešingus argumentus suparalelyti ir iš
kreipti logišką filosofiją iki juokingumo.

Atsimenu, kaip keturklasėje vienas gimnazistas, 
tur būt, prisiklausęs įvairių „gudruolių”, uždavė ku
nigui tokį klausimą: „Jeigu Dievas yra visagalis, ar 
gali Jis sutverti tokį didžiulį akmenį, kurio pats ne
pakelia.” Jeigu įsileisti su tokiu jaunu žmogum į 

i diskusijas, jis jums tuoj atšautų, kad Dievas nevisa
galis, jeigu jis tokio akmens negali sutverti, arba taip 
pat nevisagalis, jeigu sutvertų, bet negalėtų pakelti. 
Lėtesnio galvojimo žmogus čia gali pradėti mikčioti, 
kol susigaudys, kad čia yra klausimo klaida su prie
šingų norų dvilypumu.

Panašus būtų antrasis pavyzdys. Teismuose, ypač 
čia, dažnai reikalaujama atsakyti tiktai „taip ar ne”, 
be paaiškinimų. Taigi, kartą, prokuroras paklausė 
kaltinamąjį: „Ar tamsta jau nustojai mušti savo 
žmoną (atsiprašau, bet čia Amerikoje geriau tiktų 
— „mušti savo vyrą”)? Jeigu atsakysi taip, vadina
si, tu mušei ją, jeigu atsakysi ne, išvada bus ta, 
kad tu ją dar tebemuši.

Ateistas viską turi pamatyti, išgirsti, suuosti, pa- 
ragauti, palytėti arba išmatuoti, nelyginant netikin- 

i tysis Tomas. Jis pasitiki tik penkiais savo pajūčiais 
ir mokslu. Viskas kas „anapus” — jam nepriimtina.

Argi reikia didelio gudrumo pripažinti tiktai 
tą, kas apčiuopiama; ar ne kiekvienam šitai yra leng
vai prieinama, dėlko tad savo ateizmu didžiuotis? 
Ar ne gudresnis yra tas, kuris be višb to, kas ir 
ateistui yra žinoma, be „šiapus” — žengia dar vieną 
žingsnį pirmyn, rasdamas įtikinančias tiesas ir kelius 
pripažinimui dar ir „anapus”. Kalbant matematiškai 
(kurią ateistai taip mėgsta cituoti), argi 3 nėra dau
giau už 2, vadinasi, 2 plūs dar vienas, kadangi krikš
čionys be to, ką mato ir pripažįsta ateistai, prideda 
dar tą vienetą.

Kas gali pasikliauti, tik tais penkiais savo kūno 
pojūčiais, arba kas gali manyti, kad kitokių pojūčių

i negali būti. Šitie pojūčiai yra kūno reakcija į išorinį 
pasaulį. Vienaip tą reakciją išreiškia žmogus, antraip 
žemasis gyvulys ir dar kitaip reaguoja į pasaulį mar
gaspalvė gėlė.

Yra nesuskaitoma daugybė pojūčių, kurių mes 
nepažįstame tiktai dėlto, kad jų mes neturime; todėl 
taip pat yra dalykų, kuriuos mes negalime nei pa
matyti, nei išgirsti, nei palytėti vien dėl to, kad 
mums trūksta tų pojūčių. Tačiau mums yra duotas 
protas ir, juo vadovaudamiesi, mes galime prieiti 

, išvados, apie kurią čia yra rašoma.
Čia nenorima įžeisti rimtai protaujančių ateistų, 

bet ieškančių tiesos, kurie nėra fanatikai ir neuždaro 
akių kaip gerai krikščioniškai literatūrai, taip ir 
sveikai jos kritikai. Jeigu jie bešališkai galvos ir ly- 

i giagrečiai studijuos religines ir ptriešingas religijai 
knygas, gretai jie patys pasidarys išvadą ir ras tikrą
ją tiesą. Kas gi skaito turėdamas nusistatymą jau iš 
anksto, vien ieškodamas medžiagos savo antireliginių 
argumentų praplėtimui, — bergždžias yra darbas.

Tomu būti nėra gėdinga, tokia jau yra žmogaus 
prigimtis (per lengvai viskuo tikėti yra taip pat ne
gerai), bet pasilikti visą amžių Tomu yra jau kitas 
dalykas. Tokiam pagalba yra reikalinga, kaip jos rei
kėjo ir pačiam Tomui.

Todėl ne pyktis ir ne „atsiskaitymas” čia norima 
kam nors išreikšti, bet šviesos kibirkštis uždegti — 
ne iš kokio nors kunigo lūpų, bet iš gydytojo, kuris 
savo gyvenime yra pats buvęs aršus ateistas. Aš jau
čiu, kad panaši šviesa yra labai reikalinga, ypač mū
sų intelektualams, užimtiems dažniausiai materiali
niais rūpesčiais. Ir tada, kai jie rimtai padės ant 
svarstyklių čia paduotas mano mintis, sakau — ne 
ant manųjų, bet savųjų svarstyklių, — jie turės pro
gos pamatyti gana žavius, iki šiol dar jiems nema
tytus horizontus.

(Bus daugiau)
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Prezidento įspėjimas Kubai 

miglotas
K. TAUTKUS

Paskutiniais mėnesiais kilo 
aliarmas, kad Maskva siunčia į 
Kubą ne tik ginklus, karinę me 
džiagą, bet ir uniformuotus ka
reivius. Kaip visuomenėje, se
nato ir kongreso sluoksniuose 
kilo rimtas susirūpinimas. Pra
ėjusios savaitės spaudos konfe
rencijoje prezidęntas pareiškė, 
kad neturįs žinių apie kareivių 
išlaipin’mą Kuboje. Kad siun
čiami ginklai, karinės medžia
gos, technikai ir kitos gėrybės, 
nėra paslaptis, tačiau jie nesu
daro grėsmės ar pavojaus nei 
JAV, nei kitoms kaimyninėms 
tautoms žemyne.

Pasitaręs su senato, kongre
so ir saugumo tarybos vadais, 
1962. IX. 4 d. prezidentas pa
darė pranešimą — įspėjimą Ku
bos diktotorių, tačiau jo turi
nys turi nea’škumų, apsuptas 
migla. Monroe doktrina apeita. 
Karių išlaipinimas paneigtas. 
Maskvos technikų priskaityta 
iki 3,500. Ginklai lr karinės me 
džiagos bei kiti įrengimai laiko 
mi skirti ne agresijai, bet apsi
gynimui. Tik pasirodžius, kad 
Maskvos ginklai turės agresi
nius tikslus, kaip JAV, taip ir 
žemyno tautoms, bus panaudo
tos visos priemonės Kubą pa
mokyti ir agresiją sudrausti.

Ne cenzūruotos žinios

Niekas neabejoja, kad prezi
dentas turi priemonių sužinoti, 
kas dedasi Kuboje, kas ten 
vyksta ir kokia yra padėtis. 
Amerikos žvalgyba veikia. Bet 
Irako sukilimas, ton pačion Ku
bon 1901 m. balandžio mėn. ku
biečių padarytą invazija patvir
tino, kad JAV žvalgybos duo
menimis sunku patikėti. Jau 
Kubos pabėgėliai informavo 
apie ginklų ir karių iškėlimą.

Galiausia be cenzūros patvir
tino Londono Daily Mail kėliau 
jantis korespondentas Keith 
Morfett, kuris buvo Kuboje tik 
prieš dvi savaites, matė viską 
savo akimis, apsilankė ne vie
noje vietoje. Jis patvirtino, 
kad Kuboje yra technikų, mėly
nomis rubaškomis jaunų karių, 
uostai prisigrūdę laivų su gink
lais ir žmonėmis. Rusų karių 
stovyklos yra įrengtos EI Cano 
ir Torrens vietovėse ir stipriai 
saugojamos. Jo žiniomis rusų 
karių, neskaitant technikų, gali 
būti daugiau 8,000. Esą, Kuba

dabar ne tik socializuota, bet ir 
sovietizuota.

JAV susirūpinimas auga
Nors prezidentas buvo pasi

kvietęs Kubos padėties aptari
mams abiejų partijų senato ir 
kongreso vadus, jiems pateikė 
turimas žinias ir surinktus da
vimus, bet nei visuomenės, nei 
senato su kongresu nenuramino. 
Įspėjimas sukėlė rimtesnį susi
rūpinimą. Respublikonų senato
riai ir kongresmanai reikalau
ja rimtų ir skubių veksmų. Ne
pasitenkinimą reiškia kai ir ku
rie senatoriai demokratai.

Kuba yra tik 90 mylių nuo 
JAV. Svarbiausia, kad visi ba
listinių ginklų įrengimai yra 
Californijoje, kurią iš Kubos 
Maskva lengvai pasiektų savo 
trumpesnių distancijų raketo
mis. Maskvoje paskelbtas 1962. 
IX. 2 d. susitarimas, kurį iš Ku 
bos pusės pasirašė ekonomijos 
min. Guevara ir milicijos vadas 
Navara, kad “imperialistų ag
resijai atremti” Maskva suteiks 
visokią pagalbą Kubos respubli
kai.

Kubos diktatoriaus laikraštis 
“Revoliution” paskelbė, kad da 
bar prasidės siuntimas ginklų ir 
karinės medžiagos į Kubą, nes 
gresiąs invazijos pavojus iš 
JAV. Kas iki šiol vyko slaptai, 
.buvo deklaruota viešai.

Kam tas daroma? Ar Kubai 
JAV graso invazija? Maskvai 
Kuba reikalinga pirmoje eilėje 
ne Amerikai pulti ar kerštauti 
už pasipriešinimą įsigalėti ko
munizmui pasaulyje, bet vykdy
ti savo neramumų paruoštus 
planus P. Amerikos tautose. 
Šiuo metu P. Amerika yra ne
rami. revoliuc’škai nusiteikusi. 
Jos tiesioginis taikinys ten ir 
nukreiptas. Turint savo ranko
se Kubą, stiprinant joje išeities 
vykdymo p’anus, re’kia ir pačią 
Kubos salą laikyti ginkluotą. į- 
tvirtintą, paruoštą netikėtiems 
evantualumams. Kada neramu
mus ir revoliucijas pavyks su
kelti JAV kaimynuose, paleng
vės suduoti rimtesnis smūgis ir 
didžiausiam priešui — JAV.

Tragiška, kad administraci
jos vadų kantrybė peržengia ri
bas, o laikas d’dina pavojų ir 
pareikalaus labai daug kraujo 
ir aukų. Komunizmas vertina 
ne miglas, bet rimtus veiks
mus.

K%25c4%2597ni.tr
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PALIK AŠARAS MASKVOJ
Amerikiečių vertinimas ir knygos sėkmė

Mūsų periodinėje spaudoje 
yra pasirodę aštrios kritikos 
knygai Leave your tears in 
Moscovv. Ypa griežtai pasisa
kyta dėl stiliaus. Taip pat pri
kišama, kad per asmenišką is
toriją nesimato Lietuvos liki
mo.

Tos mūsiškės kritikos įtako
je gali susidaryti vaizdas, kad 
nėra verta šia knyga domėtis, 
ją pirkti ir platinti, padovanoti 
savo draugams. Todėl čia nori
ma leisti tuo klausimu pasisa
kyti amerikiečiams, kuriems 
pagaliau toji knyga labiausiai 
ir yra skiriama.

Atsiliepimai apie knygą
Knygą išleidusios Lippincott 

leidyklos redaktorė Thy Ho- 
hoff, kuri turi daugiau 30 me
tų patyrimo ir yra redagavusi 
daugelį “best-seller’ių”, rašo:

“I have tried to keep the ori- 
ginal simplicity, understate- 
ment, objectivity and naivete... 
We are enthusiastic about the 
book. As a story of great cou- 
rage under incredible circum- 
stanss told with extraordinary 
objectivity and fairness, we be- 
lieve it will interest a consider- 
able public, ųuite aside from its 
special appeal to Americans of 
Lithuanian background”.

Spaudoje ir gyvenime

f Atkelta Iš 3 psl.l 
siskverbe trumpa žinia, kad Sovie
tų policijos aparatas tapo “įstaty
mo ir tvarkos ministerija”.

Slaptasis vyskupas
Arkivysk. Matulionis yra pasku

tinis iš tų kunigų, kurie 1918 m.
Petrapilyje buvo susirinkę ir nu

tarę, nepaisant bolševikų ateizmo, 
katalikybę išlaikyti Rusijoje gyvą. 
Visi" jie yra mirę arba Sibire arba 
Sovietų kalėjimuose.

Matulionis buvo atsidėjęs, sako 
korespondentas, išlaikyti ir išplės
ti Rusijoje kunigystę, nors tenai 
nebuvo ryšio su Roma. Vatikanui 
buvo didelė problema, kaip kun. 
Matulionį konsekruoti vyskupu. 
Vis dėlto Lenino čeką buvo apeita. 
Vysk. Eugenijus Pacelli, vėliau po
piežius, pa konsekravo Berlyne vie
ną prancūzą kunigą, kuris, atsi
dūręs Petrapilyje, konsekravo ir 
kun. T. Matulionį. Sovietai nežino
jo tos paslapties iki vysk. Matulio
nis neatsirado Lietuvoje.

Ilgiausiai kankintas
Vysk. Matulionis susilaukė 62 

kunigystės metų. Per tiek metų, 
kaip rašo dienraščio koresponden
tas, vysk. Matulionis praleido 4 
metus nacių okupacijoje ir 28 ko
munizmo priespaudoje, 24 metus 
išbūdamas Sovietų kalėjimuose. Iš 
visų Sovietuose kalinamųjų vysku
pų ir kunigų jų kalėjimuose buvo 
išbuvęs ilgiausiai vysk. Matulionis. 
Po jo yra Pragos arkivyskupas 
Beran, kuris yra kalinamas jau 14 
metų.

V. R.

Leidykla Harper & Brothers, 
kuri nesutiko knygą spausdinti 
argumentuodama, kad veikalas 
labiau tiktų žurnalui, tarp kit
ko rašo:

“It is told with striking simp 
licity and carries belief.”

Clevelando The Plain Dealer 
knygų kritikas Rouert I. Sna- 
jor po antrašte “Lithuanian Re 
fugee Recals Siberian Exile” duo 
da knygos turinį ir šiaip bai
gia:

“Everyone should read this 
story of man’s inhumanity to 
man - and woman. Its very dis 
pass'onateness gives it drama- 
tie impact and it is very well 
told.”

Pabaltijo būklė

Virginia Kirkus yra viena iš 
didžiausių Amerikos autoritetų 
knygos srityje. Ji žinoma kaip 
labai griežta kritikė. Savo “Bul 
letin from Virginia Kirkus’ Ser 
vice” ji rašo:

| “Būt this book is much inore 
interestirig than a pitiable fa- 
mily saga could ever be. From 
the point of view of an ordina- 
ry Citizen, Mrs. Armonas telis 

I how the Russians treated the 
|Baltic coutries, what daily life 
is likę in a Siberian forest 
town... Wilthout self-pity or un 
due recrim’nation, her story gi
ves an unpretentive view of 
an ordinary life under the So- 
viets and should have a wide 
interest.”

Taigi, V. Kirkus knygoje 
mato Pabaltijo kraštų būklę So 

j vietų okupacijoj.

Knygos kelias

Tokiam stiliuj ir (formoje tu
ri pasisekimą. Jau pasirodė dvi 
tos knygos laidos ir rengiamasi 
trečiai. Literaty Guild knygų 
klubui iš 1961 m. išleistų kny
gų pasirinko 24; tame skaičiuje 
buvo ir Armonienės knyga. Fa
mily Reading Club pasirinko 
šią knygą kaip “1962 m. sausio 
mėnesio knygą” ir išsiuntinėjo 
visiems savo nariams. (Visi klu 
bai kartu nupirko apie 18 — 
20,000 egz.). Floridos State 
Board parinko Armonienės kny 
gą kaip privalomą perskaityti 
visiems paskutinių metų aukš- 
tesnėsės mokyklos (high school) 
mokiniams, kaipo dalį kurso 

'apie komunizmą. Greta “Life” 
žurnalo, knygos santrauka bu
vo duota “Schvveizer Illustrier- 
te Zeitung” ir olandų žurnalo 
“Margret”.

Iš kritikų pasisakymų ir kny
gos kelio amerikietiškoje rin-

“Girdėjau apie knygą ir ją gavęs tikrai perskaitysiu”, pasakė 
Charles A. Halleck, Atstovų Rūmų Respublikonų vadas, priimda
mas Barboros Armonienės ir Algirdo Nasvyčio knygą. Knyga 
autografuota abiejų autorių ir Armonienės vyro bei vaikų. Jos 
įteikimu visiems kongresmanams pasirūpino Amerikinis Komite
tas Baltijos Valstybių Vadavimui Remti kongrese, pirmininkau
jamas Leonardo Valiuko.

PRIEŠ SOVIETŲ IMPERIALIZMU
Ernest E. Michaels, respubli

konų į kongresą iš trečiojo Illi
nois valstybės distrikto kandi
datas, radęs Chicago Daily 
News dienraštyje arkivysk. Teo 
filio Matulionio gyvenimo ir 
mirties aprašymą, pareiškė nu- 
sitebėjimą ir apgailestavimą, 
kad mes vis dar gyvename Sta- 

j lino ir Hitlerio grobuoniškos 
j dvasios grėsmėje. '“Amerikos 
'žmonėms niekad nebuvo pasa
kyta, kodėl jų valdžia turėjo 
nusileisti Sovietų imperializmui 
Jaltos ir Potsdamo konferenci
jose. Šitoks Sovietams kapitu
liavimas privedė prie dabarti
nės būklės, kur iš anų konfe
rencijų nutarimai randami tin
kamais pasitarimams”. Prisimi
nęs apie lapkričio 6 d. rinkimus 
į kongresą, pasakė: “Mūsų val
džiai atėjo laikas sugrįžti į svei
kas vėžes ne tiktai užsienio san

tykius tvarkant, bet taip pat ir 
žiūrint vidaus reikalų, kur išlai- 

' durnas pasiekė nepaprasto aukš 
tumo”.

Ernest Michaels, respublikonų iš 
trečiojo Illinois valstybės distrikto 
kandidatas į kongresą.

TOLIMOSIOS ERDVES IR 
“GEDOS SIENA”

Ryšium su naujaisiais Sovietų 
pasisekimais erdvės tyrimo srity
je Stokholmo dienraš. “Dagens 
Nyheter” rašo:

“Vienu požiūriu aišku, jog de
mokratijos valstybėms dėl to vi
sai nėra ko džiaugtis. Kiek rusų 
kosmonautų pastangos atspindi

%

BEŠALIŠKUMAS IR EUROPOS 
ŪKINĖ BENDRUOMENE

(Atkelta iš 3 pusi.)

Bešališkųjų nuošalumas
Austrija ir Šveicarija glau

džiai susieta su ūkine bendruo
mene, nes apie pusę jų įvežimo 
ir išvežimo atitenka Europos 
rinkai. Švedija mažiau susirišu
si su ūkine bendruomene, nes 
jai tik trečdalis išorinio santy
kiavimo pareina nuo naujosios 
ūkinės galybės.

Praėjusio gegužės 8 d. beša
liškosios valstybės sutarė ir to
liau laikytis nuošaliai nuo Euro 
pos ūkinės bendruomenės. Jos 
tenori gauti ūkinių lengvatų, 
atskiru susitarimu sumažinti 
muitų rinkliavų tarifus, ginti 
savo žemės ūkį, bet nedalyvau
ti tarptautiniame susikirtime 
taikos ar karo metu.

Nežiūrint į bendrą susitari
mą, jų nusiteikimas ganėtinai 
skirtingas. Austrija ir Šveicari
ja nei žodelio nepratarė apie 
santykiavimą su ūkine bendruo 
mene. Minėtoji ūkinės bendruo
menės sutarties 238 str. numa
to laisvus įsijungimo būdus ir 
naujų narių įstojimo nevaržo 
bendrosiomis taisyklėmis.

Švedijos prekybos ministeris 
Gunnar Lange pakartotinais at
vejais pareiškė, kas metas kraš 
tui įsijungti į ūkinę bendruome
nę, tačiau nepadarė jokių žygių 
pradėti derybas. Numanu, Šve
dija laukia iki Anglija taps ūki 
nės bendruomenės nariu ir žval- 
gysis į Maskvą.

Paul Henri Spaak nenori da
ryti bešališkiems kraštams ypa
tingų lengvatų, nes jos gali pa-

žeisti ūkinę, bet ypač politinę 
bendruomenę. Vokietijos atsto
vas Hallstein yra linkęs daryti 
nuolaidų ūkinėje srityje, bet jis 
gerai žino, kad bešališkieji bus 
kliūtis politiškai Europą apjung 
ti.

JAV prezidentas pastaruoju 
Įmetu byloja apie bendravimą 
su Europos ūkine bendruome
ne, bet nutyli politinio apsijun- 
gimo pasėkas. Sovietai dideliu

!

P 0 P U L A R 
LITHUANIAN RECIPES

Surinko
JUZE DAUŽVAR.DIENE

įkarščiu ima pulti Europos ūki
nę bendruomenę, kad ji netaptų 
trečia galybe, kuri turėtų sva
rų žodį nę tik ūkio ir politikos, 
bet ir apsiginklavimo srityje. 
Bešališkieji žaidžia bešališku
mu, nors gerai žino, kad šio 
tarpsnio politika juos pasmer
kė žūti. .

POPU1AR

RECIPES

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

koje matome, kad autoriai pa
rinko gerą stilių ir formą tam 
tikslui. Yra vietos tobulėti, 
kaip ir visur, ir tas kelias yra 
atviras visiems.

Tuo tarpu sveikiname B. Ar- 
monienę ir A. Nasvytį padarius 
puikią pradžią lietuvio knygai 
apie Lietuvos kančias Ameri
kos knygų rinkoje. S. A.

į padidėjusį karinį pajėgumą, tatai 
reiškia teroro pusiausvyros pasi
keitimą Sov. Sąjungos naudai.

“Mes perdaug gerai žinome — 
tęsia “DN” — kad rusų laimėji
mai erdvėje bus išnaudoti propa
gandai kaip komunistinės sistemos 
pranašumo įrodymas. Galima bi
joti, kad dabartinis pranašumas 
raketų srityje gali taip pat būti 
išnaudotas grynai jėgos politikos 
tikslais.”

Tas pats Stokholmo liberalų 
laikraštis kitame vedamajame ra

išo: “Mes nepavydime rusų tautai 
laimėjimų padangėse, bet linkė- 
tumėm laisvo žvilgsnio horizon- 

jtalinėj plotmėj per uždarytas sie- 
j nas. Mes nelaukiame staigmenų 
erdvėse, bet įrodymo, kad desta- 
linizacija tęsiama. Labiau negu

CRANE SAVINGS
AMD LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

< vi<>tV«I|i'll!!!IIIIIIH1!!IIIIIIIIUIHUI

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangia! 
taisau. Už patarnav vietoje $3.00, 
už dirbtuvės darbą—-$10.00 ir da
lys. Pigios payeikslinės lempos.

J. MIGLINAS
2549 W. 69th St. U a. PR 6-1063
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416%

. Naujas aukštas dividendas numatoma.* 
mokėti ant investavimo sąskaitų nuo vasario mėn. 1 d., 1962 tn. 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami gausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI AMEirtCi PIRM- Ir KETV. .......................... 8 v. r. Iki 8 p. D.
VMLAnilUdi ANTRAD. Ir PENKT..................... 8 ▼. r. liti B p. p.

ŠEŠTAD...........8 ▼. r. Iki 1J v. d. Trečiad. uždaryta.

NUMAŽINTOS KAINOS
Automobilių apdraudoms 

1A—10/20/5 Kaina
6 men.pęriod. V****«»fU 

Nuo 23 iki 25 m. ir nuo fĮŪ
65 iki 69 iii. amž. . . .
Išrašome . ir patarnaujame - visokių 
rūšių apdraudas lengvais mėnesi

niais išmokėjimais.
BACEVIČIUS

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

bet kada mes žvalgomės atidary
tos sienos, kada sov. spaudoje 
liausis vienašališkai juodinti Va
karų pasaulį, kada sovietų pilietis 
galės laisvai skaityti Vakarų raš
tus ir laikraščius, kada istorijos 
tyrinėjiimas labiau laikysis tiesos 
reikalavimo negu paklusnumo val
dančiajai partijai, kada padidės 
asmens laisvė mąstyti, kalbėti ir 
veikti. Trumpai sakant, mes lau
kiam ir vis bergždžiai laukiam, 
kada pasikeis visas politinis ir 
dvasinis klimatas Sovietijoje.

“Atverti langą, koks didelis jis 
bebūtų, į erdves žmoniškumo po
žiūriu mažai tereiškia. Tik tuštu
ma pro jį sklinda” — baigia 
“Dagens Nyheter”.

Tai nepaprasta knyga. Virš 200 
receptų grynai lietuviškų valgių 
gaminimui anglų kalboje. Ponia 
Daužvardienė, kuri dažnai pasa
kodavo apie lietuviškus valgius 
per Chicagos radijo ir televizijos 
stotis, surinko pačius įdomiausius 
lietuviškų valgų receptus ii 
DRAUGAS juos išleido labai pa
rankioje formoje. Pirmą kartą to
kia knyga pasirodo knygų rinko
je.

Gera dovana kitataučiams ai 
angliškai skaitantiems lietuviams

Kaina — $2.00
Užsakymus kartu su pinigais- 

siųskite:

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street

CHICAGO 29, ILL

ALIUMINI,TAUS IR STAINLESS 
STEEL IŠDIRBINIŲ DIDELIS 

PASIRINKIMAS UŽ NEBRANGIAS 
KAINAS!

Langai (23 rūšys): aliuminijaus 
nuo ....................... $10.50

Idealūs langai vasarvietėms 
” Stainless Steel nuo $15.50

Įvairių rūšių stogeliai (awnings) 
Virtuvių ir vonių kambarių me
džio ar metalo kabinetai, veid

rodžiai ir prausyklos.
Thermopane stiklai visų išmierų. 
Tvoros, stulpai, turėkliai.

K. BUTKUS
PRospect 8-2781

GR 6-1760
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METAI SU DIEVU
’ šitokiu pavadinimu neseniai Išėjo 

iŠ spaudos knyga, kurioje lengvu stl-
: llumi visiems metų sekmadieniais Ir 
I šventadieniais duodami patrauktus 

pasiskaitymai. Apie šią knygą kun 
Stasys Yla rašo: “Knyga tenka

. džiaugtis... Ji yra tikra pavyzdžių 
! enciklopedija, vykusiai parinktų is 

pasaulio ir Lietuvos, iš praeities ir 
gyvos dabarties. Pavyzdžiai daro šią 
knygą labai patrauklią. Gyventi 
krikkščioniškai yra didelis menas, o 
pavyzdžiai parodo Įvairius co meto 
požvilgius ir galimumus. Pavyzdžiai 
verčia žmogų mąstyti, save tikrinti 
kasdien atnaujinti savo pastangas
Ši knyga, skaitoma po skyrelį kas 
dien, ypač vakarais, neabejoju, pra
vers kiekvienam, kas nėra užmetęs 
savojo intereso dvasiniam pasauliui.'

Knygos autorius —- KUN. DR. J. 
PRUNSKIS. Kaina $2, gaiuiama 
Drauge
Xk>CXXXKH>0<>0000<><><X>0<)<><>00-<

PASINAUDOKITE

DRAUGO’ SPAUSTUVĖS
PATARNAVIMU

Dienrastia DRAUGAS spausdinamas modemiškoje opaus- 
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 programa vadovus bei 
<itus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU
GO spaustuvės patarnavimu. 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 63 rd Street 

CHICAGO 29, ILL. — TEL. Lū 5-9500

V A L A M DOS 
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad nuo 9 iki B popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
šeštad nuo 9 iki 12:30 r>, p.

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

Current Dividend up to 4Į4%

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



BOSTONO ŽINIOS
TAUTOS ŠVENTĖS surengiant šią šventę. Norėtųsi,

MINĖJIMAS i kad rugsėjo 8-ji būtų minima
Rugsėjo 8 d. 9 vai. ryto buvo Pįa4iau ir v‘aOSe kolonijo-

atlaikytos pamaldos už žuvusius ae' m gegužės 11 d. mes
lietuvius. 7 vai. v. Lietuvių Pi- i !,ame Pac.iame bastyje ra-
liečiu dr-jos didžiojoj salėj vyko , , ° J.... ...... ... mums brangi kaip prisikėlimominėjimas. Minėjimą pradėjo ° 11
A. Matjoška, A. L. Tautinės s- švente, tat rugsėjo 8-ji turėtų 
gos Bostono skyriaus pirminin- I . alP ietuvos 1 ybės, j°s 
kas. Maldą sukalbėjo kun. j. i^sioa senoms, jos didžiųjų vai 
Žuromskis, Amerikos himną gie °Vų sven e • siais metais
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dojo Stasys Liepas, prie piano
muz. Julius Gaidelis, o Lietuvos ! « ™gsėj° 8-sios-
himną giedojo visi susirinkusie- ' c.. uPas ■ Brizgys ^pa-
ji. Lietuvos garbės konsulo A.
Shallnos vardu žodį tarė jo žmo 
na adv. Zuzana Shajlnienė. Dar 
žodį tarė iš New Yorko atvy
kęs A. Abraitis, Amerikos Lie
tuvių Tautinės s-gos centro val
dybos pirmininkas.

Pagrindiniu kalbėtoju ibuvo Je Cambridge, Mass. Richard- 
Lietuvos Respublikos konsulas son Yra švedų kilmės, jis dirba 
Vytautas Stašinskas iš New Harvardo universitete ir studi-
Yorko. Jis apžvelgė Lietuvos 
praeitį ir naująjį atsikūrimą. Jis 
minėjo, kad Vasario 16-ji yra 
tik Lietuvos naujas atbudimas, 
o ne naujos valstybės sudary
mas. Vasario 16-ji yra tik ver
gijos pančių nusikratymas, o 
rugsėjo 8-ji tai Didžiosios Lie
tuvos šventė. Paminėjo, kad bol
ševizmas turi savo tikslus ir 
užmačias, bet jis pats savyje 
esąs įklimpęs ir negalįs išbristi 
iš ekonominių sunkumų. Naiki
nimas nusistovėjusios nuosavy
bės tradicijos sugriovė jų ūkį.
Ir tas juos veda į jų sunaikini
mą.

Po to buvo meninė dalis, kurią 
atliko solistas Stasys Liepas, 
muz. Julius Gaidelis ir Onos I- 
vaškienės šokėjai, kurių tarpe
Birutė Adomavičiūtė, Laima Bal tai. Laisvės Varpas yrajcultūri- 
tušytė ir Eglė ir Dalius Cibai.
Vieni deklamacijomis, kiti net 
daina ir šokiu išsiskyrė jau kaip 
solistai.

Tikrai gražus darbas atliktas jie dirba jau eilę metų.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Rockford, III.

ŠIRDŽIŲ VAGYS
Balfo 85 sk. ruošiasi visomis 

jėgomis žiemos sezono atidary
mui. Atvyksta iš Chicagos Šau
lių Vytauto Didžiojo kuopos me 
no mėgėjų trupė, režisoriaus 
A. Brinkos vadovaujama, suvai 
dins trijų veiksmų linksmą ko
mediją “Širdžių vagys”.

Augis

Putnam, Conn.
Rėmėjų centro valdybos posėdis

Pirmininkui prel. P. P. Jurui 
pasveikus, rugsėjo 16 d., sek
madienį, Putname, Conn., įvyks 
Nek. Prad. Marijos Mergelės 
kongregacijos rėmėjų centro 
valdybos posėdis.

Pietūs 12:30 vai. ir po to ofi
cialūs posėdžiai.

Daugelio lietuvių simpatijų 
žvilgsniai nukreipti į labai gra
žiai lietuvybės darbuose ir Die
vo tarnyboje besireiškiančią kon 
gregaciją.

Rėmėjų centro valdyba, atsto

iiiiiiimiiiiiimiiitiiimiinrniimmiiiiim

KRISTAUS
GYVENIMAS

knyga 965 psl., parašyta 

PROF. GIUSEPPE RICCOTTI
Iš italų kalbos išvertė 

KUN. P. DAUKNYS, MIC. 
Spausdino Nidos spaustuvė Lon 

done- Įrišta kietais puikiais 
viršeliais

Tai yra pirmas toks platus moks
linis veikalas apie Kristaus gyve

taip pat labai daug ir lietuviško 
Jonas ir Irena Račinskai, su ! jaunimo. Svečių buvo ne tik iš 

gerų draugų talka, pasistatė , Sudburio, bet iš Hamiltono ir iš Marksas griežtai buvo atsisa- 
šią vasarą gražų vasarnamį, JAV. Taigi, dabar jau nebus' kęs būti vadinamas marksistu, 
prie French Ri ver upės, kur ne-i sunku suruošti gegužines, nes 0 Z 
toli kaimynystėje yra dar kitos turime daugiau kaip dešimt lie- 
šešios lietuviškos vasarvietės,1 tuviškų vasarviečių savininkų, 

nimą lietuvių kalboje, ši knyga ' bet ši pastaroji yra patogiau-, Džiugu, kad lietuviai taip gra- 
yra išversta į 23 kalbas. j gįoj vįetoj, nes arčiau gero ke- i žiai kuriasi ir progresuoja.

Knygos kaina $7.00 i liO. pagai gražius lietuviškus!
Amerikoje ir Kanadoje pagrindi papročius tą savo džiaugsmą; SVEČIAI | randa gangrena arba vėžys, nie

panoro apvainikuoti iškilmingo-' J. ir B. Jakuboniai iš Roches-1 kas nesėdi kalbėdamas, kad, gir 
mis įkurtuvėmis, surištomis su terio aplankė savo buvusius di, kūne yra gynybos mecha-

nis platintojas yra

“DRAUGAS” 
4545 VVest 63rd Street 

Chieago 29, Illinois
imiiiiillllliiiliiiiiiililllliiliiiiiiiiiiiiiiiiin 1 įsitikimas, kad vasarvietė bu- | J. Kručus.

jau buvo ir daugiau panašių pa-

rašė didesnį straipsnį šiuo klau
simu.

— Solistė Daiva Mongirdaitė 
išteka už Robert A. Richard- 
son. Jungtuvės įvyks rugsėjo 
15 d. 11 vai. Nekalto prasidėji
mo lietuvių parapijos bažny čio-

juoja inžineriją Northwestern 
universitete.

Jaunavedžiai povestuvinei ke
lionei žada vykti į Jamaicos 
salas.

— Švento Petro parapijos cho 
ro repeticijos prasidės rugsėjo 
13 d., o ne 16, kaip anksčiau 
rašėme.

— Dail. J. Bagdono paroda 
jau uždaryta. Ją aplankė gana 
nemažas būrys lietuvių. Sako
ma, kad eilė jo paveikslų nupirk 
ta ir puoš Bostono lietuvių na
mus.

— Laisvės Varpo subatvaka- 
ris. šeštadienį, rugsėjo 15 d. 
Brocktone “Romuvos” parke 
vyks Laisvės Varpo subatvaka- 
ris. Programoje pasirodys visų 
Bostono lietuvių skautų viene-

ne programa. Mūsų atsilanky
mas jų parengime padės Lais
vės Varpo vadovybei dirbti tą 
kultūrinį lietuvišką darbą, kuri

vaudama organizuotus tos kon-
gregaeijos rėmėjus, turi spręsti l numą, kiek liečia statistiką, in-
daug problemų ir rasti dar sėk
mingesnius kelius vienuolijos di
deliems darbams paremti. A. S.

Waterbury, Conn.
Piknikas Balfo naudai

Rugsėjo 15 d., šeštadienį, nuo 
3 vai. p. p. įvyks parengimas - 
piknikas Balfo naudai Venelaus 
kių sodyboje: Spindle Hill Road, 
Waterbury, Conn.

Svečiams vaišjnti maistą pa
aukoja Danutė Venclauskaitė, 
paruošti visada atsiranda lab
daringiems darbams patalkinan 
čių rankų, o visos pajamos ati
duodamos Balfui.

Šį tradicinį parengimą D. 
Venclauskaitė ruošia savo tėvų
advokato Kazimiero ir didele | lis buvo užbaigta visiems sugie- 
labdarybe pasižymėjusios moti- dant “Marija, Marija”. Po to 
nos Stanislavos Venclauskių at-,sekė šaunios vaišės, kur visi 
minimui pagerbti.

Tuose parengimuose
netrūksta ir Balfas tuo būdu 
per metus gauna po kelis šim
tus dolerių.

Visi kviečiami atsilankyti ir 
visi maloniai priimami. Kor.

Kanadoje
Sudbury, Ont.

ŠAUNIOS ĮKURTUVĖS

vasarvietės pašventinimu — draugus. Apsistojo pas A. V. 
krikštynomis. Sudburio lietuvių Jašiūnus, o Regina atskrido dar 
istorijoj yra tikrai pirmas toks' prieš savaitę ir apsistojo pas

Krsp.

Prez. Kennedy ir žmona išeina iš bažnyčios Newport, R. I. Prezidento žmona dėvi baltą flanelinę 
suknelę, juodą švarkelį ir tamsią skarą.

Pastabos ir nuomones

TARIAMOJI IR TIKROJI 

AMERIKA
TADAS MICKUS

Savo neblogu straipsniu apie, P. Gaučys teigia, kad Ameri- 
Amerikos vaizdą, kurį užsienie- kos nusikaltimų ir kitokių nege- 
čiai susidaro apie šį kraštą, rovių statistikos sudaro blogą 
“Draugo” dienraštyje P. Gau- įspūdį, nes čia didelis kraštas, 
čys analizuoja padėtį, kokia ji taigi ir į statistikas reikia žiū- 
tikrai yra. rėti kitu mastu. Tai visai tei-

Ar galima remtis tik statistika

Sutinkant su autoriaus išve
džiojimais apie ne tikrą įspūdį, 
kurį kartais sukelia Amerikos 
spaudos visai atviras nagrinėji
mas krašto negerovių (kuris 
gal vietomis panašėja į gelto
nąjį sensacionalizmą), norisi 
betgi pastebėti, kad jis gal tru
putį ir pereina į kitą kraštuti-

terpretavimą ir nusikaltimus bei 
palaidumą šio krašto gyvenime.

vo netik pašventinta, bet ir pa
krikštyta reikšmingu Palangos 
vardu. Šventinimo apeigas atli
ko lietuvių klebonas kun. Ant. 
Sabas, o kūmų buvo net dvi 
poros: V. Venskevičius iš Ha
miltono, su M. Kriaučeliūnienę 
ir Kl. Jonikas, kuris tą vietą 
surado, su F. Venskevičiene. Ta 
proga klebonas pasakė keletą 
žodžių lietuviškai ir pabrėžė, 
kad poilsis vasarvietėj bus ra
mus ir laimingas tik atlikus sek 
madienio pareigą. J. Kručas 
sveikinimo kalbą pasakė ben
druomenės vardu. Oficialioji da

galėjo iki soties . pasivaišinti | nes nesigriepįama operaci
svečių gražiai ir turtingai paruoštais nių pūdų, o leidžiama eksperi-

valgiais ir numalšinti troškulį nientuoti 
gėrimais. Stalai buvo apkrauti 
vasarnamyje ir po atviru dan
gum pievose. Daug kas maudė
si upėje, žaidė, skambėjo lietu
viškos dainos upės šlaituose, o 
šokiams, be plokštelių muzikos, 
grojo akordeonu A. Kusinskis. 
ir skambino gitara R. Račins- 
kas. Be gausaus senimo buvo

singa nuomonė. Tačiau krašto 
didumas neturės jokios reikš
mės, jei bus kalbama ne absoliu
čiais skaičiais, o procentais.

Neieškant toli, tame pačiame 
“Draugo” numeryje, kur tilpo 
P. Gaučio straipsnis, kitame 
puslapyje rašoma, kad 400,000 
amerikonių išteka kasmet bū
damos žemiau 18 metų. Iš jų
40% būna nescios prieš vedy- GRAŽI DOVANA BET KADA! 
bas ir 34% persiskiria jau per' 
pirmus trejus vedybinio gyve-
nimo metus. Jei 34% išsiskiria 
per 3 metus, tai per 10 metų 
greičiausiai pasieks apie 60%. 
Kas tad yra bloga statistika, jei 
aukščiau pateiktoji nebloga- Ar 
95% ?

Arba vėl — statistikos rodo, 
kad 71% naujokų netinka ka
riuomenei, vienas trečdalis ve
dybų baigiasi skyrybomis. To
kios statistikos nelabai džiugi
na ne tik užsieniečius 
galvojančius amerikiečius

5
bet ir

Nedaromi pavojingi bandymai 
dėl įvairumo

Kitoje straipsnio vietoje P. 
Gaučys pateisina krašto val
džios neveiklumą jaunimo palai
dumo bei nusikaltimų atveju. 
Jis sako, kad tai kaip tik įro
do, jog Amerika yra labai svei-

Ši mintis ne nauja, ja remian
tis buvo vykdomas ir didysis 
“progresyvaus auklėjimo” eks
perimentas, dabar patylomis 
skubiai keičiamas. To auklėji
mo tėvas filosofas J. D.ewey tu
rėjo neblogų idėjų, tik visa bė
da, kad jų išvystytojai jas visai 
iškreipė.

Kaž kur teko skaityti, kad

Freudas baisėjosi “freudi- 
ne” psichologija, kokia ji buvo 
sukurta jo interpretuotojų.

Tautos organizmas yra kaip 
i ir visi kiti organizmai. Jei atsi-

nizmas ir žiūrėsime, kaip jie tai 
sustabdys. Jei žmogui “visi bal
kiai” vietoje, jis skuba pas chi
rurgą, nors ir žino, kad skau

dės. Atrodytų, kad ir tauta tu
rėtų skubėti pas chirurgą, kada 
pornografija ir narkotikai naiki
na jaunimo sielą ir kūną. Kas 
to chirurgo vengs, tas turės už
leisti vietą kitiems, kurie ryž
tingai kovoja su tautos gan
grenomis, o nesileidžia į ekspe
rimentus dėl įdomumo su tau
tos egzistencija.

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybSs, etc.
3237 W. OSrd St.. Chieago 29, IU. 

Tel. 434-4000

(,lt ADIASkAS
J. G. TELEVISION CO.

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

Tėvai, įsigykite ir duokite save 
viakams paskaityti gausiai ir spal
votai iliustruotą VANDOS FRAN 
KIENĖS pasakų knygą

KARALAITĖS GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta 
kita pasaka — BALTOJI LELIJA. 
Viršelį ir iliustracijas piešė Sės. 
Mercedes. 48 pusi. Kaina $1.25.

Pinigus su užsakymais siųsti 
DRAUGAS 

4545 West 63rd Street 
Chieago 29, Illinois

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

TAISYTI • LENGVI IŠSIMOKĖJIMAI

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

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

LiisiriQbavm0S=“
3430 SOUTH HALSTED STREET •CHICAGO 8 • PHONE 254-0104
■-'-t' ■

Nusikaltimai Amerikoje
Pagal FBI direktoriaus Hoo

verio pranešimą 1961 m. Ame-

1 gu gyventojų prieauglis.
Amerikoje pirmasis parkas

oficialiai įsteigtas 1864 m., ka-
rikoje buvo 1,926,000 nusikalti- j da grupė Californijos piliečių 
mų, tai 3% daugiau negu me-'kreipėsi į kongresą prašydami 
tais prieš tai. Nusikaltimai di- jYosemite tautinį parką skirti 
deja penkis kartus daugiau ne- piliečių poilsiui.

PRASMINGA
BŪTŲ...
PERRINKTI

Senate President

JOHN E. POVVERS
(Massachusetts State Senate)

William V. Gorski 
201 K Street 
S. Boston, Mass.

r#
Kas tik turi gėrę skonį, 

Viską 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 Western Avė. krautuvė

Z2
5%

current dividend on Investment bonus
4Į4% DIVIDI'.NDU MOKAM PACAI, VISAS TAUPYMO' SĄSKAITAS 
Už 4 metų investmento bonus mokame 4%% dividendu kas pusmeti lr 

dar 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.

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 Chieago, III. VIrginia 7-7747
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TRIGUBA' ŠVENTĖ ŠIMKŲ 

REZIDENCIJOJE

Taikos troškimas
Kažkoks gana logiškas anglo

saksas dėl raudonųjų siekiamos 
taikos yra šitaip išsireiškęs:

— Kremliaus raudonieji sie
kia tniknq npžiiirihf kokia tos t a‘l° b’\tr m®«’O namas, 2 po 4 Mūro rezidencija. 6 kamb. spalvo- Kid. Ld-iKOb, iicziuiint KUKid LUb kamb., arti parko. Naujas alyva šild. ta virtuvė, išbaigtas rūsys, vo-

^•ara-žas. $1 9,700. nios, gazu šildymas, karpetai, “fire-
iaijic *4. » «***^vz*^ t 6 kamb. mūras. Arti mūsų ofiso, j place”, 40 p. lotas. _$24,000.* . -». _ A n. . . . ’ svarbu ieiSTl iie mus ir visus Aukšta pastogė. Yra valgomas. Gėlė- (j m. 8 kamb. mūrin,, alum. lang,.,svečių praeitą sekmadienį pa- N. Gugiene, Balfo direktorių j & j žine tvora. $22.1100. {saus. įrengt. marš. garaž. $22,750.

minėjo Rugsėjo 8 d. Valerijono vardu, A. Lakas, Kultūros fon- užmuštų, kad tik taiką pasiek- »,&000 I. »* aukšt... 10 m. mūr. o ir a

Apie šimtas Balfo veikėjų ir Dundulis, Vilniečių s-gos vardu, taikos kaina bebūtų. Jiems ne
"k r-,TT<-. -vil-n •, 1 ni n wt nr, -• vi Tnmin

ir 'Onos Šimkų rezidencijoje do vardu, E. Samienė, pirmųjų 
Willow Springs miestelyje, pa- Baįfo organizatorių vardu, ku- 
gerbė šeimininkus artėjančių 25 nigas B. Sugintas, gimnazijų rė 
vedybinių metinių proga ir ap-1 mėjų būrelių vardu, kun. S. šan 
tarė savo organizacijos reika- taras, dar kartą KF vardu ir

tų.

DU DRAUGAI

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦◄

MARŲUETTE PARKO CENTRE

lūs.
B. Babrauskas, vienas iš kal

bėtojų, apgailestavo ir kartu pa 
sidžiaugė, kad tai vienintelis 
mūsų tautos šventės minėjimas 
Chicagoje. Toks minėjimas įvy
ko tik Cicero. B. Babrauskas 
kalbėjo: “Išvykdami iš Lietu
vos, palikom brangiausią daly
ką — Lietuvą. Šioje pasaulio 
pusėje mums brangiausiu da
lyku yra — lietuvis. Mūsų ne
bedaug jau liko, ir džiugu, kad bėtoju pakviestas dr. J. Grinius, 
Balfas visais lietuviais rūpina- svetys iš Vokietijos, 
si”.

A. Valentinas, visų humoro mė
gėjų vardu.

Kun. dr. A. Juška, Balfo Chi
cagos apskrities v-bos pirminin
kas, ir A. Gintneris, valdybos 
narys informacijai, pasikeisda
mi pravedė šią saulėtą popietę, 
pristatydami kalbėtojus ir pa
tys pasveikindami šeimininką. 
Pirmininkas taip pat pranešė, 
kad lapkričio 10 d. bus Balfo 
tradicinė metinė vakarienė. Kai

Kartą susitinka du geri drau
gai, smarkūs vairuotojai. Vytas 
sako:

Padaryk man vieną gerą dar
bą. Apdraudžiau automobilį. 
Pataisymui reikia 300 dolerių.

— Geriau prašyk 3 dolerius 
trims šimtams mėnesių! — at
sako Mikas, kuris taip pat tu
rėjo automobilio nelaimę.

„ ............ ,(T . Iš apskr. iždininko I. Dau-
gmngą a ą įsreze ir ais ^aug prane§imo paaiškėjo, kad 

šių metų Balfo gegužinė davė 
3,000 dol. pelno. Visais šiais 
metais Chicagos apskritis turė
jo maždaug 9,000 dol. įplaukų

vosios Lietuvos” redaktorius A.
Kaulėnas. Tarp kitko jis pasa
kė: “Jei visi tarnausim lietu
vybei, mūsų tauta gyvens per 
amžius. Tebūna prakeikimas į - „
tiems, kurie nueina tarnauti ki
tiems. Mes savo tautai turim 
atiduoti ir kraują, ir darbą. Dir 
bom vakar, dirbam šiandien ir 
dirbsim rytoj, kol mūsų tauta 
pasieks laisvę”.

Garažas. Rinktine vieta. Ikamb., gazu šild,. garaž.. sausas rū-
P k į, , - cnn ... sys. prie parko, $27,800.| 5 bulu mūras. $5,500 nuomos. Vie- •
Inas 6 kamb. butas ir 4 po 3 kamb. ' Taverna. Nauja, modern. didelė.
Marąuette Pke. $47,800. | Vieta, kur judėjim. ir biznis, 4

8 butu niūras po 4 kamb. ir po 2 ; kamb. but. Prašo $34,900.
mieg. kamb. Apie $7,000 nuomos. 1% aukšt. mūr. 6 ir S kamb. alyv. 
Kaina $52,000. šild., mūr. garaž. $24.500.
c-,tha0mbJ0^asi*m,,^1Qtok^nPonnm0r° ***** parką maisto prekyb. duoda 

$2n’o°0'i; i $50,000 met. pajamų, 2 aukš. liuks.
2 but” oro apšald' »38’r>0°-

$1 9,000. i Brighton Pke. 3 but. mūr. atskir.
Aukštas palocius. Prie parko mū- •sild - Seros nuomos. $22,900.

ras — 2 butai po 8 kamb. ir dar 4 I Kitur; geras 3 aukšt., 3 but. mūr. 
kamb. butas. 75 p. lotas, 3-jų auto tvirt. statyba, alyva šildyrn,, garaž. 
mūr. garažas. ĮmokSti. $12,000. ?355 nuom., kaina $27,000.

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

’ 7 visai nauji mūr. modernūs na- parke. Tik $20,900.
<nai po 3 ir 4 mieg. Nuo $17,000 a* mūras. 2 įėjimai, naujas
Iki $22,500. šildymas, 2 a. garažas. Netoli mūsų.

1 S butai ir biznis. Plytelių vonios, $22.700.
: iškelti vamzdžiai. Alum. langai, nau- ; 8 metų mūras, 2 po 4%, iškelti 
ja šiluma gazu. Gražus namas, ge- vamzdžiai, kilimai abiejuose butuose,

REAL
Mūrinis 2x5 ’Ą, garažas, aukšta 

pastoge, rūsys, gražus kaip lėlė, 69 
ir Talman. $28,500.

Mūrinis 2x5 platus lotas, alyva 
šild., GI ir Talman. $26,800.

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

Medinis 2x4 su tuščiu 25 p. lotu 
šalia, Brighton arba Gage p. $17,500.

Medinis 4 kamb. $10,800 su rūsiu, 
arba. Si 0,000 be rūsio, alui M. p.

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

KAIRYS REALTY, 2501

ESTATE
* ♦ <

Mūrinis, naujas, 1V2 a.., šalia mū- 
{sų ištaigos. 'Garažas. $30,900.

Mūrinis 0 kamb. 3 mieg. arti Ma
ria High, naujas gazo šid., garažas, 
30 p. lotas, $17,700.

Medinis 8 kamb. Brigthon p., 30 
p. lotas, namas gerai užlaikytas ir 
švarus, $10,300.

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

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

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

W, 591h St., HE 6-5151
2-jų. aukštu mūr. 5 ir 6 kamb 

modern. virtuvės, atskiros gazu šil
dymo sistemos. Garažas. Arti 57-os 
ir Campbell $27,5.00.

2-jų aukštų mūr. 6 ir 6 kamb. 
Alyva šild. Arti 62-os ir Washtenaw. 
$26,800.

2-jų aukštų med. su moder. “face 
stone” priekiu, 4 ir 4 kamb., gazu 
šildymas. Garažas A.rti 53-čios ir 
Washtenaxv. $17,900.

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

| 4 butų mūriniai Marąuette Parko
: fl.pvl. Pasirinkimas iš 8 namu. Kai- 
i nos nuo $49,500.

Ij4 aukšto mūr. 6 ir 4 kamb. Pla
tus sklypas. Gazu šildymas. Spalvoti 
vonios įrengimai. Arti 71-os ir Wash- 
tenaw. $23,900.

2858 S, Homan Avė. $22,500. 2
mai; 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 but. mūrtn. 4—5—3, nauj. at
rem., atskira gazu šiluma, garaž., 
arti 57 ir Campbell. Nužem. kaina. 
$24,900.

ros pajamos. Gage p. įmokėti $8,500.
Beveik naujas mūr. 4% kamb., 

alum. langai, karšto vand. šiluma 
gazu, 2 a. mūr. garažas, daug prie
dų, M, parke. Tik $22,500.

1 $4 a. mur. 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. mur. Moderni virtuvė, ki
limai, karšto vand. šildymas gazu, 
2 auto. garažas, M. parke. $18,600.

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

platus sklypas, M. Parke. $36,000.
3 butų mūras, šildymas gazu, ply

telių vonios, garažas. $28,400.
Mūras, 5 kamb. Gage pke. ant pla

taus sklypo, naujas šildymas gazu, 
naujas stogas, apsaugotas nuo pot
vynio rūsys, garažas. Švarutėlis kaip 
seklyčia. Tik $17,500.

Graži mūro rezidencija, 3 mieg., 
kilimai, šildymas gazu, įrengtas rū
sys, alum. langai, garažas, platus 
sklypas. $21,600.

3 mieg., tik kelių metų mūras, ki
limai, šildymas gazu. alum. langai, 
garažas, virš 40 p. sklypas, M. Par-

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
L BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

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

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

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

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

Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas. 
3 butai po 6 kamb. (8 miegami9ū). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garsi.

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

Mūr. 2 po 6, geras. Brighton Par
ke.

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

Marąuette Parke.
Mūr. 5 ir 8 kamb. Brighton Parke.

$22.500.

abiejuose butuose, 2 a. garažas. M. ke. $23,750.

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

Liet. konsulato Chicagoje 
jieškomi asmenys

Jučas Pranas (Frank Yutch) iš
Kubiliūnų km., Grinkiškio valse., 
Kėdainių apsk.

Kurauskas Stanislovas, Karolio 
sūnus, iš Kauno.

Labanauskas Pranas, Leonardo 
ir Veronikos sūnus, gimęs Rūginu 
kaime, Šilalės valsčiuje.

Ornas Tauskienė-Langienė Tek
le ir jos dukros Liuda ir Renė 

Ridikaitienė-Zemliūnaitytė Ma-
Čikagiškiams turėtų būti 1 rijona, Julijono duktė, gimus Erž- 

gėda dėl tokių, palyginus men- I vilky, turėjusi nuosavus namus 
Chicagoje.

Sakalauskas Juozapatas iš Šiau
lių, atvykęs į Chicagą 1912 m.

SerdikeviČiūs (Serdikeieis) Jo
nas, gyvenęs 8747 Šo. Houston 
Avė.

Stakienė-Beinorytė Pranė ir jos 
dukra Laima. '

Jieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsiliep
ti į
LIETUVOS GEN. KONSULATĄ 

6147 So. Artesian Avė. 
Chicago 29, III.

Telefonas — REpublic 7-8334

kų aukų, — pareiškė Daukus.

Visos kalbos vyko prie turtin 
go vaišių stalo šeimininko sode.

Červenės žudynes prie Minsko kantaras, einąs specialaus virė
jo pareigas, visus vaisino ožiu
kų mėsa, kuriuos jis čia pat 
patvory iškepė, ištempęs ant 
kryžminio iešmo.

Netruko nei gėrimų, nei sal
dumynų. Ne veltui Gintneris 
tvirtino svečiams: “Jūs turite ’ 
retą progą pabuvoti Šimkų so- l

svečiams priminė J. Žičkus, ku-. 
ris buvo tarp 16 išlikusių gy
vų iš 400 būrio.

Šimkus, vienas Chicagos Bal
fo direktorių, pasidžiaugė, kad 
100 dolerių nedidelis daiktas, 
bet 100 draugų — tai didelis.
Jis prisiminė savo tragiškas die 
nas, praleistas bolševikų kalė- Jyboje”.
jime: “Tada galvojau, kaip aš- q sodyba neeilinė. Iš gatvės

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

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

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTAKY PUBLIC

4259 So. Maplewood Avė.

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

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

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

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

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

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

§780 MEN. PAJAMŲ 
4x5 ir 4x4 — 2 aukštų mūr. Ci-

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046 ' c.eroje. šildymas alyva. Naujas sto
gas. Rimtas pasiūlymas nebus at
mestas!

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

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

LEMONTAS KVIEČIA JUS
Nauji įvairaus dydžio mūriniai

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 West 43rd Street 
Tei. 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.
'. ABROMAITIS REALTY, 1005 Porter St., Lemont, III., CL 7-6675

Marų. I’ark Mūi-. 2x4, garaž. $20,900.
Mūrin. 2 po 5 ir 4 k., garaž,, $28,900. 
Medin. 2 po O k., garažas. $13,900. 
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

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

Gage Parke, arti Jaunimo Centro,
! parko, mokyklų ir bažnyčių už ge
riausią pasiūlymą turi būt parduotas 
7 kamb. mūr. rezidencija. Didelis 
sklypas. Ideali nuosavybė šeimai su 
vaikais. :

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

savo laiką sunaudočiau būda
mas laisvėje. Amerikoje to laiko

pusės, ant namo, kabėjo didžiu
lė lietuviška trispalvė. Truputį 

nėra, — pasiskundė ir paragino toliau, ant stiebo — ameriko- 
visus kuo uoliaiu lankyti lietu- nj^ki dryžiai ir žvaigždės. Prie vaI ryt0 
viškus parengimus, atsivedant į garažo pristatyti gonkai, pa-i7 vaI- valt- 
juos ir draugus.su pažįstamais”. pUOšti išpiausytomis ir išdažy- 

Šimkus protestavo prieš jo tomis tulpėmis ir su žirgeliais 
sidabrinio vedybinio jubilėjaus ant kraigo. Aukšta lygi tvora 
minėjimą šiuo metu; “Tas dar tarpais išdekoruota Gedimino 
bus tik per Kalėdas. Nesendin- pilimi, Trakais ir kitais istori- 
kit manęs”, — gynėsi. niais vaizdais.

Nepaisant pasipriešinimo, bu Vaišės ir minėjimas sode pa- 
vo įteiktas jam odinis albumas' vyko ne tik dėl gražaus šilto 
su visų svečių parašais ir Kul- oro. Tą dieną ir per praėjusį 
tūros Fondo leidinių komplek- pikniką į Balfą įstojo 27 nariai, 
tas. Vienas jų S. Terminas raštu

Tarp sveikintojų, be jau mi-| Pleiške, kad 1 dol. nario mo
netų, buvo K. Bružas, Roselan-j kescio Jam es^ Sėda mokėti- ir 
do Balfo skyr. vardu, Diminskie I > mokėsi^s 10 dok i metus-

, Lietuvos dukterų vardu, A.J Svečias A- Martinkus, pažadėjo 
j Balfui 1% nuo savo algos. Mar 
i tinkus taip pat visą popietę fil
mavo, o B. Lungys fotografavo.

ne

Balfo narių vajus tebevyksta 
ir norį įstoti kreipiasi į L. Dau- 
kų, 6600 W. Wellington Avė., 
Chicago 34, III. arba į savo a- 
pylinkės Balfo skyrius.

Vyt. Zalatorius

PAVOGTI POLICININKO 
DRABUŽIAI IR ŽVAIGŽDE
Policininkas, paskirtas prie 

policijos apsaugos ofiso, vakar 
; naktį pranešė policijos centrui, 
I kad jo žvaigždė (no. 8088), du 
I kostiumai ir jo čekių knygelė 
! buvo paimti iš jo automobilio, 
j kuris stovėjo prie jo namo, 822 
Newpor Avė.

Kaip ugny slypi gėris ir blogis, 
taip ir .melėje. Nepanaudokite jos 
blogam: ji gali sudeginti Jūsų gy
venimą. — P. Abelkis

1963 m. Miss America Atlantic 
City mieste, N. J., išrinkta Jac- 
ąuelyn Mayer iš Sandusky mies
to, Ohio.

namai prie bažnyčių, vaikų darželio 
ir gimnazijos. Visi miesto patogumai. 
Eile senesnių namų mieste ir prie
miesčiuose, ąžuolais apaugusiais. 
Pasirinkimas komercinių, apartmen- 
tinių ir rezidencinių sklypų. Sau-

„i__ ____ • „  i. gam investavimui farmos, žemėsKasdien niuo pirmadienio ik.i pe.n.K- avivnfli «ii medžiais PatoeuR susi- 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie- šernas. a Patogus susi

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

tadiėnio
niais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 

Vaka ruškos p i rin ad.

VISOS PROGRAMOS Iš WOPA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Maplėtvood Are., 

Chicago 29, III.

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

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

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7įsi Street
Tel. IVAlbrook 5-6015

CONTRACTORS

SU NAUJAIS PAPILDY
MAIS LEIDINYS!

KNYGA REIKALINGA KIEK
VIENAM PILNAMEČIUI 

DARBININKUI ’

Parduodamas sklypas 25x125 p. 
Biznių “zone”. 2439 W. 71st St.
__________Tel. 586-7000

Skubiam pardavimui -

CICERO. $17,900 už 2-jų butų 
bungalotv. 5 ir 4 kamb. (3 mieg.). 
Apylinkėje 31st ir 52nd Avenue. 
Karštu vand. gazu apšild. Mokes
čiai tik $98. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd. OLympic 2-6710.

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

Savininkas parduoda didelį bun- 
galow. Plytelių virtuvė ir vonia. 
Kilimai. Alyva apšild. Garažas. 
“Cyclone” tvora. Priedai. Arti 
St. Rita ir Morrill mokyklų. 

REpublic 7-4915
5300 Į vakarus. Sav. parduoda 3 

mieg. mūr. bungalow; plytelių vir- 
KOKIE YRA SUNKŪS — PAVO- tuYė ir vonia. Visas aircondition, pll- 

, • , .j». aai dekoruotas: 2 maš. mūr. ga.r..TINGI DARBAI, prie kurių leidžia- Rūsys — "Driftwood ash" sienos, 
ma samdyti tik turinčius 18 metų
amžiaus? Ir daugiau žinių suinte
resuotieji asmenys gali rasti kny
gelėje —

Savininkas parduoda 5% ka«nb. 
mūr. namą. 3 miegamieji, 3-jų 
metų senumo. Alumin. langai ir 

8 kamb. mūr. kampinis namas, ' durys. Virimo krosnys. Kieto me- 
pilnas rūsys, grindys asfalto ply- į džio papuošimai. Potvynio kont- 
telių, ir šeimos kambarys. 2y2 vo-!rolė. 6816 S. Bell Avė. HE 4-7034
nios. Gazu apšildymas, pilnas air- i-----------------------------------------------
condition. Nauja skalbiamoji, džio- Parduodamas 5 ka.mb. mūr. izo- 
vinamoji maš., šaldytuvas, elektr. i liuotas bungalotv su trimis ekstra 
virimui krosnis, nuo sienos iki s, j miegamais ir vonia pastogėje. Ve- 
kilimai, 2 židiniai, 2 maš. garažas, 'neciškos užuolaidos, nuo sienos 
“Zoning” leidžia dviem šeimom gy- iki sienos kilimai, žiem. langai ir

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

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

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

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

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

LA 1-6047, RO 2-8778

Daug priedų. Graž. apsodintas. Arti 
bažn., mokyk., kraut. ir susisiek. 
Virš 20 tūkstan. ES 8-6175.

sieteliai. Karštu vand. alyva apšil 
2 maš. garažas. Centre, liet. apgyv. 
apyl. Susitarimui apžiūrėti skam
binti RE 7-2992.

VYRAI IR MOTERYS

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas! 
PRospect 8-201S

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

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

Vienintėlial iš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose.
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

Juozas Žemaitis OL 6-0412 
Viętor Skade ST 8-9272*

FEDERALINIAI DARBO
SAMDOS ĮSTATYMAI
Spaudai paruošė Pr 8d1m

šis leidinys papildytas, kokios da
bar veikia miniinalirtio uždarbo nor
mos ir kokioms dirbančiųjų katego
rijoms tos normos yra taikomos ir kt.

Kaina 40 centu 
Pinigus au užsakymais siųsti:

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St
Chicago 29, Illinois

“OK”
COAL

GENERAL SALES MANAGER 
Pietvakarių miesto daly yra

i i

D e M E S I O 1

RADIO PROGRAMA

, Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 

’• po pietų. Parduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists r - 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadvvay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
‘Draugas”.

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

Su pasididžiavimu praneša, kad jų naujas
OK”
OIL

PETER P. RINKUS
6940 S. ARTESIAN AVĖ.

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

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

LABORA T ORY 
TECHNIG1ANS

Experienced
75-bed General Hospital with 

62-bed expansion in near future. 
College town of 12,500. Hospital 
Service area pop. of 25,000. Mid- 
way between Chicago and Detroit, 
on Rte. 1-94. Salary open. Excel- 
lent Fringe Benefits. Write:

Mrs. R. D. GlobCitsky, 
Sheldon Memorial Hospital

Albion, Michigan

HELP WANTED — VYRAI

AD ART LITHO 
In Cleveland, Ohio

HAS ĖXČĖŲEENT IMMEDIATE 
OPENINGŠ FOR

LITHOGRAPHIC
STRIPPERS

Mušt be experięnced in full color 
work. Ešeellent opportunity. Hourly 
rate based on experienee. 40 hour 
week & overtime. Write, wire or call

MR. SPEAKS
OR PHONE CLEVELAND, OHIO

EX 1-1460
FOR AN APPOINTMENT

Platinkite “Draugę’5.

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge’

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

7304 So. Rocfcwell Street
Tel. GRovehilI 6-7875

CONSTRUCTION C0.
REZIDENCINIAI, 

^KOMERCINIAI,
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAlI

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau Be
nus visu rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning į nau
jus ir senus nąmus. Stogų rinas 
(gutters), vandens šildymui boi
lerius. Tūrių leidimus dirbti 
mieste ir užmiesčiuose. Darbas 
atliekamas greit ir sąžiningai. 
Apskaičiavimai nemokamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET MĖTAU 

Telefonas VX 7-3447 
4444 S. Western, Chicago», Bl.

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 OL 7-2094 Chicago. UI.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dlkiniul 

GA 5-5867

Apsimoka skelbtis "DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas l’jtu 
vių dienraštis. GI skelbimu kaino 
visiems prieinamos.

Remkite “Draugę”

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

draugus.su


SUOMIJOS PAŽANGA VIS KYLA
Kraštas atsistatė greičiau kaip tikėtasi. Sumodernėjo žemės 
ūkis, tačiau pramonės vaizdas pakito. Didelės lėšos socialiniams 

reikalams, per milioną vaikų gauna vaikų priedus

%

>

Kai, kalbantis su suomiais, už 
simindavai apie prieškarinius 
laikus, ne kartą nugirsdavai nuo 
mones: o taip, prieškariniais me 
tais, mums 1917 m. nutraukus 
saitus su rusais ir pradėjus ne
priklausomą gyvenimą, mūsų 
pažanga vyko dideliu tempu. 
Suomija dar prieš antrąjį karą 
virto vienu pirmaujančių medžio 
ir popieriaus pramonės gamin
tojų bei eksporto kraštų tarpe. 
Miškai — tai ūkio pagrindas ir 
jie dengia 71% viso krašto plo
to. šiuo požiūriu Suomija pa
saulyje, po Sovietų S-gos ir Šve
dijos, užima trečiąją vietą. Pas 
tebėtina, kad suomių miškai vai 
domi privačių savininkų — ū- 
kininkų ir jie sudaro jiems pa
grindinį pragyvenimo šaltinį.

Sunkūs karo padariniai, dideli 
nuostoliai

Nors materialiniai karo nuo
stoliai Suomijoje buvo mažesni 
kaip kituose kraštuose, tačiau 
ūkis patyrė didelius smūgius. 
Taikos su sovietais kaina buvo 
skaudi. Suomija buvo netekusi 
vienos dešimtosios dalies savo 
gamybinio pajėgumo ir krašto 
išteklių, per 400,000 gyventojų 
tūrėjo apleisti savo namus ir 
daugeliu atvejų turėjo pakeisti 
savo profesijas, pagaliau, suo
miai turėjo sovietams mokėti 
didelius karo mokesčius. Tačiau 
pokariniai metai ne tik patiems 
suomiams, bet ir pasauliui bu
vo staigmena — kraštas ūkiš
kai atsistatė greičiau kaip ti
kėtasi, ir jo ūkinė pažanga nuo
lat kyla. 1959 m. krašto paja
mos vienam asmeniui buvo ly- i 
gios JAV 720 dol. Tuo metu tos 
pajamos JAV-se siekė 2,230 do
lerių, Kanadoje — 1,602 dol., 
Švedijoje — 1,373, Danijoje — 
969, Prancūzijoje — 874 dol. 
Maži ūkininkų dirbami žėiftės

V. ALSEIKA, Vokietija

Helsinkio gatvė, kurioje vyko demonstracijos ‘‘taikos” sąskrydžio 
metu.

i

y-

Kai 19 amž. Suomijoje žemės 
ūkiu vertėsi 75'% gyventojų, tai 
vėliau vaizdas kito ir pastaruo
ju metu iš žemės ūkio pajamų 
gyveno 41,5% suomių. Dėl kli
mato sąlygų ūkio produktyvu
mas menkas, ir Suomijai būdin
gas glaudus ryšis tarp javų ū- 
kio, gyvulininkystės ir miškų 
ūkio. Dar būdingi ir maži ūki
ninkų plotai, pvz. 1959 m. 71,3 
proc. visų ūkių dirbamos že
mės plotas siekė tarp 2 ir 10 į 
hektarų. Iš viso tuo metu ūkių 
buvo 285,000. Apie žemės ūkio

pažangą gali paliudyti šie skait
menys: traktorių skaičius iš
prieš karą buvusių 3,000 dabar: 
jau pasiekė 100,000, o pienui 
melžti mašinų, kurių nebuvo 
prieškariniam laikotarpy, dabar 
turima 40,000. Tačiau miškai 
visvien laikytini pirmaujančia 
ūkio šaka. Jau daug pasako tų 
miškų plotas Suomijoje, siekiąs 
53,8 mil. akrų arba 21,8 mil. 
hektarų.

Il
Žymiai pakito pokarinės 

pramonės vaizdas

Kai ligi antrojo pas. karo 
Suomijoje buvo skirtinga eks
portui dirbanti pramonė (me
dis, popierius) ir vidaus pramo
nė (daugiausia importuojamos 
žaliavos), tai pokariniais metais 
jau stebime žymius pasikeiti
mus ir tai įvyko didele dalimi 
išsiplėtus metalo apdirbimo pra 
monei. Jau žymiai daugiau eks
portuojama įvairių pramonės 

! išdirbinių ir, priešingai prieška
riniams . metams, 60% pramo
nės žaliavų gaunama krašte. 
Metalo pramonės srity suomiai 
daugiausia gamina savo rinkai 
ir teikia įvairius metalo įran
kius, mašinas medžio apdirbi-1 
mo pramonei, garvežius, laivus, 
geležinkelių vagonus, motorus 
ir kt.

Nors metalo pramonė pada-: 
rė didžiulį šuolį, tačiau suomiai 
dar vis priklauso nuo užsienių 
importo ir pvz., visai netųrėda- i 
mi ąnglies, ją dalinai bando kom 
pensuoti vandens energija. Teks 
tilės, rūbų, odos ir gumos pra

monės srity suomiai krašto po
reikius patenkina sava gamyba, 
nors pvz. auto padangos impor
tuojamos iš svetur. Stiklo ir 
akmens išdirbinių srityje Suo
mija jau pagarsėjo ir už savo 
ribų.

Suomija ir jos ūkio jungimasis 
į Europos ūkį

Medžio ir popieriaus pramo
nės gamybos pakilimas suomius 
verčia eksportą vis labiau plės
ti į užsienius. Štai, pažvelgę į 
1961 m. suomių eksporto statis 
tiką, pastebėsime, kad žemės 
ūkio produktai eksporte užėmė 
paskutinę vietą — sudarė vos 
4.5%, metalo ir mašinų pra
monės išdirbiniai — 11.5%, tuo 
tarpu medžio pramonės išdirbi
niai tais metais sudarė 24.9% 
eksporto, o popieriaus pramonė 
45.6%. Dar atmintina ir tai, 
kad tas miško eksportas dau
giausia kreipiamas į Vak. Euro 
pos kraštus — eksportas ir im
portas į Sovietų S-gą ir iš jos 
tesudarė 14.2 ir 14.7% (pgl. 
1960 m. stat').

Verčiami ūkiškai bendrauti su 
Vakarais, suomiai, suprantama, 
nepaprastai užinteresuoti daly
vauti kurioj nors formoj Euro
pos ūkinėje bendruomenėje, y- 
pač, jei ją pavyks praplėsti. Dėl 
savo neutralios padėties, dėl 
reikalo atsižvelgti į savo kaimy 
no — sovietų aiškiai piktas pa
žiūras į tą ūkinę bendruomenę, 
suomiai sakosi negalėsią daly
vauti kaip pilnateisiai nariai.

Dabar jie nori užimti “wait and 
i see” pozicijas ir ta pačia proga 
i dar pažymi, kad praplėstoji ū- 
kinė bendruomenė turėtų neap
siriboti NATO kraštų “klubu”, 
bet ji, esą, turėtų savo tarpan 
priimti ir bent šiuos neutraliuo
sius kraštus — Švediją, Aust
riją ir Šveicariją.

Kyla gyvenimo lygis ir išlaidos 
socialiniams reikalams

Kad gyvenimo lygis, medici
nos pažanga Suomijoje pakilo, 
liudija pvz. tai, jog mirimų skai 
čius sumažėjo, gi 1958 m. bė
gyje džiova mirė trys suomiai 
iš 10,000. Žymiai pakilo gyven
tojų medicininis aptarnavimas. 
Ligoninės daugumoje išlaiko^ 
mos valstybės ar bendruomenių 
ir ligoniams tenka apmokėti tik 
15-20% visų gydymo išlaidų. 
Socialinis draudimas panašus 
kaip ir kituose Skandinavijos 
kraštuose. Jo kryptis — patik
rinti šeimoms ir paskiriems as
menims tinkamą gyvenimo stan 
dartą ir visas galimybes naudo
tis socialiniu draudimu. Vienas 
pavyzdys: 1961 m. išmokėta 
premijų 1,431,000 — vaikų ir 
tos premijos per metus siekė po 
16,800 suomių markių metams 
(1 dol. lygus 321 s. mk.). De
vynių metų laikotarpyje — 1950 : 
-1959 m. — išlaidos sociali
niams reikalams pakilo nuo 39,1 
613 mil. mk. ligi 126,096 mil.

i ir prie tų išlaidų pati valstybė 
; prisideda su 43 %, darbdaviai 
| su 24%, bendruomenės — 24%, 
j pagaliau privatūs piliečiai — 
9%. Tų išlaidų senatvės, invali
dumo atvejams teko 28% ir 
priedų šeimoms — 25%.

STELLA MARCINKUS
(MARKUS)

----pagal tėvus M'aitkus —

Gyveno 11347 S. Prairie Avė.

Mirė rugsėjo 10 d., 1002,
0:30 v., v., sulaukus .pusės amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kė
dainių a.pskr. •

Amerikoje išgyveno 49 m.
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

vyras James, sūnus ĄĮex Špo
kas, marti Koše, 2 anūkai Ri
chard ir Robert Špokas, brolis 
Vincęnt Waitkus, pussesere So
phie Kabelis, pusbrolis Antho
ny Kabelis, jo žmona. Priedą, ir 
šeima, giminūs Ralph Budrick, 
jo žmona Constance. ir šeima, 
Peter Budrick, žmona Frances, 
Stella Taikas, jos vyras Joseph, 
draugai ir pažįstami.
Priklausė Brighton Park Mo
terų Klubui ir Zaga.riečių Klu
bui.

Kūnas pašarvotas Leonard 
Bukausko koplyčioje, 10821 So. 
Michigan Avė.

Laidotuvės . įvyks ketv., rug
sėjo 13 d.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnus, mar
ti ir anūkai.

Laid. direkt. Leonard Bu
kauskas. Informacijai skam
binkite tel. CO 4-2228.

A. -Į- A.

Kun. kleb. Aniceto M. Linkaus 
mirties 30 dienų sukakties proga už jo vėlę 
iškilmingos gedulo šv. Mišios bus atnašauja
mos rugsėjo 13 dieną (rytoj) 9 vai. rytą Šv. 
Kryžiaus lietuvių parapijos bažnyčioje, 46-tos 
ir So. Hermitage gatvės.

Prašome prisiminti savo maldose.

Seserys, švegeriaį ir kiti giminės

JJUAUGAS, trečiadienis, lObž m. rugsėjo men, 12

Po ilgos ir sunkios ligos
A -f- A

JONUI BAGDONUI Lietuvoje mirus, 
jo sūnums — mielam kolegai dr. Valentinui 
ir Vaclovui, jų šeimoms bei giminėms reiš
kiame gilių užuojautų ir kartu liūdime.

Kriaučeliūnai

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
M R. NELSON

SAVININKO

saint čAsimn 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nno kapinių

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

ir kitų papuošimų 
2443 ĮVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-6834

J. F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS 
MARŲUETTE FUNERAL HOME .^Xl2LC ,' 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West lįst St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2103-01

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVĖ,

MYKOLAS NIKODEMAS 
KUNGIS

Gyveno 5655 S. Homan Avė. 
Tel.. GR 6-8215,

Mirė rūgs. 10 d.,; 196'2, 6:50 
vai. vak.

Gimė Lietuvoje. Kilo is Tau
ragės apskr., Žvingių parapijos, 
Gulbiškių kaimo.

Amerikoje išgyveno 65 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Pranciškus, malti Ona, 
duktė Ona Morkūnas," žentas. 
Edjvard, anūkai; KdvVard ir 
A.nita Morkūnas, kiti. gimines, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antanas 
M, Phillips koplyčioje, 3 307 S. 
Lituanica avė.

Laidotuvės įvyks penktad., 
rūgs. 14 d., iš ikoplyčios 8:30 v, 
ryto bus atlydėtas i šv. Jurgio 
parap. bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas j Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Sūnus, duktė, mar
ti, žentas ir anūkai.

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

Mūsų mielam bendradarbiui
A i~ A

KAZIMIERUI PRIŠMANTUI mirus, 
jo žmonai JOANAI ir dukrai DANGUOLEI liūdesio va
landoje reiškia gilią užuojautą

VINCE JONUŠKAITE-LESKAITIENE 
Lietuvių Moterų Atstovybes 

New Yorko Klubo vardu

Psicbologijoš Magistrei 
A. + A. MARIJAI KAZLAUSKAITEI 
susisiekimo nelaimėje tragiškai mirus, jos 
broliui Kun. Vytautui Kazlauskui Romoje 
ir giminėms Lietuvoje reiškiame gilių užuo
jautų.

Omaha, Nebr. Damijonaičiai

Širdingai dėkojūinė visiems, kurie bet kuo 
prisidėjo prie

A. f A.
KUN. ANICETO LINKAUS 

laidotuvių, dalyvavo jose, užprašė šv. Mišias 
bei pareiškė rnūms ūžūofiautų.

Sesuo ir šeima

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MASINOM! VIETA

REpublic T-8600 REpublic T-8601

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

A. -f A.

Dr. MARIJA KAZLAUSKAITE
Gyveno Lima, Ohio

Kūnas bus pašarvotas trečiadienį, rugsėjo 12 dieną, 2 vai. 
popiet Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S. VVestern Avė., 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. REpublic 7-8600.

A. -f- A.
HENRY DAMBRAUSKAS

Gyveno 2342 Węsį- 24th Štre.ęt,

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

Pasiliko didėliame nuliūdime brolis George, brolienė Mary, 
brolio dukterys George.nc ir Marvlyn, 2 dėdės: Paul ir George 
Dambrauskai, kiti gimines, draugai ir pažįstami.

«■ y i '-*■ *
Kūnas pašarvotas . Laękawicz koplyčioje, 2314 W. 23rd Place.

Laidotuvės Įvyks ketv., rugsėjo 13 d., iš koplyčios 10 vai 
ryto bus nulydėtas j kapines.

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

Nuliūdę: Brolis, brolienė ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius Steponas Laekawiez. Tel. 7-6672.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. Virginia 7-6672

'4348 S. CALIFORNIA AVĖ.
PETRAS BIELIŪNAS

3307 LITUANICA AVĖ.

LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
Tel. YArds 7-3401

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

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

3319 S. LITUANICA AVĖ.
JURGIS F. RUDMIN

Tel. YArds 7-1138—1139

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

Pasinaudokite “Draugo” CIassified skyriumi



DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 12

X Tėvų Marijonų Bendradar 
ibių 10-to sk. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, rugsėjo 13 d.,
7:30 v. v. Šv. Jurgio klebonijos 
kambary, 32 PI. ir Lituanica 
Avė.

Visi kviečiami atsilankyti, 
nes bus pirmas susirinkimas po 
atostogų ir reikia aptarti daug 
reikalų. Išgirsite pranešimus iš 
buvusių piknikų. Kviečia val
dyba.

X Dr. Antanas Marčiukait's, 
Gillespie, III., paaukojo Daina
vos stovyklai $100. Grįžtančio 
iš Dainavos stovyklos sūnaus 
Kaziuko, kuris ten buvo dvi sa
vaites, atvyko į Chicagą pasitik 
ti Liucija ir Antanas Marčiukai 
čiai, Kaziuko brolis Jonukas ir 
sesutės Benigna ir Rita. Pripa
žindamas Dainavos stovyklos 
reikšmę lietuviškam jaunimui 
dr. Marčiukaitis ir nutarė įstoti 
į šimtininkų eiles.

X Alicija Rūgytė paskolino 
Marijampolės Rygiškių Jono 
gimnazijos minėjimo komitetui 
labai retą eksponatą: gimnazi
jos 1884 metų abiturientų nuo
trauką. Ji bus panaudota ruo
šiamai monografijai.

X Išrinkta nuo nacių nuken
tėjusių komisija. Neseniai įvy
kusiame restorano “Dubysa” 
patalpose susirinkime išrinkta 
komisija, kuri pareigomis pasi
skirstė: dr. B. Vitaitis —,pirm., 
6922 S. Rockvvell, A. Čepulis— 
sekr., ir A. Pleškys -— kas. Ko
misijai pavesta sekti atlyginimo 
reikalų eigą, daryti reikalingus 
žygius, susirišti su panašiais ki
tų tautų organais, informuoti 
nukentėjusius, o reikalui esant, 
jiems pagelbėti ir t.t. Jei kituo
se miestuose būtų susidaręs pa 
našus organas, būtų pageidau
jama palaikyti ryšius.

X Dail. Paukštienė ir dail. 
Murinas padovanojo paveikslus 
laimėjmui, vykstančiai Ark. 
Matulaičio Senelių Namų staty
bai paremti ruošiamoje Madų 
Parodoje, rugsėjo 30 d. 4 v. p. 
p. Jaunimo Centre. (Pr.)

X W. Churas, 6747 S. Map- 
levvood, yra naujos grupės, Ma- 
rygold Mothers vardu, pirmi
ninkė. Skyrius įsisteigė Šv. Ka
zimiero seserų rėmimui. Grupės 
narės padės seserims atlikti raš 
tinės ir kitus darbus mokslo me 
tų bėgyje. Moterys, kurios nori 
padėti seserims, daugiau infor
macijų gali gauti pas W. Chu
ras, telef. HE 4-0902.

X M. P. Luneckas, 3008 W. 
59 st., dirbąs miesto įstaigoje, 
kaip skelbia valstybės teis. T. 
V. Adesko, paaukštintas į raš
tinės vedėjo postą pilietybės de
partamente.

X Siuvimo kursai prasidės 
š. m. rugsėjo mėn. 14 d., 7:30 
v. v. Jaunimo Centro namuose. 
Siuvimo pamokos bus vykdo
mos taip, kad kursantės įsigy
tų galimai daugiau praktiško 
patyrimo. Mokestis—už 12 pa
mokų $20. Į šiuos kursus užsi
rašyti ar norint gauti platesnių 
šiuo reikalu informacijų prašom 
skambinti GA 4-9442, nuo 9 iki 
10 v. ryte ir nuo 9 iki 10 v. v. 
Kursų instruktorė Irena Ber- 
notavičienė. Kursus organizuo
ja ir globoja Vyrės. Giedrinin- 
kės. (Pr.)

X “Linelį raunu ne viena” —
ta gražioji romantiška dainelė 
skamba kaip gyva, grojama ge
ru vokišku, tokiu kaip Telefun- 
ken, aparatu. Telefunken ir ki
tokių vokiškų aparatų galite 
gauti Gradinsko televizijų, ra
dijų ir hi-fi stereo krautuvėje, 
2512 W. 47th St., FR 6-1998. 

i (Sk.)

X Inž. Antanas Rudis, Ignas 
Kazlauskas, dr. Vladas Šimaitis, 
Kazys Kleiva, Antanas Tumosa 
ir L. šimutis praėjusį sekma
dienį dalyvavo Chicagos kata
likų vyrų tarybos konferencijoj 
pasvarstyti katalikų mokyklų 
padėtį. Pagrindinę paskaitą pa
teikė prel. William McManus, 
Chicagos arkidiecezijos katali
kų mokyklų direktorius. Teisi
ninkai ir Loyolos universite
to profesoriai — Jehn Hayes, 
Nunzio Giambalvo ir John Zve- 
tina įrodė, kad JAV konstituci
ja neprieštarauja duoti federa- 
linę finansinę paramą katalikų 
švietimo reikalams. Užbaigia
mąjį žodį tarė patsai kard. Al
bert Meyeris. Konferencija į 
vyko Sherman viešbutyje.

X Dail. Antano Tamošaičio 
iš Kanados, buvusio Kauno Me
no Mokyklos, J. Vienožinskio, 
K. Skleriaus, A. Galdiko ir M. 
Dobužinskio mokinio, kuris vė
liau pats dėstė Kauno, Vilniaus, 
Freiburgo ir Montrealio dailės 
institucijose, š. m. rugsėjo 22 
— 30 d. d. įvyksta jo darbų 
dailės paroda Čiurlionio Galeri
joje, Chicagoje. Parodą rengia 
Č. G. direkcija.

X Dalė Gotceitienė - Benok- 
raitė šį mėnesį baigė Kent Ohio 
State universitetą, gaudama dip 
lomą pedagogijoje. Kolegė Got
ceitienė yra labai veikli Lietu
vių Studentų sąjungos bei kitų 
jaunimo organizacijų rateliuo
se. Persikėlusi į Chicagą, gyve
na 6707 S. Artesian Avė., Chi
cago 29, III. Dalė neseniai užė
mė pareigas savo profesijoje, 
pradėdama dėstyti Roosevelt 
progimnazijoje, Cicero, III.

Sesuo M, Angelica (kairėje), Šv. Kazimiero seserų vienuolyno vy
resnioji ir naujokui mokytoja, Korduboj, Argentinoj, ir Sės. M. 
Zuzana, jos pagelbininkė, aplankė Draugą ir papasakojo savo 
rūpesčius, kurių turi dėl įsikūrimo Argentinoje. Jos kreipiasi kar
tu ir į Draugo skaitytojus ateiti joms pagalbon įsikurti novicija- 
tą naujoms seselėms auklėti Argentinoje, nes vietos žmonės labai 
mažai tegali prisidėti. Jei kas norėtų savo ąuka prisidėti prie 
naujokyno įkūrimo Argentinoje, prašomi jas siųsti: Šv. Kazimie
ro Seserys, 2601 W. Marąuette Rd., Chicago 29, III.

Redaguoja Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos sk. redakcinis kolektyvas 
Red. J. Plačas, red. pavad. M. Steikūnienė. Medžiagų siųsti: 7045 So. Claremont Avė., Chicago, Illinois
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IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE bus tradicinis rudens koncer- 

— Lietuviškas subatvakaris tas, kuriame pasirodys patys
jauniausieji mūsų talentai - dai
nininkai.

Laisvės Varpas yra Naujo
sios Anglijos lietuvių visuome
ninė ir kultūrinė radijo progra
ma, perduodama kiekvieną sek
madienį 8—9 vai. ryte iš WK- 
OX radijo stoties iš Framing- 
ham, Mass. Ji girdima AM ban
gomis 1190 kilociklų, o FM ban 
gomis 105.7 megaciklų.

KANADOJE
— Kun. Augustinas Sabas 

praleido dalį savo vasaros ato
stogų Sunbury, Ont., pas brolį 
ir gerai pailsėjo. Vieną sekma
dienį atlaikė lietuviams pamal
das ir pasakė pamokslą. Ta pro 
ga pasinaudojo pakvietimais ir 
aplankė J. M. čebatorius, V. O. 
Stepšius, V. B. Skvereckus, K. 
E. Šviežikus, V. E. Petrovus, J.

l— tai naujas Laisvės Varpo pa 
! rengimas, kuris įvyks šeštadie
nį, rugsėjo 15 d. gražiame Ro
muvos parke, Brocktone, Mass.
Pradžia — 4 v. p. p. Jame pro
gramą atliks šaunusis mūsų jau 
nimas, susibūręs į lietuviškas 
organizacijas. Bostono lietuvių 
skautų visi vienetai pasirodys 

(atskirai. Programa prasidės 6 
j v. Subaltvakario šūkis — suda
rykime sąlygas visiems, o ypač 
jaunimui pasilinksminti lietuviš 
koje nuotaikoje ir pasirodyti 
savo gabumais bei pasiruoši
mais. Tai lyg tolimesnis žings
nis to susirūpinimo, kurį Lais
vės Varpas reiškia dėl mūsų 
jaunimo išlikimo savosios visuo 
menės sudėtyje. Jau nuo seniau 
pačioje programoje sudarytos 
jaunimui sąlygos plačiai pasi
sakyti rūpimais klausimais.
Šiuo reikalu laukiama visos vi
suomenės talkos ir paramos. Ji (Kriaučeliūnus, V. Maizukie 
gali reikštis pačios programos Visų pakvietimų nespėjo pa

Labai seniai, gal prieš kelis 
'šimtmečius, gyveno toks ber-
i
niukas, vardu Jurgis. Kai jis 
buvo tik šešių metų, jo tėvelis 
mirė maru. Jurgis kirsdavo me
džius pardavimui, jo mamytė 
grybaudavo ir uogaudavo.

Kai Jurgis buvo šešiolikos 
metų, prie tokio kalno miške 
apsigyveno daug blogų žmonių. 
Niekas nežinojo, kas tie blogie
ji, bet kartais žmonės dingda
vo miške, vėliau atrasdavo tik 
jų kaulus.

Vieną dieną Jurgis, kaip vi
sada, ėjo kirsti medžių, ir jo 
mama ėjo grybauti: Jis grįžo 

'gan vėlai, bet mamos dar nera
udo. Nuėjo miegoti galvodamas, 
Ikad mama grįš vėliau. Atsikėlė 
rytą, bet jos dar nebuvo. Išsi
gandęs ėjo motinos ieškoti. Prie 
kalno atrado jos krepšį ir ska
rą. Skara buvo kruvina.

Supykęs ir nusiminęs Jurgis

surinko dešimtį savo draugų. 
Jie visi turėjo kardus, šalmus 
ir ietis. Jie išėjo sunaikinti tą, 
kas nužudė Jurgio motiną.
Jie priėjo kalną ir tenai apsi
nakvojo. Rytą vieno vyro ne
buvo. Negalėdami jo rasti, vy
rai nujojo. Apie vidurdienį jie 
prijojo didelį urvą. Didžiausias 
ir biauriausias pasauly milžinas 
tenai gyveno. Jie nematė jo, bet
milžinas juos matė ir, kai metė
O I T w\ n 1 mi r v*n 1 f f I z /-J n -i -r t v i vj . 'akmenį, sutraiškė du vyru ir 
du arkliu. Jie pradėjo kovą; 
metė apnuodytas ietis ir strė
les. Apie vidurnaktį milžinas 
pargriuvo. Jurgis pribėgo ir 
perkirto milžino gerklę. Jie grį
žo laimėtojais. Jurgis buvo lai
mingas, kad atkeršijo už savo 
motiną, ir kad milžinas daugiau 
nebeskriaus žmonių.

Arimantas Arkas

Man pieštukas kaip broliukas, 
O plunksnelė kaip sesuo.

rėmimu ir jos lankymu. 
Įvykstantis lietuviškas suibat

vakaris bus jau trečias iš eilės 
šiais metais Laisvės Varpo pa
rengimas. Pirmieji du — tai 
Maironio minėjimas ir geguži
nė. Spalio mėnesio vidury dar

CHICAGOS ŽINIOS

BUVO AREŠTUOTŲ LIETU
VIŲ MARQUETTE PARKE

Sekmadienio vakare buvo are 
štota kelios dešimtys žmonių, 
jų tarpe ir lietuvių, kai juodų
jų vykstančią vedybų puotą 
Marąuette Hali, 6906 S. West- 
tern avė., pradėjo supti baltie- 

jji. Buvo pašauktas būrys poli- 
1 cijos net su šunimis, kurie grieš 
tomis priemonėmis pradėjo da
ryti tvarką. Vienas policijos šuo 
skaudžiai apkandžiojo lietuvį 
studentą, kuriam buvo suteikta 
pirmoji pagalba Šv. Kryžiaus li
goninėje.

PAKILO MĖSOS KAINA
Chicagos krautuvėse pakilo 

mėsos kainos, kai kurios, pvz. 
jautiena, pakilo nuo 10 iki 15 j 
centų už svarą. Karnų pakili-! 
mas įvyko dėl ūkininkų streiko. 
Pramatyta, kad kainos dar pa
kils, jei toliau tęsis streikas, 
nes miesto mėsos sandėliai iš
tuštėjo.

GELŽKELIO STREIKAS 
PERSIKELIA Į WASHING- 

TONĄ
Einąs Datbo sekretoriaus pa

reigas, W. IVillird , Wirtz, pra
nešė, kad gubernatoriams, sena 
toriams ir kongresmanams spau 
džiant, Chicagos ir Northvves- 
tern gelžkelio streiko ginčas 
persikėlė • į Washingtoną, kur 
prez. Kennedy pažadėjo reikalą 
peržiūrėti. Rep. Roman Pucins- 
ki, Namų darbo komiteto na

rys, sakė, kad prezidentas nori 
išrišti visas šias problemas, lie
čiančias gelžkelį ir išleisti ati
tinkamus įstatymus. Bet, kal
boms besitęsiant, pareikštas no 
ras kokiu nors laikinu būdu 
gelžkelį panaudoti.

SIMFONIJOS FONDAS SUSI
LAUKIA PARAMOS

Chicago American praneša, 
kad Chicagos apylinkės piliečiai 
dosniai atsiliepė savo aukomis 
išgelbėti orkestrą. Pirmadienio 
vidurdienį aukos ir pažadai su-

! tenkinti. Tai liks kitam sykiui. 
Išvažiavo į Sherbooke, Que., sa
leziečių gminaziją, į kur gavo 
naują paskyrimą.

OKUP. LIETUVOJE
— Lietuvoje apkaltintas oras,

keliąs didelį susirūpinimą — 
pasirodo, kad, pagal Vilniaus 
radijo pranešimą, rugpiūčio 20 
d. visoje Lietuvoje tebuvo įvyk 
dyta tik 8% siloso paruošimo 
plano. Ta proga varovų buvo iš 
barti įvairių rajonų ūkių vado
vai.

— Blogai panaudojami kom
bainai. Rugpiūčio antroje pusė
je Lietuvos spauda nuolat rašė 
apie reikalą paskubinti derliaus 
nuėmimą ir kėlė tuos rajonus, 
kur greičiau pavyko nuimti 
derlių.. Kaip rugp. 22 d. per 
radiją pranešė žemės ūkio pro
duktų gamybos ir paruošų mi-

UGNIS

Seniai, labai seniai, žmonės 
nežinojo kas tai yra ugnis, ir 
jos neturėjo. Tik tų laikų dievų 
karalius Zeusas turėjo ugnį ir 
mokėjo kaip ją naudoti. Zeusas 

, ugnies niekam nedavė ir labai 
saugojo. Bet atsirado narsus 
vyras vardu Aproksas. Jis pri
sitaikė prie ugnies ir pavogė. . 
Atnešęs padalino žmonėms. Pra-1 
džioje žmonės bijojo ugnies ir į 
labai atsargiai su ja elgėsi. Vė
liau žmonės priprato prie ug
nies. Drąsiai su ja pradėjo elg
tis.

Reikia atsiminti, kad ugnis 
nėra žaislas. Su ja reikia labai 
atsargiai elgtis, nes ugnis daž
nai daug žalos padaro. Gaisrai 
sunaikina ne tik atskirss na
mus, bet netgi miestus. Taip 
buvo atsitikę su Chicaga. Gais
ras sunaikina miškus ir gyvu
lius, kurie nesuskumba pabėg
ti. Daugelis žmonių apdega ir 
daug sudega. Gaisras — bai
siausia Dievo rykštė.

Bet, jeigu su ugnimi teisingai 
elgiamės, tai ji daug žmonėms 
gerą padaro. Ugnies pagalba 

(yra gaminamas maistas, apšil
domi kambariai ir Varomi gar
vežiai. Be ugnies būtų sunkus 
gyvenimas.

Gintautas Š ūkelis

MARIJAI

Marija, Tu žvelgi į mus.
Tavo žvilgsnis toks malonus;
Tu mus maitini, globoji,
Ir nuo priešų mus daboji.
Taipgi pavojuos mus gini,
Ir mus prie savęs vadini. 
Gėlytes po kojų klojam, 
Džiaugsmą, skausmą paaukojam.

Tu Lelija Dangiškoji,
Motinėle mylimoji!
Klaupiam prieš Tave ant kelių, 
Neatmeski mūs maldelių.

Marija Zita Girginaitė
Grand Rapids Pirmo sk\ riaus mokinukas 

Aš neblogas jau esu.

VANDENS FORMULE
— Viktorai, pasakyk man 

vandens formulę (iš kokių che-1 
miškų dalių susidaro vanduo.) ?

— H, I, J, K, L, M, N, O,— 
atsako Viktoras.

— Na ir nušnekėjai. Negi 
tokią formulę aš tau daviau?— 
taria mokytojas.

— Jūs sakėte nuo H iki O, 
— paaiškina Viktoras.

REDAKCIJOS KAMPELIS
Su sekančiu numeriu prasidės 

galvosūkiai su taškais, kurie i 
tęsis iki sekančių metų birželio I 
mėnesio. Daugiausiai taškų lai
mėję gaus dovanėlių. Taupyda
mi vietą skyriuje, taškų skaičių 
skelbsime retkarčiais. Patartina 
kiekvienam turėti sąsiuvinėlius 
ir rašyti laimėtus taškus.

A, B, C — gerai pažįstu, 
Paskaitau ir parašau.

Jei kur truputi suklystu, 
Tai labai atsiprašau.

A

darė $31,251. Pramatyta ma- nįstro pavad. Grigaliūnas, rug-
žiausia surinkti $150,000, prade 
ti sezoną šįmet ir tęsti atein. 
dviem metam. Tikra suma pri
klausys nuo sutarimo tarp Or
kestro ir grojikų unijos. Jei ne
susitars tarpusavy arba užten
kama suma nebus surinkta, vi
sos aukos bus gražinamos.

POLICIJA PARDUOS APLEI
STUS DVIRAČIUS

Apie 275 apleisti dviračiai 
bus Chicagos policijos departa
mento parduoti. Pardavimas 
prasidės 10 vai. ryto ateinantį (
šeštadienį, 2663-69 Milvvaukee -------------------------------------------
Avė. Tėvų, vaikų, reikalaujanJ am.o kuris jautienos
erų transportacųos į mokyklą,

piūčio 15 dienai Lietuvos kol
chozuose ir sovehozuose buvo 
nuplauta 212,000 hektarų ir tai 
sudarė 22% pasėtų grūdinių 
kultūrų. Esą, derliaus nuėmimo 
darbai sparčiau vykę ten, kur 
buvę tinkamai panaudojami 
kombainai ir kertamosios. Vi
sumoje, kaip pareiškė Grigaliū
nas, kombainai Lietuvos kolcho 
zų ūkiuose dar panaudojami la
bai blogai ir vidutiniškai vienu 
agregatu buvę nuimta vos keli 
hektarų javų. (E.)

yra raginami pasinaudoti pro
ga įsigyti pigiai dviratį.

FBI IR POLICIJA IEŠKO 
50,000 VERTĖS JAUTIENOS

Policija ir FBI ieško sunkve- : mėsą.

$50,000 arba $60,000 vertės ir 
buvo pavogtas iš South Trans- 
portotion Company, Ine., 1237 
So. Ta1 man Avė. Pasirodo, kad 
yra žmonių, kurie nenori mokė
ti šiandieninių aukštų kainų už

Ottawoj, Ont., šunų parodoj stebi vieną eksponatą mažoji 3 m. Joana Gcrvais
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