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Fidel Castro stiprinasi netoli JAV laivyno bazės
6,000 kareiviu tik kelios mylios 

nuo didžiulės bazės
Jungtinės Amerikos Valstybės žiūri kaip 

į detenzyvinį žygį

GUANTANAMO LAIVYNO BA įskaitant kai kuriuos aziatus, 
Z£, Kuba. — Diktatorius Fidel matyti netoli bazės.
Castro pasiuntė apie 5,000 - 6,
000 kareivių netoli šios Jungti
nių Amerikos Valstybių bazės 
rytinėje Kuboje.

Pasak Jungtinių Amerikos 
Valstybių karinių pareigūnų, šie 
reguliarūs kareiviai, remiami 
tūkstančių milicininkų, turi tiks 
lą sekti ir patikrinti kubiečius, 
o ne užpulti šią svarbią ameri
kiečių laivyno bazę.

Guantanamo vadas abejoja, 
kad kubiečiai rimtai grėstų 45 
kv. mylių bazei, bet apie 3,000 
vyrų išmankštinti kovoti, jei 
kiltų nesusipratimai.

Netoli bazės yra ir rusų ka
rių, kurie pagelbsti Castro re
žimui. Adm. Edward J. O’Don-
nell, bazės vadas, pareiškė, kad va — Rugsėjo mėnesio pradžio 
jo žvalgybiniai nepastebėję jo- je Klaipėdoje lankęsi Rytų Vo
kiu ginkluotų torpedinių laivų, ; kietijos žuvies pramonės atsto- 
kuriuos prezidentas Kennedy sa j vaį pirko šaldytas ir sūdytas

Fidel Castro, gal būt, turi 
100 sovietų Migų kovos lėktu
vų, bet nebuvo įsibrovimų į Gu
antanamo orinę erdvę nuo 1961 
metų pavasario.

Daugumas Castro karinių da
linių šioje apylinkėje stovi ke
lios mylios nuo Guantanamo 
28 mylių daugiakampio, bet ku
biečiai turi stočių 100 jardų nuo 
bazės tvoros.

Kubiečiai, gal būt, turi kal
vose ir artileriją.

Šaldytos ir sūdytos 
silkes vokiečiams 

Klaipėdoje
KLAIPĖDA, pavergta Lietu-

kosi pasiuntęs į Kubą
O’Donnell pranešė, kad Sovie-

silkes.
Vilniaus radijo rugsėjo 4 d.

tų gaminti sunkvežimiai pasi- teigimu, šiuo metu pasaulyje 
rodo netoli Guantanam. i vor- v iriaU; ju^ull^kLa a^,
bet jie jau toje apylinkėje esą

Šv. Kryžiaus ligoninės naujojo pastato atidarymo juostų perkirpimas (iš kairės): sesuo M. Al
mantą, ligoninės administratorė; dr. Petras Daužvardis, Lietuvos generalinis konsulas; vysk. V. 
Brizgys, aldermanas John Egan, motina Adorata, šv. Kazimiero seserų generalinė viršininkė; Chi
cagos miesto meras Richard Daley ir dr. A. Javois — Jovaišas. (Nuotr. A. Gulbinsko).

Ukrainiečiai siūlo traukti 
teisman Chruščiovą ir kitus

STUTTGARTAS, Vokietija. — 
Rugsėjo 8 - 9 d.d. Stuttgarte, 
Fed. Vokietijoje, į savo suva
žiavimą buvo susirinkę 2,000 
ukrainiečių. Delegatai pasiūlė 
už genocido (tautžudystės) nu
sikaltimus į tarptautinį teismą 
perduoti pirmuosius Ukrainos 
komunistų partijos sekretorius: 
Kaganovičių, Chruščiovą, Molo
tovą ir Melnikovą.

Rezoliucijoje, pasiųstoje Jung 
tinių Tautų sesijai, JAV, Pran
cūzijos, Britanijos, Kanados ir 
Fed. Vokietijos vyriausybėms, 
prašė iš sovietų reikalauti at
statyti Ukrainos laisvę, išvesti 
sovietų kariuomenę, įvykdyti 

^laisvus, J. Tautų priežiūroje, rin 
kimus.

Suvažiavimą sveikino Baden -

Wu.erttembergo valdžios atsto
vas. Buvo koncertas ir pamal
dos. Šiuo metu Fed. Vokietijoje 
iš viso gyvena apie 17,000 uk
rainiečių.

IRAKIEČIAI RAUDONIEJI NORI 
SĄJUNGOS SU KURDAIS

Sovietų Sąjunga palaimino šį irakiečių žingsnį

tačiau sovietiniai žvejai vienin
teliai sugebą šią maistingą žuvį 

Komunistinio bloko asmenų, surasti ir sugauti... Tačiau Lie- sukilėliais prieš ministerio pir 
tuvoje viso norimo kiekio ne- mininko Kassimo vyriausybę, 
gavę, vokiečiai dar iškeliavo sil
kių ieškoti į Rygą ir Murmans
ką.

kuris laikas.

Susidomėjimas
enciklika

ROMA. — Tarptautinės Mais 
to organizacijos rūmuose Ro
moje rugsėjo 9 dieną baigtas

— Austrijos vicekancleris 
Bruno Pitterman rugsėjo 13 d. 
atskrido į Sovietų Sąjungą šešių

tarptautinis katalikų suvažiavi- dienų oficialaus vizito. 
mas, kuriame buvo svarstomos, _ premjcras David
žemės ūkio bei kaimo gyvenimo Ben.Gurion ų. isiandijos minis- 
problemos.

MASKVA. — Irako komunis- mėn. leidinyje, tarptautiniame 
tų pai jja,' iylMi puLaiiant So- j komunistų žurnale, šiame žur- 
vietų Sąjungai, nori sudaryti nalc, spausdinamame Prahoje, 
“nacionalinį frontą” su kurdų atsispindi Sovietų Sąjungos ko

munistų partijos pažiūros.

Ragindama nuversti Kassimo 
vyriausybę, komunistų partija 
pasiūlė, kad kurdams būtų su
teikta nepriklausomybė, kuri a- 
pibūdinta kaip “parlamentari
nė demokratinė respublika”' vi
sam Irakui.

Irakiečių komunistų partijos 
nutarimas, priimtas centro ko-

Straipsnis reikalauja, kad 
Kassim vyriausybė baigtų ka
rinius žygius prieš kurdų suki
lėlius šiauriniame Irake, kur 
jiems vadovauja generolas Bul- 
lah Mustafa Al-Barzani. Komu

nistai vadovauja masiniams są
jūdžiams Bagdade ir kituose a- 
rabų miestuose, kad gautų kur
dų teisių pripažinimą.

Norėdami sudaryti su kurdais 
sąjungą, irakiečių komunistų 
partija ragina sujungti kovai 
prieš dabartinę Centro Sutar-

Senatorius ragina

blokuoti Kubą
WASHINGTON, D. C. — Se

natorius Hugh Scott (R., Pa.) 
rugsėjo 16 dieną ragino, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
tuojau pritaikintų karinę ir eko 
nominę blokadą komunistų val
domai Kubai.

Net ir šūviais turėtų būti su
stabdytas rusų ginklų ir tech
nikų siuntimas į salą, kuri yra 
90 mylių nuo Amerikos šiaurės

Pabaltiečiiji išdavimas 
Švedijoje - nema
loniausias įvykis

STOKHOLMAS, Švedija. — 
Rugsėjo mėn. pabaigoje iš pa
reigų numato pasitraukti Šve
dijos užsienio reikalų ministeris 
Oesten Unden. Šiuo metu jis 
76 m. amžiaus ir užsienio reika
lų ministerijos vadovybėje iš
buvo nuo 1945 m. Kaip jis pats 
pernai spaudai pareiškė, pats 
nemaloniausias įvykis visoje il
goje šio švedo valstybininko kar 
jeroje buvo pabaltiečių karių iš
davimas sovietams pirmaisiais 
pokario metais.

Ryšium su laukiamu min. Un- 
deno pasitraukimu Stokholmo 
dienr. “Dagens Nyheter” išreiš
kė linkėjimą, kad Švedijos už
sienio politikoje įsigalėtų tei- 
giamesnis nusistatymas Euro
pos ūkio bendruomenės atžvil
giu.

ties organizaciją, vakariečių gy- rytiniame pajūryje, pareiškė
nybos organizaciją Vidurio Ry
tams.

teris pirmininkas Olafur Thors i miteto posėdyje kovo mėnesį, 
Atidarymo iškilmėse dalyva- rugSėjo 13 dieną susitiko Rey- buvo atspausdintas “Taikos ir 

socializmo problemų” rugpiūčiovo Italijos respublikos preziden
tas Segni, kardinolai Roberti, 
Pizzardo ir Marella ir daug kitų 
įžymių asmenų. Jame dalyvavo 
300 atstovų, kurie atstovavo 110 
katalikiškų organizacijų 52 Eu
ropos ir kitų žemynų kraštuose. 
Ypatingas dėmesys bus kreipia
mas į “Motina ir Mokytoja” en
ciklikos taikymą praktikoje.

TRUMPAI IŠ VISUR
— 3,300 amerikiečių, stovin

čių Guantanamo laivyno bazėje, 
Kuboje, pasiruošę ginti šią ba
zę.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės šiandien paleis satelitą Ci- 
ros VI tirti orui.

— Izraelio pareigūnai papra
šė Jungtinių Tautų generalinį 
sekretorių U Thant pagelbėti, 
kad būtų pašalinti incidentai 
palei Sirijos pasienį.

k javine, Islandijoje.

Prieš nauji Chruščiovo 
politinę ofenzyva

Scott.
Senatoriaus Scott pasiūlymą 

remia ir kiti respublikonų va
dai, įskaitant senatorius Ken
neth Keating ir Jacob Javits, a- 
bu iš New Yorko.

Naujas Sv. Kryžiaus 
lietuviu parapijos klebonas

kyklą, Quigley paruošiamąją se
minariją 1934 m. Kunigu įšvęs
tas 1940 metų gegužės *18 d. 
St. Mary of the Lake seminari
joje, kur gavo Master Degree 
M. A.

Naujas Šv. Kryžiaus lietuvių 
parapijos klebonas Ed. Abroma-

1 vičius (Abromaitis) vikaru bu
vo Šv. Antano lietuvių parapijo
je Cicero, III., 1940 — 1948, Vi
sų Šventųjų lietuvių parapijoje 
1948- — 1955, Švč. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo lietuvių para
pijoje 1955 — 1959, Šv. Kry-

STOKHOLMAS, Švedija. —, bėms, bet kartu Britanijai, Ja- 
Stokholmo dienraštis “Daigens ponijai, Turkijai ir Vakarų Vo- 
Nyheter”, komentuodamas so
vietų protesto notą dėl ameri-
kiečių U-2 lėktuvo sovietinės 
oro erdvės pažeidimo, reiškia 
nuomonę, kad sovietų smarkūs 
kaltinimai ir grasinimai ne tik

— JAV Atstovų Rūmai rug
sėjo 14 dieną patvirtino prezi
dento Kenncdžio siūlymą pirkti 
Jungtinių Tautų 100 milijonų 
dolerių vertės bonų.

— 274,000 vizitavo Britaniją. 
Britų kelionių ir švenčių drau
gija rugsėjo 14 d. pranešė, kad

jog pats Chruščiovas ieško kai- 274,000 amerikiečiai vizitavo 
tininkų savo didelei politinei o- Britaniją 1962 metų septynių

kietijai neturi pagrindo.

Sovietų propagandinis triukš
mas, laikraščio nuomone, rodo,

Naujas Bonnos 
stebėtojas Jungtinėse 

Tautose
NEW YORKAS. — Sigis- 

mund von Braun, naujas Va
karų Vokietijos stebėtojas, rug
sėjo 14 dieną įteikė savo kre
dencialus Jungtinių Tautų ge
neraliniam sekretoriui U Thant. 
Von Braun, kuris yra brolis 
Węrner von Braun, Jungtinių 
Amerikos Valstybių raketų mok 
slininko, buvo Vakarų Vokie
tijos užsienio reikalų ministeri
joje Bonnoje protokolo viršinin
kas.

Septynioliktasis Jung.t Tautų 
visumos susirinkimas bus prade 
tas šiandien New YoTke.

Jungtinėms Amerikos Valsty-' fenzyvai. mėnesių laikotarpyje.

VAROVAS A. SNIEČKUS PAVERGTOS LIETUVOS 
KOLCHOZUOSE - KOMUNISTU DVARUOSE

VILNIUS, pavergta Lietuva, oras. Dabar turi būti kiekvie- 
— Komunistų “Tiesoje” rugsė- nam aišku, kad toliau laukti nė
jo 12 d. (Nr. 215) A. Sniečkus galima. Rūpestingas šeiminin- 
pabrėžęs, jog kolehozininkai ir kas negali būti ramus, kol nors 

dalis derliaus dar lauke.

KALENDOKIUS
Rugsėjo 18 d.: šv. Juozapas 

iš Kupertino, šv. Irena, Gėlu- 
tis, Mingaila.

Rugsėjo 19 d.: šv. Januarijus, 
Praurimė, Vytė; Metų ketvirtis.

ORAS
Oro biuras praneša; Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 70 laipsnių, rytoj — da
linai apsiniaukę, truputį pasi
keis oro temperatūra.

Saulė teka 6:33, leidžias 5:57.

žiaus lietuvių parapijoje 1959 sovehozų darbininkai šiemet de
ni. iki dabar. Šv. Kryžiaus lietu- da daug pastangų, kad laiku ir Dideius nuostolius turi kolū- 

Kun. A. Abromaitis, naujas šv. vių parapiją administruoja nuo gerai atliktų laukų darbus. Bet kiai, išvežiodami derlių po ma-
Kryžiaus lietuvių parapijos Chica- i 1962 metų vasario mėn., susir

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

— Bendruomenės (Common- 
wealth) ministeriu pirmininkų 
posėdžiai Londone dėl Britani
jos įsijungimo į Europos Eko
nominę Bendruomenę (Bendrą
ją. Rinką) ne visai sklandžiai 
vyksta, nes kai kurie Afrikos 
ir Azijos atstovai nepalankiai 
žiūri į Anglijos įsijungimą į šią 
ekonominę organizaciją.

Kanados premjeras Diefenba- 
ker pasiūlė sudaryti laisvąją 
rinką iš Afrikos ir Azijos vals
tybių, kurių priešakyje stovė
tų Japonija, Britanija ir Jung
tinės Amerikos Valstybės.

— U Thant, Jungtinių Tautų 
generalinis sekretorius, neseniai 
grįžęs iš Rusijos, spaudos kon
ferencijoje užsiminė, kad, gal 
būt, greitai susitiks prezidentas 
Kennedy su Chruščiovu.

— Kuboje jau esą 10,000 ru
sų technikų ir keletas čekų ko
munistų.

komunistinė sistema turi išnau
doti žmogų, paversdama jį daik 
tu.

bai svarbūs klausimai, ir jiems 
gamybinės valdybos turėtų skir 
ti kuo rimčiausią idėmesį. Kiek
viename ūkyje būtina taip or
ganizuoti darbą, kad javų kūli
mas būtų užbaigtas per arti
miausius vieną - du mėnesius.

O ypač A. Sniečkus pabrėžia 
javų atidavimą valstybei, saky
damas:

— Kartu labai svarbu nedel
siant organizuoti grūdų parda
vimą valstybei, įvykdyti grūdų 
pardavimo valstybei užduotis. 
Tai kiekvieno kolūkio ir tarybi
nio ūkio garbės reikalas.

Vadinasi tu, darbininke, pra
kaituok Kremliaus valdovų ge
rovei, o kad tau tik trupinėlis 
duonos telieka — nesvarbu, nes

toliau jis sako:
— Tačiau iš viso kolūkiuose

ir tarybiniuose ūkiuose derliaus 
trėmaitė) Abromavičiai gyvena1 nuėmimo darbai dar vyksta ne

patenkinamai. Ypač atsilieka jau 
nukirsto derliaus sudorojimas, 
o daugelyje vietų delsiami ir kū
limo darbai. Dar ir dabar galima
matyti išsidraikiusias,

gus a. a. kun. A. Linkui.
Jo tėvai Jonas ir Julija (No-

goje klebonas.
CHICAGO. — Kardinolas Al- 

bert Meyer, Chicagos arkivys
kupas, vakar paskyrė kunigą1 Bridgeport koolnijoje.
Edvardą Abromavičių (Abro- Kun. kleb. Edvardas Abroma- 
maitį) Šv. Kryžiaus lietuvių pa- vičius turi brolį Joną, kuris yra 
rapijos klebonu. j vedęs Bernice, seserį Adelę, iš

tekėjusią už Al. Lėkio.
Kun. Ed. Abromaitis gimė Linkime naujam šv. Kryžiaus 

1918 metų sausio 16 d. Chica-1 yeįUVįų parapijos klebonui kun.
goję. 1929 m. baigė šv. Jurgio 
lietuvių parapijos pradžios mo

Abromaičiui geriausio pasiseki
mo parapijos darbuose.

gusias gubas didžiausiuose plo
tuose. Tačiau kai kurie ūkių ir 
brigadų vadovai kažko vis del-

žus kluonelius. Tačiau kai kurie 
Jonavos ir kitų rajonų ūkiai ir 
šiemet derlių išdraiko po mažas 
daržines. Tai neteisinga. Geriau 
javus krauti į dideles stirtas 
tiesiog laukuose. Taip bus žy
miai mažiau, nuostolių.

Būtina visur spartinti der-
susme- j liaus kūlimą laukuose. Gerai da-

ro tie ūkiai, kurie prie kiekvie
no kūlimo agregato sudaro pas 
tovią kūlėjų brigadą, organizuo

sią, laukia, kol ateis visai geras ja jos narių maitinimą. Tai la-
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2 DRAUGAS, antradienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 18 d.
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DR. AL. RAČKUS

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4307 So Kedzie Avė., Chicago 32' 

KLAIDOS APIE ODOS LIGAS

Žmonės kartais nebūtų daly
kų išsigalvoja apie spuogelius 
ant veido. Daug ko nesuprasda-

pone daktare, galvojate, ar toks 
gėrimas man padės sustiprėti, 
ir ar nepakenks mano viduriams
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Didžioji raketa Saturn C-l gabenama Mississippi upe pro Memphis, Tenn., tiltą iš Huntsville, Ala., 
į Cape Caneveral, Fla. Taip pergabenti tik vienintelis būdas jos neišardžius. Saturn bus atgabentas 
j vietą rugsėjo 18 d.

MUSŲ KOLONIJOSE įstatę į puodelį ant smaigalio, 
«llllllllilllllllllllliiliillllll"«>lillllliiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»iiiiiiiiiiiiiiiiiin , ikiša į šiltą pečių. Sakai ištirp- 

: sta. Išėmus iš pečiaus apvalo, 
auklėtų mūsų vaikučius kata- ir jau gatavas šepetys, 
ūkiškoje - lietuviškoje dvasioje. ___

Rochester, N. Y.

Maironio minėjimas

mi, patys klysdami, o kitiems ■ turint coliti. Tenka girdėti, kad j 
šneka ir kitus klaidina. Žinoma, čia Amerikoje daug kas colitu ■ 
tai daro ne iš blogos valios, tik nusiskundžia. Gal galvotumėte, i 
iš įgimto noro artimui pagelbė- pone daktare, apie tą ligą para- 
ti," patarti, “padaktarauti”. Bet Į syti. Manau daugeliui būtų įdo- 
geri norai be žinojimo, ir žino-, mu ir naudinga pasiskaityti, 
jimas be gerų norų, visuomenei j Atsakymas A. S. — Kiauši- 
naudos neteikia. I nis, cukrus ir vynas teikia kū-

Nešlisipratimas No. 5. — “Kai nui daug kalorijų, bet ar nepa- 
žmoriės ant mano veido pamato, kenks viduriams turint ehroniš 
spuogus, tai beveik kiekvienas; ką colitį, tai tik tamstos as- 
pasako, kad mano kraujuje ran meniškas gydytojas gali spręs- 
dasi perdaug acto, perdaug rūgš ti, tas, kurs tamstą gydė. Apie 
ties.” colitį jau buvo rašyta, — kar-

Susirūpinusios savo kūno rūgs toti tą patį nepatogu, 
tingumu, įsibauginusios, kad. Klausia J.A.M. — Esu aš 73 
nuo tariamo “rūgštingumo ant metų. šiaip gana gerai jaučiuo-
veido spuogai neaugtų, daug i si> tik tos mano akys iš vieno Rugsėjo 22 d. Rochesterio Lie 
moterų bijo valgyti chroninių rodo du. Buvau nuėjęs pas a- 1 tuvių Bendruomenės apylinkė 
vaisių. Esą “pakanka pusę o- j kinių daktarą, tas pasakė gal rengia 100 metų Maironio gi- 
ranzo suvalgyti, kad odą spuo-, turiu dįdelj kraujo spaudimą, ar mimo sukaktj. Mūsų didžiojo 
gaiš nubertų.” faktas yra tas, gai širdies Iigą Tada ėjau pas dainiaug mirties diena labai gra
kad nei citrina, nei greipfru- kitą daktarą, tai jis man liepė žiai buvo pamįnėta parapijos 
tas , nei apelsinų sunka, nei ki- ėitl pag akių ligų daktarą gpe. bažnyčioje su tai dienai pritaį. 
tokie chroniniai vaisiai žmogaus cialistą. o tas man patarė eiti kytais pamokslais. Už tai tenka 
kūne rūgštingumo nepadaugina, ant operacijbs. tat prašau pa- didelė padėka mūsų kiebonui 
bet sumažina. Suvalgytas citro- tarimo, negali būti pavojinga . kun Valukui
ninis vaisius žmogaus vidurine akiu operacija. Lietuvių Bendruomenė, lyg ir
se pavirsta Į šarmą, gi sarmas Atsakymas J.A.M, __ Jei tam: norėdama užbaigti Maironio me 

stos daktaras patarė eiti ant tus, rengia didžiulį minėjimą - 
“Ant operacijos, tai paklausyk jo pa- koncertą. Trumpu įžanginiu žo- 

tarimo. Operacija nepavojinga, džiu prof. dr. Klimas supažin- 
tamstai bus naudinga, geriau dins su Maironiu ir jo nuveik-

neutralizuoja rūgštis. 
Nesusipratimas No. 6.

veido inkštiriniai spuogai, tai 
menkniekis! Jaunai mergaitei
ar bręstančiam vyrukui tai na- matysi, diplopijos atsikračius iš tais darbais. Visiems gerai ži-
tūralūs reiškinys ir dėl tų inkš-. vieno daikto nerodys du. 
tiriį perdaug rūpintis neapsimo- j 
ka. Kai sulauksi 25 ar 30 metų 
amžiaus, ji,ė patys savaime pra-

Ittkštiriniai spuogai tai ne 
menkniekis, bet rimta odos li
ga. Nuo pūliuojančių inkštirų 
knt veido palieka negražūs ran- 
dąi, kurie pasilieka visam am
žiui,. kurių dažniausia galima 
išvengti tinkamai gydantis gy-

Klausia T. P. — Kas atsitin
ka, jei vaikas nuryja gumos 
šmotelį? Ar tai nepakenks jo 
sveikatai ateityje?

nomas svečias iš Chicagos sol. 
Baras, akompanuojant muz. Z. 
Nomeikai, išpildys koncertinę 
dalį.

j Po koncerto šokiams gros pui 
kus orkestras ir veiks bufetas.

Lituanistiniai kursai

Aukštesnieji lituanistiniai kur 
sai šiuo metu vykdo registraci
ją baigusių pradžios mokyklą 
ir lankančių aukštesniąsias mo
kyklas. Šalia norima sudaryti 
atskirą grupę tiems, kurie lan
ko svetimtaučių pradines mo
kyklas. Rochesterio Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės valdy
ba kviečia visus registruotis 
tiek į aukštesniąją grupę, tiek 
į pradedančiųjų. Ši registracija 
neliečia lankančių Lietuvių Šv. 
Jurgio parapijos mokyklą. Kur
sai prasideda rugsėjo 15 d. ir! 
vyks šeštadieniais. Kursams va-' 
dovauja Br. Krokys. K. S.

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

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

(Arch Supports) ir t.t.
Vai. 9-4 ir S-S. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS IAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospect 6-5084

Ūkininkai Kanadoje

*

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

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

DR. ANNA GALIŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.; kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais i 0—1 vai. Trečia- 
iienj uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

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

Rez. HE 6-1670.

...... DR, K. G. DALUKASDominion Bureau of Statistes s akušerija ir moterų ligos
sakymas i. f. Guma tai pradžja< punktualiai 7 valandą praneša, kad 69.6% Kanados 6449 So. Pirtask) boa <<3r»wford 

ne metalo šmotas, — guma rūg vakare> gyventojų gyvena miestuose;
štyse netirpsta ir todėl nenuo- „ .. nuo 1956 m padidėjo 3%. 12,-
dija. Guma išeis, sykiu su išma
tom ir viskas bus tvarkoje.

Lietuviu kalba parapijos 
pradžios mokykloje

dytojo priežiūroje, — tai viena. 
Antrą, gal dar rimtesnis daly
kas,’ tąi psichologinės pasekmės. 
Baisu yra jaunai ką tik pražy-

gio parapijos pradinėje mokyk
loje normalių pamokų metu y- 
ra dėstoma lietuvių kalba. Kle
bonas kun. P. Valukas nuošir
džiai remia šias pamokas ir su- 

veiduką sužaloja šlykštus spuo- siškai kalbančių gydytojų, ku- ! daro galimybę, kad mūsų tėvų

Gydytojas apie komunizmą
Manhatten Veteranų ligoni-

-■K? “ - - - -nės N,ew Yorke gydytojas dr.
dusiai mergelei kai jos gražų > Lloyd Bayme buvo vienas iš rū

700,390 iš 18,072,247 gyvena 
miesto ribose; 2,072,785 gyvena 

Rochesterio Lietuvių šv. Jur- ūkiuose; 3,465,072 gyvena kai-

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

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

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir 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 ir rez. VVA 6-2017

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKU LIGOS 
2656 VVest 63 Street 

Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 8 iki
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 Iki 8:
šešt nuo 1 ki 4 vai

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

DR. A, JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 Wėst 63rd Street 
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
Iki R va 1 Tr»ėifld ir šešt. uždaryta

Telefonas: GRovehilI 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marąuette Road 

Valandos: 9—1 2 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. ir Seš-

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8925 West 5»th Street • 

Medical Building), tel. LU 5-6446 Vai.: Pirmad., antra., ketvirtad ir 
...... , ' _ T_, „„ penktad. nuo 1—4 p. p„ 6:30-8:30Valandos pagal susitarimą. Jei ne- val vak geštad. 1—4 vai., .trečiad. 
atsiliepia, skambinti MI 3-0001. uždaryta.

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 So. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINĖS LIGOS 

2745 . West 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

VAL.: Pirinaid., antr., ketv., penkt 
nuo 9 Iki .11, ryte ir nuo 6-8 vai. v. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais lr 
kitu laiku Susitarus telefonu.

Telef. REpublic 7-2290.

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

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

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

Dr. W. Ross Dr. L. Seibutis
Inkstą, pūslės ir šlapumo taką 

chirurgija
Ofisai: 7958 g. VVestern Avė., tel. 
GR 6-0091; 392 E. 159tli St., Harvey, 
UI., tel. EDison 3-4383; 30 N. Mi
chigan AV4 Suite 808, tel. CE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITĄTKO AKINIUS 
6449 So. Pnlaski Rd. Tel. LU 2-5776 
arba 15542 S. Cicero. Oak Forest, III. 

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

neatsiliepia, skambinti TE 9-1071.

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. t'ei. GRovehilI 6-0617 

Yalandos’ 1-3 p. m. ir 6-8 p. m.
•3 p. p. 
pagal sutartį.

Penkt. tik 1- 
Trečiad. ir šeštad.

Ofiso telef. Cljffside 4-2890 
Rezid. telef. VVAlbrook 5-300^

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 ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 
v. iki 5 v. v.

Ofisas: 3148 West 63r(l Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 West «6tli Place 
Tel.: REpublic 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukti' KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

me, bet ne ūkiuose. Ūkiu laiko
ma, kai yra nors vienas akras 
žemės ūkio su 50 gamyba. Nau 
ja ūkio klasifikacija (sumažin
ta iš 3 akrų normos 1956 m.) 
faktinai turi tendenciją didinti 
skaičių asmenų, kuriuos būtų 
galima laikyti ūkių gyvento-. 
jais.

Šukos baudžiavos laikais

Baudžiavos laikais šukų gal
vai šukotis nepirkdavo. Pasi
darydavo iš šėrių šepetį. Suren
ka stambių kiaulių šerių, laibga 
liūs apvalo, kietai virvele susiu-

savaites. Tenai tokius žmones riumi, penkis kartus savaitėje.; va, kurčgalius apvalai išske- 
Rimtų, kartais net baisių visai pagydytų nuo komuniz- į Rochesterio lietuviai yra dė- i čiant, pripila eglinių sakų. Ant

gaį,; kai jai viešumoje rodytis ie jydgj0 jyy medicinos paro- ' gimtoji lietuvių kalba yra pilna- 
nejauku, kad visi nuo jos šąli- Maskvoje, Kijeve ir Lenin-j teisę parapijos mokykloje. Se- 
nasi, atsigręžia, net ir geresnį Į grade parodos palydovai gydy- selės pranciškietės deda daug 
darbą sunku gauti. Nelengviau tojai grįg0 j j^ew Yorką po 8 nuoširdžių pastangų, kad lietu- 
yra ir jaunam vyrukui su ran- ; savajgįų buvimo Sovietų Sąjun-' vių kalbos pamokos būtų tinka-
duotu, nupučkavusiu veidu. Vi-

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

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

Rez. VVAlbrook 5-3048
goje. moję aukštumoj^. Šiais metais,

sokie draugijiniai ir ekonomi- j “Kas mums siūlo Rusijos ti- atrodo, kad dar daugiau sustip- 
niai nepasisekimai ir dvasiniai pQ komunlzmą, turėtų eiti pas rėš lietuvių kalbos dėstymas, 
smūgiai taršo jaunuolio ūpą ir. psįcbįatrą savo sveikatos patik- ries visos seselės puikiai kalba 
neigiamai veikia jo gyvenimą, irįntj arba bent nuvažįuoti į lietuviškai. Lietuvių kalba dės- 
vi.en tik todėl, kad jo veidas Rygįją pagyventi joje bent 8 tomė pradedant pirmuoju sky- 
yra išbertas spuogais.

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

( J, Tėl. 695-0533 Elgin 
425 No. Liberty Street, 

Kente 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

‘kompleksų” galima išvengti, 
kai veido oda yra graži ir lais
va nuo spuogų, kai mergelę ir 
bręstantį berniuką pasauks pri
ima savo tarpan su šypsena. 
Taigi spuogai nėra menkniekis! 
Reikia gydytis.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Klausia A. S. — Esu nervuo- 
ta ir turiu “mucous colitis”. Vi
duriai veik visuomet būdavo 
kieti. Kur tai skaičiau daktaro 
patarimą, kad kieti viduriai su
sitvarko geriant šaukštą linų 
sėmenų, užpiltą stiklu karšto 
vandens. Tokį gėrimą vartojau 
kas rytą keletą savaičių, ir vi- 
dilriki pradėjo veikt kasdieną. 
Dabar jau apie porą mėnesių 
kaip tų sėmenų negeriu, tačiau 
Viduriai jau tuštinasi perdaug, 
kartais net tris kartus į dieną 
Nežinau ar tai nuo linų sėme
nų, ar gal tik sutapimas. Nuo 
to.jaučiuosi labai nusilpusi. Man 
kas tai sakė, kad sustiprėjimui 
gerai gerti išplaktą kiaušinį su 
Cukrum ir su vynu. Kaip jūs,

mo”, pasakė dr. L. Bayme.

O visdėlto — gražiausias daly
kas čia žemėje yra. mylėti ir būti 
mylimam. — W. Bušeli

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybes, etc.
3237 W. 63rd St.. Chicago 2», Bl.

Tel. 434-4660

<r Ifi A O I X S Iv A S

j kingi seselėms už jų pasišven-1 išskėstojo galo užmauna luobo 
■timą ir linki, kad jos ir toliau krijuką, prideda į jį sakų ir,

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. Hl 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

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

DR.IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU
UGUSPECIALISTfi 

MEDICAL BUILDING 
7156 South Western Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 val. iki 1 vai. p. p, ir nuo 
6 v. — 8 vai; vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto .— .1 vai. p. šeštad. 11 

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

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 
Tel. PRospect 8-t223 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 ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso: B;e 4-2123, rez. GI 8-6105

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVestj Tl st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

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

J. G. TELEVISION CO.
2512 W. 47th St., FR 6-1998 

TV, RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimui—taisymai Sekm. uždaryta

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

Tel. HEmlock 4-6264

PETRAS STIRBIS
6741 So. Mapletvood Avė. 

Chicago 29, III.

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 West 63rd Street

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

Telefonas — GRovehilI 6-282S

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA lr MOTERŲ

LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 iki 8 

šeštaaifeniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

CRANE SAVINGS
ANO LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

4 '/z%

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI AkinnC. PIRM. ir KETV............................... 9 v. r. iki 8 p. p.VALANUUdi ANTRAD. ir PENKT................... » y. r. iki B p. p.

ŠEŠTAD. . . 1 t r. iki U t. 4 Trečiad uždaryta.

Tel. ofiso 247-1002, Namu PR 8-6960 ofiso HE 4 1S1S
DR. E. DECKYS

GYYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALTBfi — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue

(Prie California Avė.)

Rez. PR 6-9801

DR. 1. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta
Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIH-EISIHAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

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

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir motery ligos
2454 West 71st Street

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

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

DR. 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. 
t-4 v. p. p., trečiadienį — uždaryta.

Tel. ofisų RE 7-8818

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

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

Trečirdieniais uždaryta.

I»
Tel. PRospect 6-9400

DR. ONi VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

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

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

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. Ir 7 Iki 8 V.V. 

Treč. ir šeštad. pagal sutartį,

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 South Halsted Street
rei. ofiso CA 6-0257, rez. PR.6-66SV 

Rez. 6600 So. Artesian Avenue
Vai.. 11 v ryto iki 3 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 rvto kasdien.



Jungtinės Tautos ir

KOMUNISTINĖ KINIJA
Prasidedant Jungtinių Tau

tų asamblėjos 1962 — 1963 m. 
sesijai, vėl pradedamas sąjūdis 
priimti j šią organizaciją ko
munistinę Kiniją, pašalinant iš 
jos nacionalinės (Formozos) 
Kinijos atstovus.

Gaila, kad ir Jungtinėse Vai 
stybėse yra nemažas žmonių 
skaičius, vadinamų “liberalų”, 
kurie pritaria Kinijos komunis 
tinio režimo priėmimui į Jung
tines Tautas. Esama tokių “li
beralų” grupės, kurios daro 
nemažą spaudimą į Jungtinių 
Valstybių ambasadorių JT ir 
visą JAV delegaciją, kad nebe
sipriešintų šiam reikalui, bet 
balsuotų kartu su komunisti
nių valstybių ir kai kurių 
“neutraliųjų” valstybių atsto
vais už įjungimą Kinijos ko
munistų režimo atstovų į Jung 
tinęs Tautas.

Toks sąjūdis vyko ir pernai. 
Laimei ambasadorius Adlai 
2tevensonas kaip tik vadova
vo tai tautų atstovų grupei, 
kuri pastojo kelią komunistam 
pasiekti savo tikslo. 1961 m. 
gruodžio 15 d. po ilgų ir karš
tų diskusijų Jungtinių Tautų 
generalinė asamblėja atmetė 
rezoliuciją, kuria buvo norima 
įleisti Kinijos komunistus į JT. 
Keturiasdešimt valstybių bal
savo prieš rezoliuciją, o 37 — 
už. Devyniolika valstybių nuo 
bals,avimo susilaikė.

¥

Šio komunistiųio režimo įlei
dimą į JT rėmėjai argumenta
vo, kad klausimas yra visai 
realus, nes komunistinė dikta
tūra Kinijoje gali ilgai pasi
likti, todėl jie reikalavo būti 
realistais, pripažįstant faktus 
tokiais, kokie jie yra. Girdi, 
komunistams dalyvaujant Jung 
tinėse Tautose, būsią lengviau 
komunistinį režimą kontroliuo
ti, jį prilaikant.

Adlai Stevensonas į tai rim
tai ir įtikinančiai atsakė:

Pirmoji realybė yra, kad da
bartinis Peipingo rėžimas ne
atstovauja septynių šimtų mi
lijonų Kinijos žmonių, apie ku
rių liūdną gyvenimą labai daž
nai išgirstame. Išgirstame apie 
masinius žudymus, geležinę vi
so žmonių gyvenimo kontro
lę, visuotinį asmens laisvių su
varžymą, persekiojimus, mili
jonus pabėgėlių Hong Konge 
ir t.t.

Antroji realybė yra ta, kad 
komunistinis Kinijos režimas 
jau yra padaręs agresijos ir 
kaimynų užpuldipėjimo rekor
dą — Korėjos, Tibeto, Indijos, 
pietrytinės Azijos.

Trečioji realybė yra, kad Ki
nijos komunistai yra pasirin
kę savo aukštąja politika ir 
tikslu kariauti ir kelti revoliu
ciją kituose kraštuose.

Ketvirtoji realybė laikoma

ta, kad Kinijos respublika (su 
vyriausybe Formozoje) yra 
vieną iš Jungtinių Tautų kū
rėjų, kad Kinijos respublikos 
vyriausybė veikia ir ji vado
vauja keliolikai milijonų kinie
čių Formozoje ir jos delegaci
ja garbingai tarnauja Jungti
nėms Tautoms ir yra ištikima 
organizacijos chartai.

Penktoji realybė: Jungtinių 
Tautų charta ryškiai nurodo 
naujiems nariams reikalavimus 
ir taip pat pašalinimo sąlygas.

šeštoji realybė yra — So
vietų pateiktoji mums rezoliu
cija, kuri turi tokią reikšmę: 
kad mes savo pačių nuospren
džiu pirmiausia turime išmes
ti steigėją, kuris niekuo nėra 
nusikaltęs, kad padarytų vie
tą šioje salėje; mes tada tu
rėtume pakviesti kitą delega
cija turi tokią reikšĮnę: 
vomis sąlygomis, kad užimtų 
tą vietą; ir mes turėtume pri
statyti naują delegaciją su spe 
cialia licensija daryti ginkluo
tas agresijas prieš narį, kuris
nelegaliai būtų pašalintas.

¥
Stipri ir aiški ambasadoriaus 

Stevensono ir visos Jungtinių 
Valstybių delegacijos laikyse
na Kinijos komunistų įleidimo 
į Jungtines Tautas reikalu pa
darė tai, kad komunistinis fron 
tas ir vadinamieji neutralieji 
savo tikslo nepasiekė. Reikia 
manyti, kad JAV laikysena ne
pasikeis ir šiemet, kad susirin
kus JT asamblėjai tokia pat 
ak: i ja, o gal dar ir griežtes
nė, bus vykdoma, kąd nė vieno 
naujo agresoriaus nebeįleistų 
į šią tarptautinę taikos orga
nizaciją. Kova šiemet gali bū
ti kiek sunkėlesnė, nes šioj or
ganizacijoj yra daugiau nau
jų,; jaunų valstybių, kurių nu
sistatymas dar nėra visai iš
ryškėjęs. Todėl ir Amerikos 
atstovams JT yra reikalinga 
didesnė moralinė visuomenės 
parama. Visi sąjūdžiai, kurie 
ligšiol veikė, kad neįleistų ko
munistinės Kinijos į Jungtines 
Tautas, šiemet turi daugiau, 
drąsiau ir plačiau veikti.

Daug kam atrodo, kad ne tik 
komunistinės Kinijos nereikia 
įleisti į JT, bet ir kitus agre
sorius, būtent Sovietų Rusiją 
ir jos satelitus išmesti, nes 
jie joje dirba ne taikai, bet 
pragaištingą taikai propagan
dą veda, trukdo taikai, laiko 
pavergusi milijonus žmonių, 
kurįe laukia išlaisvinimo iš žiau 
rios komunistinės vergijos. 
Jungtinės Tautos kaip tik tu
rėtų rūpintis pavergtųjų tau
tų išlaisvinimu, nes pasauly
je negalės būti teisingos tai
kos, kol kad ir viena tauta 
bus verčiama vergauti savo 
kaimynui.

Spaudoje ir gyvenime

KARD. VIŠINSKIS APIE BOLŠEVIKŲ 
SMURTĄ

Lenkijoje bažnyčiose buvo per
skaitytas kard. Višinskio kaltini
mas bolševikams. šiame žodyje 
kardinolas aiškiai atskleidžia ko
munizmo žiaurumus ir nusikalti
mus, padarytus Lenkijos katali
kams. Kardinolas rašo:

“Iš visur jus pasiekia, žinios 
apie akciją, kuri paskutinėmis sa
vaitėmis buvo pravesta dar liku
sių auklėjimo — globos bažnyti
nių institucijų atžvilgiu visame 
krašte. Tos akcijos aukomis tapo 
daugelis vaikų darželių, mokyklų, 
bendrabučių, vienuolių namų ir 
net žemesnių dvasiškų seminari
jų-

Ta akcija taipogi palietė insti
tucijas, pavestas mūsų ganytojiš
kai globai. Dar neužgijo žaizda, 
padaryta Varšuvos Bažnyččiai štai 
giu ir beteisiu likvidavimu Žemes
nės dvasinės seminarijos, įsteigtos 
1923 m. mūsų pirmtako a. a. kard. 
Aleksandro Kakowskio, kai jau 
krito nauji smūgiai lygiai skau
dūs ir skriaudžiantieji kaip Baž
nyčią taip ir jus.

Štai keletas pavyzdžių.
Remiami gausių milicijos dalinių 

ir saugumo valdininkų — Liau
dies Tarybų prezidiumų valdinin
kai š. m. liepos 24 d. jėga įsiver
žė į Sės.- Felicijonių patalpas

SKERSVĖJAI JAV UŽSIENIO POLITIKOJE
Sovietų spaudimas Berlyne, Kuboje ir Vietname 

iššaukė kongrese aštrią kritiką

JAV prezidento anksčiau su
žadintos viltys jau seniai ėmė 
blėsti. Vidaus politikoje jis su
laukė eilės smūgių. Didesnės ar 
net mažos reikšmės eilė įstaty
mų atmesta. Net senate atsiran
da vyrų, kurie imasi vaikiško 
žaidimo, jei ne slapukauti, tai 
bergždžių plepėjimu laiką gai
šinti.

Jei vidaus politikoje kongre
sas skęsta politikavime kuo dau 
giau balsų šio rudens rinkimuo
se sužvejoti, užsienio politikos 
nesėkmė slegia prezidento pės
čius ir kraštą. Prezidento so
cialinė politika pateko rūkuos- 
na, nes iki šio meto darbinin
kija, išskyrus nedarbo atlygini 
mo pratęsimą, žymiai mažiau lai 
mėjo už kapitalą. Vidaus poli
tikoje prezidentas plačiai užsi
moja, o netrukus nuolaidomis 
savuosius užmojus paverčia 
niekučiu. Jis šiuo požiūriu ma
žai kuo skiriasi nuo ankstesnių 
prezidentų, kurie daugiau krei
pė dėmesio į rinkimus, kaip iš
rinktųjų darbus.

Šitoks nusiteikimas turi dide
lės įtakos ir užsienio politikai. 
Ryškus pralaimėjimas nevadi
namas vikriuoju vardu. Pernykš 
tis pralaimėjimas Berlyne, kai 
jo rytinė dalis buvo priskirta 
DDR, buvo nutylėtas, kaip ir 
šiemetinis prakišimas Laose. So 
vietai veda erzinimo politiką ir 
pasitarimus iki Dean D. Rusk 
pasijuto besėdįs ant slenksčio. 
Įvykiai Kuboje sušvelninti, bet 
veiksmu — atsarginių šaukimu 
—; užsimota ko tai ryžtingesnio 
siekti. Ar ir šiais metais visas 
ryžtas baigsis, kaip pernai pa
šaukti atsarginius ir tūpčioti 
užsienio politikos labirintuose ? 

Senatoriai nerimau ja
Senato karo reikalams komi

sija paskubomis pritarė prezi
dento 1962.9.7 reikalavimui vie 
neriems metams pašaukti 150, 
000 atsarginių, “nes tarptautinė 
padėtis nepaprastai įtempta”. 
Atsarginių šaukimas yra tik 
psichologinis spaudimas. JAV 
turi 19 divizijų paruoštyje. Bran
dūdiniai ir kiti ginklai nūnai j 
yra grąsesni už divizijos smū-1 
gį. Todėl nereikia nustebti R.! 
McNamaros pareiškimu uždaro
je senato karinių reikalų komi- į 
sijoje rugsėjo 10 d., kad atsar-

GEDIMINAS GALVA

giniai greičiausia net nebūsią ' 
pašaukti.

Senatoriai bando ieškoti poli
tinių sprendimų, o ne šarvuo
tą kumštį rodyti. Abiejų parti- ' 
jų senatoriai užsienio politikos i 
srityje vienodai nusiteikę: kritiš ■ 
ki, bet bandą ieškoti išeities j 
užsienio politikos užburtame ra-i 
te Gerald Ford nurodo, kad, ■I
esą, juokinga šaukti atsarginius, 
kai Kubos reikalui užtenka esan 
čių karinių pajėgų. Šen. Clair 
Engle šneka apie Kubos nušla- 
vimą. S.en. Barry Goldwater tvir 
tina, kad amerikiečių tautos 
sprendimu jau šiandieną Kuba 
būtų nusiaubta, šie ir panašūs 
senatorių jausmo iššauktieji pa
reiškimai, deja, labai toli nuo 
politinės išminties.

Klaidos ir išeitis
Jei Illinois respublininkų se

natorius Everet M. Dirksen yra 
vienas tyliųjų dabartinės JAV, 
užsienio politikos ramsčių, kuris 
dažnai lankosi Baltuosiuose rū
muose ne tenykštėmis rožėmis 
pasigerėti ir žvelgti į berželius, 
tai aštrus nūdienės užsienio po-; 
litikos kritikas yra demokratas i 
Thomas Dodd, neseniai tvirti
nęs, kad “JAV padarė dideles; 
klaidas Kuboje. Didelė klaida; 
1961 m. balandžio mėn. darytas Į 
priešpuolis. Nūnai patekome į f 
naują, pavojingą tarpsnį. Jei 
nūnai nieko nedarysime, pavo
jus padidės, nes gali būti pra
dėti ginkluoti žygiai pietinėje 
Amerikoje”. , j

Rugsėjo 10 d. šen Dodd nu-! 
rodė eilę priemonių Kubą išlais
vinti. Viena jų visiškas salos 
išjungimas, blokada. Visi laivai

su karinėmis reikmenimis ir 
ginklais turi būti grąžinti, o JA 
Valstybės turi tiekti maistą gy 
ventojams. Kubos visuotinis ap
supimas jau pavėluotas. Jis da
linis, nes JAV neturi priemo
nių sulaikyti tiekimo lėktuvais. 

Prancūzo įspėjimas

Prancūzų sociologas ir publi
cistas prof. Raymond Aron dien 
laštyje Le Figaro paskelbė at
virą laišką JAV prezidentui. Jis, 
pareiškęs palankumą preziden
tui, kietai puola jo užsienio po
litiką, kuri vadinama pusiauke
lės, svyravimų ir nuolaidžiavimo 
politika. Jis nurodo, kad JAV 
organizuotas išsikėlimas Kubo
je vienas pusiaukelės pavyzdžių, 
nes jo metu buvo sulaikyta va
dinama viešoji karinė parama. 
Berlyno klausimu jis pasirinko 
derybas, kurios tiesiog pažeidė 
JAV įr pravėrė duris artimes
nėje ar tolimesnėje ateityje iš
kilti karui. Prezidentas naudoja 
iššaukiančius žodžius, o tikro
vėje daro nuolaidas kiekviena
me žingsnyje. Sunku, spręsti kas 
per vienas yra J. F. Kennedy, 
nes neaišku, kurį vaidmenį — 
Churchillio ar Chamberlaino jis 
gali pasirinkti.

Aron nepasišauna aptarti prie 
žasčių, kurios jį privertė svy
ruoti. Jo išvados pačios perša
si: J. F. Kennedy politikuojąn-

:s, bet ne valstybės vyras, 3 
ris prieš žygį turi žinoti ne tik 
Rubikono sūkurius, bet ir pa
dėtį anoje jo pusėje. Jo nežino
jimas, svyravimas ir dalinė veik 
la pažymi įr JAV tragišku ženk 
lu.
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į Prieauglis ir vaikų mirtingumas 

Pavergtoje Lietuvoje
SIMAS MIGLINAS, Vokietija

Ryšium su naujųjų mokslo 
metų pradžia, pavergtosios Lie
tuvos spaudoje buvo nurodoma, 
kad pirmųjų klasių slenkstį šie
met peržengs 50,000 naujų mo
kinių, pradedančių pirmuosius 
mokymosi žingsnius.

Toji skaitlinė sudaro pagrin
do žvilgterti ne tik į jaunuolių 
prieauglį Lietuvoje, bet taip 
pat į jų mirtingumo apimtį.

Pažymėtina, kad privaloma
sis mokymasis pavergtoje Lie
tuvoje liečia visus vaikus, su
laukusius 7 metų amžiaus. Tad 
šių metų rugsėjo 1 dieną į pra
dinių mokyklų pirmuosius sky
rius turėjo ateitį vaikai 1956 
metų gimimo.

Bolševikinė statistika nuro
do, jog 1956 metais Lietuvoje 
kas 1,000-čiui gyventojų gimė 
20.1 vaikas. Gi 1956 metais Lie
tuvos gyventojų skaičius buvo 
apie 2,630,480. Tad tais metais 
naujagimių skaičius galėjo siek
ti 52,863.

Tačiau reikia taip pat atsi
žvelgti į vaikų mirtingumą.

Tiesa, sovietinėje propagando
je gausu teiginių apie nepapras
tai sumažintą mirtingumą ir 
ypač vaikų mirtingumą. O 
maskvinė statistika netgi nuro
do, jog iš 1,000 vaikų nuo jų 
gimimo ligi 4 metų temiršta tik 
11.8. Gi nuo gimimo ligi mo
kyklinio amžiaus, tais pačiais 
sovietinės statistikos teiginiais, 
iš 1,000 vaikų temiršta tik 12.4 
arba apie 1.2%.

Bet kadangi šiemet skelbia
ma Lietuvoje pirmamečių mo
kinių skaičių 50,000 apimtyje,

Oro jėgą bazėj VVichita Falls, Tex., kariai mokomi šaudyti raketomis. Kairėje lakūnas instruktuoja 
karius, o dešinėje lakūnas R. B. House tikrina elektros sistemą. Raketų leidimas reikalauja iš 
karių nepaprastai aukštų kvalifikacijų.

tuo atveju tasai skaičius ne
patvirtina sovietinės statistikos 
teiginių. Jei iš minėto 52,863 
gimusių 1956 metais skaičius 
šiemet mokyklos slenkstį per
žengia apie 50,000, tad 2,863 
į mokyklas neateina, arba apie 
5 4% gimusiu minėtais metais. 
Tenka skaityti, kad 1956 metų 
gimimo apie 2,863 vaikai ligi 
mokyklinio amžiaus mirė. Tad 
mirtingumo procentas gerokai
didesnis, negu nurodo maskvi- . • u/nė statistika.

Pagal sovietinius teiginius, 
iš 1956 Lietuvoje gimusių ligi 

! mokyklinio amžiaus teturėtų 
mirimų skaičius siekti apie 650,

I bet ne 2,863.
i " v

Tačiau mirtingumas vaikų 
amžiuje apmažintas

Nepaisant maskvinės statis
tikos minėtų perdėjimų apie vai
kų mirtingumo sumažėjimą iki 
1.2%, tenka daryti prielaidą, 
jog pavergtoje Lietuvoje vaikų 
mirtingumas gali būti gerokai 
apmažintas. Lietuvos laisvės 
metais nuo gimimo ligi mokyk
linio amžiaus vaikų mirtingu 
mas svyravo tarp 17—18%. Ca
rinės Rusijos priespaudos me
tais vaikų mirtingumas buvo 
dar didesnis. Lietuvos nepri
klausomybės laikotarpį tiek 
vaikų, tiek ir visų gyventojų 
mirtingumas Lietuvoje suma
žėjo ir Lietuva šiuo (mirtingu
mo) požiūriu buvo susilyginus 
su Anglija, Belgija ir kitomis 
Vakarų Europos šalimis.

Pastaraisiais metais, darant 
prielaidas iš minėtų apskaičia
vimų, atrodo, kad ypač vafĮtų 
mirtingumas Lietuvoje dar (Jau
giau sumažintas ir gali iruti 
apie tris kartus mažesnis, negu 
prieškariniais metais.

Bet taip pat būtų netikslu 
tatai pervertinti. Jei sovietinė 
okupacija nebūtų sutrukdžiusi 
nepriklausomo Lietuvos gyveni
mo raidos, kova už mirtingumo 
mažinimą būtų buvusi toliau 
tęsiama, kaip kad ir nuo pir
mųjų laisvės metų.

NEVV YORKAS. — Jungtinių 
Tautų organizacijos statistika 
rodo, kad visame pasaulyje 44 
procentai žmonių 'nemoka nei 
skaityti nei rašyti.

Žydų tragedija Hitlerio 
okupuotoje Lietuvoje

Wawrzr ir, naudodami negirdėto 
smurto priemones, tas per 100 me 
tų savo veiklos lenkų mokykloms 
ir auklėjimui pasitarnavusias vie
nuoles išmetė iš jų klauzūruotų 
butų, užantspaudavo koplyčią sų 
Švenčiausiuoju Sakramentu, netėi 
sėtai suvalstybino licėjų, bendra
buti ir vaikų darželį.

iLiepos 28 d., vartodami pana
šius smurto metodus, likvidavo 
paskutinį mūsų arkidieeezijoje ne
didelį, tik 19 kambarių rekolek
cijų namą Otwockie, kuriam va
dovavo kunigai Palotinai.

Tuo pat būdu, nesilaikydami 
esamos teisinės procedūros, smur
tu likvidavo keliolika vaikų dar
želių ir kitokių auklėjimo įstaigų, 
O likviduodami mergaičių bendra
butį, seserų Oblatų vadovaujamą 

iPolna gtv. 40, mėgino likviduoti 
draūgfe ir to sambūrio generali
nius namus, čia veikiančius be 

; pertraukos nuo 1917 metų.
Šiame beteisiškumo uragane la

biausiai nukentėjo vienuolės, taip 
daug pasitarnavusios lenkų visuo
menei, vienuolės, kurios su tokiu 
pasiaukojimu, meile ir dideliam 
jūsų pasitenkinimui globojo jūsų 

j vaikus, vienuolės, kurios — kai
(Nukelta į 4 psl.)

DR. D. JASAITIS

,,Ką pasėsi, tą ir piausi”. Tas dėsnis galioja ne 
tik agronomijoje, bet ir filosofijoje bei sociologijoje. 
Nietzsche, perkėlęs darvinizmo idėjas į filosofiją, su
kūrė dorą anapus gėrio ir blogio ir antžmogio (Ueber- 
mensch) viziją: Iš jos greitai išriedėjo viešpatiškų ir 
menkaverčių rasių ir tautų teorija. Tos teorijos šali
ninkai, panaudodami savotišką logiką ir sau patin
kamai sušukuodami istorinius faktus, skelbė, kad ger
manai yra par excellenee viešpatiškoji rasė, o slavai 
ir žydai yra menkavertės tautos.

Nietzsche paskelbė, kad ,.Dievas yra miręs”. To
dėl pradėjo atsirasti antžmogių, kuriems pavyko pa
glemžti ir sukoncentruoti savo asmenyje visas pasau
linės įr dvasinės valdžios galias ir visas iš to ište
kančias prerogativas. Jie, panaudodami neribotą fi
zinį ir psichologinį terorą, laužydami Dievo įstatymus 
ir brutaliai pažeisdami visus žmoniškumo pradus,

| vykdė kartais irracionalius nusistatymus.
Vienas iš tos rūšies istorinių fenomenų buvo 

Adolfas Hitleris, nacionalsocialistinės pasaulėžvalgos 
kūrėjas, pranašas ir vykdytojas. Vienas iš svarbiųjų 
jo ideologijos postulatų buvo dievinamas arijų-ger- 
manų ir antisemitizmas ir iki apakimo žydų neapy
kanta. „Žydai yra mirtini priešai. Kova prieš juos yra 
žiburys, rodąs kelią į geresnę erą, į arijų išsigelbėji
mą.” (Mein Kampf, 1922.)

Nuo 1922 m. iki 1933 m. nacių spauda, ypatingai 
„Der Stuermer”, „Das Schwarze Korps” niekino žy
dus įr kiršino vokiečių tautoje neapykantą prieš juos. 
Nuo 1933 m., kada Hitler tapo reichkanzleriu, o vė
liau reichsfuereriu žydų spaudimas nepaprastai grei

tai augo. 1935 m. rugsėjo 15 buvo paskelbtas įstaty
mas vokiečių kraujui ir garbei apsaugoti, o lapkričio 
14 — taisyklės Reicho pilietybės įstatymui vykdyti. 
Įstatymai, potvarkiai, taisyklės, siaurinančios žydų 
pilietines teises, dygo kaip grybai po lietaus. Dažnėjo 
pogromai, sinagogų deginimai, apiplėšiančios pinigi
nės kontribucijos. Buvo sudarytos sąlygos, verčian
čios žydus išvykti iš Vokietijos.

1934 m. Himmleris pateikė Hitleriui sumanymą 
visus Vokietijos žydus iškelti į Madagaskarą. Jam 
pritaria Lenkija, kuri irgi norėjo 15,000 žydų šeimų 
išsiųsti į tą salą (majoro Lepecki komisija). Pietų 
Afrikos Unija tuo reikalu domėjosi ir siūlė leisti žy
dams emigruoti taip pat į Tanganyjką, Britų Gvįja- 
ną. 1938 m. gruodžio mėn. Hitleris pasiuntė finansų 
specialistą Hjalmar Schacht į Londoną susitarti dėl 
žydų perkėlimo finansavimo. Anglų-amerikiečių sin
dikatas buvo linkęs suteikti tam reikalui stambią 
paskolą. 1939 m. pradžioje Goeringas paskyrė R. 
Heydrich žydų emigracijos įstaigos viršininkų (Vie
noje), o prieš pat karo pradžia su Lenkija Eiehnjanųį 
buvo pavestas tos įstaigos skyrius Pragoję. Tuo laiku 
buvo kalbama apie žydų emigraciją į Palestiną. Buvo 
pasirašyta Haavara sutartis, pagal kurią būtų galima 
pervesti žydų nuosavybę iš Vokietijos į Palestiną. Bet 
šitos operacijos griežti priešininkai buvo arabai. To
dėl Britanija, kuri valdė Palestiną, kaip mandatinę 
teritoriją trukdė minėtą susitarimą. Emigracija buyo 
labai ribota. Surasti archyvuose dokumentai rodo, 
kad Hitleris ilgai nebuvo nusprendęs žydus naikinti 

i biologiniai. Dar 1940 m. po Prancūzijos sutriuškinimo 
i intensyviai buvo svarstomas visų Europos žydų išve
žimas į Madagaskarą: ten turėjo būti įkurtas 4,000,- 
000 „supergetto”. Hitleris jį patvirtino 1940 m. bir- 

Įžėlio 30. Jo vykdymas buvo pavestas Himleriui, Heyd
richui ir Eichmanui. Bet ir šitą planą sugriovė ne
lemti įvykiai.

Tarptautinių žydų organizacijų atstovai, susitikę 
su Eichmano atstovu Franz Rademaeheriu Lisabonoj

atsisakė sudaryti finansinius fondus tai operacijai 
vykdyti, manydami, kad tai yra tik klastingas šan
tažas. Neokupuotos Prancūzijos Petain Vyriausybė 
labai priešinosi tam planui.

Hitleris 1941 m. atakavo Sovietų Rusiją. Todėl 
i tasai planas staiga pakito. Dar 1935 m. Hitleris pasa
kė: „Jei tarptautiniams piniguočiams - Europos ir ki
tų kraštų žydijai — pavyks įstumti tautas į kitą pa
saulinį karą, tai ne žemė bus subolševikinta (o tai bū- 

!tų žydų pergalė), bet bus sunaikinta žydų rasė Eu
ropoje”. Tą patį antrą kartą jis pasakė 1939 m. 
Reichstagui: , Dar vieną kartą aš noriu būti pranašu: 
jei tarptautiniai žydai piniguočiai Europoje ir kitose 
šalyse įvels tautas dar į vieną pasaulinį karą, tai to 
pasekmėje neįvyks pasaulio bolševizacija ir neatneš 
pergalės žydijai, bet bus sunaikinta žydų rasė Euro
poje”.

Prasidėjęs karas paskubino Hitlerio kruvinos 
grėsmės realizavimą. Heydrich 1939 m. rugsėjo 21, 
pasiuntė vykdymo grupių vadams slaptą PP/II/- 
288/39 žydų naikinimo planą. Jis buvo brutaliai įvyk
dytas okupuotoje Lenkijoje. Tas pats Heydrich, pra
sidėjus Vokietijos-Sovietų Sąjungos karui, pasiuntė 
į okupuojamas sritis keturias — A, B, C, D — vykdy
mo grupes žydams ir kitiems reicho priešams subai- 
kinti. (Apie jų veiklą Lietuvoje žiūr. toliau spausdi
namą grupės A veiklos pranešimą).

Goering 1941 liepos 31 rašė Heydrichui: — „Šiuo 
aš pavedu jums imtis visų paruošiamųjų darbų be
veik galutiniam žydų klausimo Vokietijos įtakoje 
esančioje Europos dalyje išsprendimui. Visos kitos 
vyriausybinės įstaigos, kurios naudingos tam reika- 

i lui, bendradarbiaus su jumis. Aš taip pat įpareigoju 
jus atsiųsti kiek galima greičiau man visuotinį planą, 
apimantį organizacines, faktines ir medžiagines prie
mones reikalingas norimo galutinio žydų klausimo 
sprendimui.” '

(Bus daugiau)
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TEISĖS IR TEISĖTUMO 

REIKALAVIMAS

Br Vakarų politika yra aiški?
JIONAS M IŠKINIS

.Nors teisiniai santykiai tarp 
tautų bei valstybių tamprėja, 
bet taip pat ir ginklų gerinimas 
tobulėja, sandėliai didėja. Ir į 
kiek' ‘jau kartų yra buvę, kiek 
tautų pavergta ir kultūros lo
bių sunaikinta po to, kai buvo 
sudarytas tarptautinės teisės 
mokslas. Šiuo metu visi šią tei
sę 'kartoja, bet ne visi jos lai
kosi. Dažniausia didieji nesu
sipratimai tebesprcndžiami gink 
lų tobulumu, vadovaujantis di
vizijų skaičiumi. Vadinasi, kie
no galia, to ir valia.

I
Jėga ir teisė

Dabar labai iškyla neteisėtų ' 
aktų; iš ko galima daryti išva
dą, kad teisė ir teisėtumas pasi
darė. bejėgiai. Jei vyrauja jėga,, 
tai jėgos priemonė yra patiki- 
ųiiausia teisė. Taip, šito negali
ma užginčyti tam - tikrame pa
saulyje, tačiau negalima teigti 
žmoniškajame. Gamtiškai vaiz
duojant, galima tvirtinti, kad 
plėšriesiems žvėrims — liūtui, 
tigrui ir kitiems — yra teisė 
draskyti kitą žvėrį, silpnesnį už 
save. Tai džiunglių bei miškų 
teisė.

Tačiau reikia išsiskirti iš gam 
tos pasaulio žmogui. Ne tik jam 
vienam, bet ir atskiroms tau
toms ir valstybėms. Juk jau ne 
nuo dabar yra suformuota žmo
nių sanbūvio taisyklė. O ji yra 
visai paprasta ir visiems supran 

' tama — nedaryk kitam to, kas 
pačiam nemiela. Jei pačiam tai

- negera, tai ir kitam negera. Bet
- ar to laikomasi politiniame gy

venime?

Teisės tikslas

Niekas iš mūsų negali sutikti 
su tuo posakiu, kad jei aš pa
vogiau svetimą daiktą, tai ge
rai, bet, jei kas iš manęs pa
vogė, tai neblogai. Tai negali 
būti pavyzdžiu kultūringoms ir 
civilizuotoms tautoms. Kultūrin 
gųjįj tautų žmonės visus reika
lus, kaip tarpusavy, taip ir ki
tų tautų atžvilgiu, sprendžia tei
sės pagrindais.

Koks gi tos teisės pagrindas 
arba tikslas? Tikslas yra pap
rastas ir bendras. Jis leidžia 
kiekvienam žmogui suprasti, 
kad kiekvienas žmogus yra lais

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

MIDLAND
SAVINGS

4040 Archer Avė. • Chicago 32

vas veikti tiek, kiek laisvė ne
pažeidžia kito žmogaus laisvės. 
Visa tai skirta ne tik atskiram 
asmeniui, bet ir kiekvienai taur 
tai.

Tautų uždavinys

Kiekviena tauta turi teisę lais 
vai gyventi, kultūrėti ir siekti 
bendros gerovės. Tai visų tau
tų pagrindinis uždavinys. Tau
tos daug ko siekia sutartinai, 
neatsižvelgiant paskirų tautų 
gausumo. Žinoma, atsiranda ir 
tautų gyvenime skirtumų, įvai
rių nesusipratimų ir ginčų. Ta
čiau, jei iš’kyla koks nors reika
lų skirtumas, kuris negali būti 
išsprendžiamas draugišku būdu, 
tai jis tada sprendžiamas teise 
ir teisėtumu. Tam yra sukurta 
Jungtinių Tautų institucija. Bet 
ar ši institucija pajėgi tam? Ar 
Sovietų Sąjungos sauvaliavimas 
ir kitų tautų teisių pažeidimus 
pajėgia J. Tautų organizacija 
sutramdy ti ?

Pavergtų tautų egziliniai veik 
sniai kultūringomis priemonė
mis reikalauja Kremliaus despo 
tus gerbti ir vykdyti savo tarp
tautinius įsipareigojimus ir daž 
nai kelia balsą, kad Vakarai 
laikytųsi energingessės ir aiš
kesnės politikos. Bet ar daug 
tuo pasiekta? Teisės įgyvendini
mas taip pat dažnai reikalauja 
jėgos panaudojimo.

Žmogaus laimė glūdi ne tame, 
ką .jis turi, bet tame, kas jis yra, 
ir ne turtų kiekybėje, bet kaip 
jis tuos turtus vartoja.

Fulton J. Sheen

Prel. J. Balkūnas, kan. dr. J. B. Končius, dr. P. Karvelis, kun. 
dr. V. Gronis1 ir eilė kitų lietuvių Exul Familia sukaktuvių iškil
mėse Romoje.

Spaudoj ir gyvenime
(Atkelta iš 3 pusi.) 

sunkiais pokariniais .metais kraš
to valdžia kovojo su įvairiausiais 
butų, kadrų ir finansiniais sun
kumais, kad atidarytų mokyklas, 
vaikų namus, darželius, ligonines 
ir t. t. — atiduodavo savo butus, 
aukojo savo geriausias jėgas ir 
net dalinosi nuo savo lūpų ati
trauktu duonos kąsniu.

Šiandien, prieštaraujant aiš
kiems PRL konstitucijos dės
niams, prieštaraujant aiškiems su
sitarto valdžios su episkopatu 
nuostatams — visa tai likviduota, 
nusavinta, o vienuolės išmestos iš 
nuosavų butų.

Jokie mūsų kreipimaisi, pasikal
bėjimai, prašymai neduoda re
zultatų. Prieš tuos veiksmus ne
teisėto likvidavimo bažnytinių in
stitucijų ir trypimo pagrindinių 
Bažnyčios laisvių, vienuolijų ir 
teisėtų piliečių vienuolių esu pri
verstas pareikšti protestą.

Lietuvių grupe Exul Familia iškilmėse Romoje rugpiūčio 3—7 d.

Šv. Tėvas giria lietuvius

Exul Familia iškilmės Romoje 

KAN. DR. J. B. KONČIUS

Exul Familia iškilmės buvo 
suruoštos Vatikano iniciatyva, 
paminėti 10 metų sukaktį Po
piežiaus Pijaus XII 1952 m. 
rugpjūčio mėnesį išleisto ap
linkraščio visiems pasaulio ka
talikų vyskupams. Iškilmės pra 
sidėjo rugpiūčio 3 d. ir baigėsi 
rugpiūčio 7 d. Iš viso pasaulio 
dalyvavo įvairių tautybių apie 
50,000 asmenų. Šis skaičius re- 

j prezentavo ne tik po šio karo 
' svetur atsidūrusius iš viso pa
saulio pabėgėlius, bet ir senuo
sius emigrantus, ypač italus. 
Jie į Romą atvyko iš Amerikos 
ir kitų kraštų. Enciklika Exul 
Familia liečia ne tik naujuo
sius, bet ir senuosius emigran- 

įtus ir patvarko, kad Bažnyčia 
teiktų jiems jų kalboj ir pagal 
jų papročius religinę globą ir 
materialinę pagalbą. Gaila, kad 
šios Enciklikos kilnios idėjos 
kai kuriuose pasaulio kraštuose

Žiūrėdamas į skriaudas ir skaus
mą žmonių, tiek suniekintų ir pa
žemintų, šaukiuos į jus, numylė
tieji vaikai, užjauskit beginkles 
seseris vienuoles, persekiojamas 
tik dėl to, kad save paaukojo vi
siškai amžinojo Dievo tarnybai, 
Bažnyčiai ir katalikiškai bendruo
menei, kad yra ištikimos savo ide
alams.

Persekiojamos ir taip skaudžiai 
nuskriaustos vienuolės tą patyri
mą ir smūgius iš tautiečių rankų 
priėmė Kristaus meilės dvasioje 
— meldžiasi už juos, pagerbtos 
tuo, kad “tapo vertomis Kristaus 
vardan kęsti panieką.”

Dabar jos gyvena netikrą ryto
jų, joms atimtas darbas, ir daž
nai neturi iš ko gyventi. Paskubė
kit joms pagelbėti, kas galit net 
materialiai, bet visų pirma rody
kit joms daug palankumo, o savo 
kasdieninėse maldose paveskit i 
jas ir iš jų gerų rankų ištrauk- 
tus vaikus Dievui ir Gelbėtojai j 
Mergelei, mūsų Jasnoguros Poniai.

nebuvo tinkamai paskelbtos ir 
vykdomos.

Lietuviai pirmauja

Lietuviai pasirodė labai gra
žiai ir, bemaž, visose programo
se pirmavo. Lietuvių atvyko 
daugiausia iš V. Vokietijos — 
apie 80 asmenų, iš Prancūzijos, 
Anglijos, Šveicarijos ir kitų 
Europos kraštų apie 70 ir iš 
Amerikos 30 asmenų. Su Itali
jos ir Austrijos lietuviais susi
darė viso apie 250 asmenų. Vy- 

: rai aps’gyveno šv. Kazimiero 
Lietuvių kolegijoj, o moterys ir 

į mergaitės pas vienuoles itales, 
kurių kongregacija randasi 
prieš Lietuvių kolegiją kitoj 
gatvės pusėje. Kolegijos direk
torius prel. L. Tulaba, su kan. 
Ignatavičium ir kun. Mincevi
čium viską puikiai paruošė ir 
vadovavo visoms lietuvių eks
kursijoms po Romą, Prel. Tu
laba vadovavo ne tik lietu
viams, bet ir kitoms tautybėms, 
ypač Šv. Petro bazilikoj rug
piūčio 5 .d-, kuomet Šv. Tėvas 
Jonas XXIII sakė tautybių de
legacijoms pamokslą. Mudu su 
prel. Balkūnu, prel. Tulabo pa
tvarkymu, Švento Petro ir ki
tose Bazilikose bei iškilmėse sė
dėjom tarp vyskupų ir ambasa
dorių. švento Petro bazilikoj 
mudu tik du dar turėjom pro
gos asmeniškai pasveikinti po
piežių Joną XXIII ir gauti jo 
palaiminimą, kai jį iškilmingai 
išvežė iš bazilikos.

Penkis tūkstančius žavi 
lietuviai šokėjai

Maironio 100 metų gimimo 
paminėjimo programą labai ge
rai meniškai išpildė Vasario 16 
gimnazijos vyresnieji berniukų 
bei mergaičių ir mažųjų mer
gaičių šokėjų grupės. Į šias iš
kilmes net atsilankė einąs Vati
kano sekretoriaus pareigas ar
kivyskupas A. Samore. Todėl 
Vatikano d:enraštis Osservato- 
re Romano pirmam puslapy la
bai gražiai šią lietuvių progra
mą aprašė. Ypatingai puikiai 
pasirodė Vasario 16 gimnazijos 
šokėjai šokikės didžiulėj salėj, 
kurioj dalyvavo virš 5,000 as
menų. Programas išpildė 10 
tautybių. Lietuvių grupė suža
vėjo publiką ir gavo daugiau
siai aplodismentų. Džiugu, kad 
lietuvių Sielovada tėvas A. Ber
natonis labai gerai suorganiza
vo šią lietuvių į Romą ekskursi
ją ir kad gali meno mokytoja 
Tamošaitienė sugebėjo taip pui
kiai išlavinti mūsų gražų jauni
mą. Tai garbė lietuvių tautai, 
kad šiose pasaulinio masto iš
kilmėse geriausiai pasirodė. 
Mes turim didžiuotis, kad lietu
vių tauta yra graži ir gabi. 

Audiencija pas šv. Tėvą

Mudu su kun. Mincevičium

rugpiūčio 9 d. nuvykome pas 
kardinolą Pizzardo ir paprašė
me, kad jis išrūpintų mažai lie
tuvių grupei specialią audienci
ją pas Šv. Tėvą. Kard. Pizzardo 

I tuoj parašė vyskupui—audien
cijų tvarkytojui — raštelį ir už 
poros dienų gavom pranešimą, 

j kad rugpiūčio 11 d. 11 vai. Cas- 
1 tel Gandolfo Šv. Tėvas mus pri
ims. Audiencijoj dalyvavo be 
manęs dar kun. Mincev:čius, B. 
Aušrotos su žmona ir lietuvaitė 
Aldona su savo vyru profeso
rium Hennelly. Audiencijos me
tu priklaupusi ir bučiuodama 
Šventojo Tėvo žiedą su gražia 
šypsena ilgiau palaikė jo ranką 
išlaukdama momento, kada visi 
buvome nufotografuoti, šventą- 
jam Tėvui paaiškinau, kad pa
skutinioji pora atstovauja se
nuosius lietuvius em'grantus, o

šgisfflh
®10%, 20%, 30% pigiau mokėsite F 
juž apdraudą. nuo ugnies Ir aut/)- 
Įmobillo pas

FRANK zapolis
3208)4 We.Mt 95tl> Street 

Ihicago 42. Illinois
-.A 1 SUSI 1,- GR. fi.433B.S

MOV! N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas lr 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, III.

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMIAUSIU NUOŠIMČIU

NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ

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

! Turtas $82,000,000.00

IR G. I.. (VETERANŲ) PASKOLOMS

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

Atsargos Fondas $7,500,000.00

•JUSTIN MACKIEWICn Sr. 
Chairman of the Board

JUSTIN MACKLEWICH Jr., 
President

FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

4192 Archer Avenue / Chicago 32, Illinois 
Vhcin'a 7-1141

pirmieji du naujuosius emigran 
tus Jungt. Amerikos Valstybė
se. Šventasis Tėvas pareiškė: 
“Jūs lietuviai visuomet gražiai 
pasirodote” ir suteikė visiems 
lietuviams emigrantams ir jų 
karitatyvinėms organizacijoms 
palaiminimą.

Pijaus IX beatifikacijos 
byla

Popiežiaus Pijaus IX beatifi
kacijos byla tiek yra pasistū- 
mėjusi pirmyn, kad dabartinis 
popiežius Jonas XXIII tikisi ga 
lėsiąs Visuotinio Susirinkimo 

'metu paskelbti jį palaimintu.
Pijus IX valdė Bažnyčią 32 

metus neramiausiais laikais, kai 
Europoje buvo smarkiai perse- 

Į klojama Bažnyčia. 1854 m. jis 
paskelbė Dievo Motinos Nekal
to Prasidėjimo tiesą; sušaukė 

i Į Vatikano Bažnyčios Susirinki-

GERAS BIZNIS PAS 
BAEZEKA

DU LAIMINGIAUSI VYRAI CHICAGOJE 
Stanley Balzekas, Sr. ir Stanley Balz.ekas, Jr.

Mes esam kupini džiaugsmo, dėl nepaprastos reakcijos ir 
palankumo, parodyto mūsų naujiems automobiliams. Tokiu bū
du, dar kartą mes siūlom puikų automobilių pasirinkimą kaino
mis, kurios yra jums prieinamos. Ateikit greitai ir įsitikinkit, 
kaip mes išlaikėm puikią 45-ių metų biznio reputaciją Chicagoj. 
Nėra reikalo keliauti mylias ieškant geriausio pasirinkimo ir pa
tarnavimo — BALZEKAS yra didžiausias Chrysler, Imperial, 
Plymouth, Valiant, Studebaker' ir Lark pardavėjas Chicagoje.

1962
VALIANT $1695

1962
PLYMOUTH $1795

4030 Archer Avenue.
MOTORS

Telef. VI 7-1515

Dvi automobi

liams pastatyti 

aikštės jūsų

patogumui

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nuo pirmos 
mėnesio dienos

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

Trečiadieniais nedirbama.

mą (1869—1870); Anglijai gra
žino katalikų vyskupus 1850 
m.; jis paskyrė pirmą amerikie
tį kardinolą, Joną MeCloskey. 
Mirė 1878 m., baigęs 82 gyveni
mo metus, šventumo garse. Pi
jus X pradėjo savo pirmtako 
beatifikacijos bylą 1904 m. Gi
mė Senigalijoje 1792 m. ir va
dinosi Giovanni Maria Mastai- 

j Ferretti.

VISTU VIV NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RfšIKS FOTOGRAFIJOS 
M CSV Sl’KCIAUYBfi.

PRECIN PHOTO STUDIO
1008 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 

į (Incorporated)
EDVARDAS ULIS, »av.

. ...........

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto blduį 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 

Į leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063
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New 1962
CHRYSLER $2964

1962
IMPERIAL $4195



LIETUVIAI CALIFORNIJOJE

GROŽIO, ĘNTUZIAZMO IR 

SOLIDARUMO MANIFESTACIJA

Didžioji Californijos lietuvių 
mitinė šventė — Californijos 
lietuvių diena (rugsėjo 9 dieną 
Breakfast Club patalpose) praė- J 
jo nepaprastai didingai, sutrau
kusi rekordinį dalyvių skaičių, 
o programos meniniu lygiu ga
lėjusi patenkinti ir labai aukš- 
tus reikalavimus statančią audi 
toriją.

— Jūs turite nuostabių talen
tų — pasiklausęs sol. Baro 
dainavimo pareiškė specialiai iš 
Vašingtono atvykęs kongresma
nas Gordon L. McDonough, vie
nos Lietuvos reikalu kongresan 
įneštos rezoliucijos autorius.

Lietuvių dienos metu graži 
duoklė atiduota dailei, dainai, 
baletui, politikai ir lietuviškam 
solidarumui.

Dailės paroda
Iš Chicagos atvykusi dailinin

kė Jadvyga Paukštienė šios 
šventės proga tose pat Break
fast Club patalpose suruošė sa

gu plojimu mūsų šauniam dai
nininkui reiškė savo padėką.

Jau, regis, trečias sol. Baro 
koncertas Los Angeles lietuvių 
kolonijoje, visi sutaria, kad šį
kart buvo geriausias. Daug 
komplimentų solistui pareiškė 
ir visa eilė koncerte dalyvavu
sių amerikiečių.

Solistas St. Baras trim išėji
mais, akompanuojant pianistei 
Ruth Buelil, padainavo šių kom
pozitorių kūrinius: Donaudi 
“Vaghissima sembianza”, Haen- 
delio “Ne men con l’ombre”, 
Kačanausko “Kur prapuolė tas 
kelelis” ir “Patekėk, rytų auš
rine”, Šimkaus “Vai, kur nužė- 
gliuos” ir “Oi, augin, augin”, 
Karnavičiaus “Jonušo dainą” ir 
Banaičio “Aš per naktį”. Arijas 
iš operų: “Aida”, “Žydė”, “Tos 
ca” ir “Carpien”, publikai pa
geidaujant, dainavo. lietuviškai.

Tarp solisto išėjimų trumpai 
įsiterpė 'dcklamatorės: 7-tė Ra- 
sutė Arbaitė puikiai padekla
mavo “Saulės spindulėlį”, B.

Sol. St. Baras (antras iš kairės) jaukiame Los Angeles lietuvių 
būrelyje California Lietuvių dienoje. (L. Kančausko nuotrauka)

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 18 d.

A. A. DR. MARIJA KAZLAUSKAITE Švenč. P. Marijos Gimimo baž 
nyčios po gedulingų pamaldų 

,Rugsėjo 4 d., grįždama iš kių ir Daukšių šeimos. Bet, palaidota Šv. Kazimiero ka-
psichologų suvažiavimo, įvy- rugsėjo 11 dieną, per gedulin- Pinėse-
kusio St. Louis, III., į savo gy- gas pamaldas Šv. Rožės para- ■ Ilsėkis Lietuvos dukra, šio- 
venamą vietovę Lima, Ohio, pijos bažnyčioj, kurias už ve- j svetingoje bet svetimoj že- 
auto nelaimėje žuvo dr. Mari- lionės sielą atnašavo atvykęs tarp daugelio kitų Lietu-
ja Kazlauskaitė. Tai viena iš iš Romos į laidotuves jos bro- jvos sūnų ir dukrų, kuriems 
darbščiųjų, bet patvarių asme- lis kun. dr. Vytautas Kazlaus- i nebuvo lemta grįžti į savo nu- 
nybių, savo gyvenimą pašven-,kas, asistuojamas Daytono šv. myi®tą gimtąjį kraštą, 
tusi mokslui ir darbui. Į ryžiaus lietuvių parapijos kie- J. Jaškauskas

Buvo gimusi Avikilių kaime bono kun. dr. Tito Narbuto ir__________
Liudvinavo parapijoj Marijam- j iš Grand Rapids, Mich., kun.1
polės apskr. 1906 metais lap- Antano Kardausko, dalyvavo — Kai komunistai nuėjo į baž 
kričio 19 d. nemažas lietuvių būrys. Kurių nyčią... Katalikų žinių agentūra

Pradinį mokslą įgijo na- tarpe buvo matyti net iš Ka- (KNA) Vokietijoje praneša,
muose ir vietos pradinėj mo- nados atvykusi Ottavos univer- kad Novoje Sielo vietovėje, vak.
kykloj. Toliau mokėsi gimna- siteto profesorė dr. A. šidlaus- Ukrainoje turėjęs būti atšauk-
zijoj ir mokytojų seminarijoj, kaitė ir iš Toronto p-lė Micke- tas ateistinio filmo apie “Prie-

Los Angeles rugsėjo 9 d. Californijos Lietuvių dienoje sėdi prie 
st?lo iš kairės: V. Kazlauskas, konsulas J. Bielskis, I. Todt, Ch. 
Lukšis, G. 'Todt ir dr. P. Pamataitis. (Nuotr. L. Briedžio)

vo kūrinių parodą, išstatydama 
48 paveikslus. Iškilmingas paro
dos atidarymas įvyko 2 vai. p. 
p., sutraukęs gražų meno mėgė
jų skaičių. Įspūdingą parodos 
atidarymo žodį tarė Lie
tuvių Dienų redaktorius B. 
Brazdžionis, duodamas progos 
ir pačiai dailininkei pasisakyti 
kai kuriais esminiais meno klau
simais.

Lyriškasis Paukštienės spal
vų sriautas lengvai sudaro ke
lią į losangeliečių širdis, ir pa
roda buvo gausiai lankoma. Pa
rodos pasisekimą liudija 19 par
duotų paveikslų. Vieną paveiks
lą dailininkė padovanojo paro
dą suorganizavusiai Los Ange
les LB apylinkei. Burtu keliu 
paveikslą laimėjo Pranas Skir
mantas.

Solisto Baro triumfas
Solisto Stasio Baro dainavi

mas iššaukė retai koncertuose 
sutinkamą publikos entuziaz
mą. šis entuziazmas savo vir
šūnę pasiekė tada, kai po pas
kutinės arijos sužavėta publika 
spontaniškai sustojo ir audrin-

Kuklus, bet mielas lietuviškas 
kryžius aukštuose Arrowhead, 
Calif., kalnuose, Lietuvių skautų 
stovykloje, kuri įvyko rugpiūčio 
pabaigoje ir rugsėjo pradžioje. 
Momentas iš vėliavos nuleidimo.

L. Kančausko nuotrauka

Kazlauskaitė ir D. Razutytė — 
Maironio “Medvėgalio kalną”.

Lietuviškas baletas
Baletininkas J. Puodžiūnas, 

programos vedėjos V. Mitkutės 
žodžiais, pasirodęs su lietuviš
ku baletu, publikai prisistatė 
ne vien tik kaip gabus baleto 
šokėjas, bet ir kaip pajėgus 
kūrėjas. Prie dailių A. Žaliūno 
dekoracijų, palydint VI. Gilio 
surinktos ir užrekorduotos B. 
Budriūno ir kitų liet. kompozi
torių muzikos garsams, . Puo
džiūnas pastatė baletinę lietu
višku šokių pynę. Pastatymas 
originalus, labai įdomus, gerai 
atliktas ir susilaukęs Užtarnau
tų publikos ovacijų.

Pastatyme dalyvavo pats 
Puodžiūnas, baletininkė V. Ka- 
rosaitė ir jau profesionalės ly
gį pasiekusi R. Skiriutė. Pui
kiai pasirodė ir Puodžiūno ba
leto studijos mokinės: D. Ta- 
mulaitytė, D. Barauskaitė, I. 
Dantaitė, V. ir A. Reklaitytės, 
D. ir D. Steikūnaitės.

Ar reikia politikos?
— Laisvė nėra statinis da

lykas. Dėl jos reikia nuolat ko
voti. Prisitaikymu bolševikams 
laisvės neapginsime. Rusai jau 
yra mums paskelbę karą. Kada 
mūsų vyriausybė pereis į kon- 
traofenzyvą? — kalkbėjo rezo
liucijos autorius kongresmanas 
McDonough, kritikuodamas vals 
tybės departamento nuolaidų 
politiką.

Šventės organizatoriai labai 
protingai anglų kalbą reduka
vo iki minimumo, o politikų 
kalboms skyrė tik 1-2 min. 
laiko. Jų buvo gan daug — 
nuo kairaus liberalo demokrato 
Richard Richards (kand. į JAV 
senatą) iki konservatyvaus 
kongresmano McDonough. Po 
žodelį tarė mums labai daug 
pasitarnavęs žurnalistas G. 
Todt, simpatiškas airis (kan. į 
steito senatorius) Pat McGee, 
lietuvių draugas asemblymenas 
Chat Wolfrum, žymus antiko- 
munistas (kan. į steito švieti
mo seperintendanto postą) dr. 
M. Rosserty, kand. į L. A. fi

nansų tvarkytojo vietą — Phil
lips Watson, miesto burmistro 
atstovas Dovin, Californijos 
respublikonų vadas Midland. 
Telegramomis sveikino gub. 
Pat Brown, buv. vicepreziden
tas Richard Nixon ir kongres- 
manai: Roosevelt, Lipscomb ir 
Smith.

Ne vienas politikų pasirody
mą tokiomis progomis kritikuo
ja. Bet ką gi, Lietuvių diena 
paprastai reprezentuoja visus 
kolonijos interesus, o iš Los 
Angeles lietuvių gyvenimo po
litinio momento išjungti nega
lima.

Ir solidarumo demonstracija
Iš 35 Pietinės Californijos 

lietuviškų organizacijų 33 pa
reiškė viešą solidarumą B-nės 
organizuojamai Lietuvių dienai. 
Reikia laukti,' kad ir likusios 
prisidės.

B-nės apylinkės pirmininkas, 
veiklus ir energingas visuome
nininkas, Lietuvių Dienų žur
nalo leidėjas Antanas Skirius 
šventę atidarė, vadovavo ofi
cialiai daliai ir padėkos žodžiu 
baigė. Meninę programą, kaip 
visada, simpatingai vedė Vio
leta Mitkutė. Gražų žodį lietu
vių ir anglų kalbomis pasakė 
konsulas dr. J. Bielskis. Jis 
pabrėžė, kad Lietuvių dienų 
ruošimas yra sena Amerikos 
lietuvių tradicija, ir pajamos 
iš tokių parengimų visada ei
davo tiesioginiam lietuvybės 
stiprinimui.

Šventę Amerikos himnu pra
dėjo solistas R. Dabšys, Lietu

Alkoholizmo studijų 
duomenys

Prancūzijos alkoholizmo stu
dijų komitetas paskelbė statis
tinius duomenis, kurie rodo, 
kad alkoholizmas kasdien nu
žudo 50 prancūzų. Praėjusiais 
metais 4,761 prancūzas mirė 
nuo nusinuodijimo alkoholiu ir 
13,377 mirė nuo to, kad alkoho
lis buvo sunaikinęs jų kepenis. 
Be to statistiniai duomenys ro
do, kad iš alkoholio eina 62 pro 
centai muštynių ir užpuolimų, 
40 proc. nelaimingų atsitikimų 
keliuose, 33 proc. automobilių 
katastrofų, 29 proc. nelaimingų 
atsitikimų darbovietėse, 31% 
pargiuvimų gatvėse ir butuose 
ir 33 proc. visų kitų nelaimin
gų atsitikimų.

iimiiiiiiiitiiir'ihiiiiiiimiiiiiiiiuiiiiiii

Gražių vizitinių kortelių
reikia

DRAUGA.
spausdina tokius dalykėliui 

gražiai, greitai prieinama kaina
DRAUGAS

1545 VVest K3rd Streei 
CHICAGO 29. ILLINOIS 

Skambinkit LUdlow 5-9500 
MilIlIlIlIlIlilIlIlIlIUItlUlllllllllHIIIIIIMIt

minmiiiiniiimtimHinn'Himio""
TELEVIZIJAS

paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisad. Už patarnav. vietoje $8.00 
už dirbtuves darbą.—$10.00 ir da
lys. Pigios paveikslinSs lempos

J. MIGLINAS
2549 W. (iii t h St. H a. PB 0-1063

iiiiiimiiuimiiiiiiiHmuiiiiimmniiiiiin

vos himnu entuziastingai užbai 
i gė visi dalyviai.

Pozityvūs įvykiai, kurie su
judina visą koloniją, apie ku
riuos ilgai kalbama, kurių de
talės ilgai komentuojamos, pa
sidaro reikšminga kovos už lie- 

I tuvybę priemone. Šią šventę 
! reikia į tokių įvykių kategori
ją rikiuoti. Visa kolonija šia 

I švente didžiuojasi, o už suor- 
1 ganizavimą B-nės apylinkės 
valdybai priklauso padėka. A- 
pylinkės valdybą sudaro: A. 
Skirius, vicepirm. C. Lukšis, 

J sekret. D. Karaliūtė, švietimo 
| vadovas dr. J. Jurkūnas, jau- 
■ nimo vadovė O. Razutienė, išd. 
I B. Stančikas ir spec. reikalų 
vadovas J. Ąžuolaitis.

J. Viekšnys 

Trumpai

— Lietuvių namų piknikas 
įvyksta rugsėjo 23 d. Arroyo 
Seco parke. Vieta visiems lietu- 

i viams gerai žinoma (Pasadena 
Freeway važiuojama iki 60th 

|Ave.). Tai, atrodo, paskutinis 
j šiame sezone didesnis kolonijos 
išvažiavimas.

Namų valdyba visus kolonijos 
! lietuvius kviečia išvažiavime da- 
I lyvauti.
i

— Kons. dr. J. J. Bulskis su
žmona rugsėjo 17 dalyvavo Li
bano konsulo suruoštame Los 
Angeles mieste besilankančiam 

i Antiochijos ir visų Rytų pat
riarchui Paule Peter Miauchi 
pagerbime.

Streikas dėl klebono

Slovakijoje, Orawa srity, Sėd 
liacka Dubova ir Lithotka kai
mų žmonės, kai komunistai pa 
grobė jiems kleboną, tris die
nas ir naktis susirinkę bažny
čion meldėsi ir nėjo darban. 
Nešeriami gyvuliai baubė, ne
melžtos karvės nerimo, komi
sarai baugino darbininkus pa
baudomis, o streikuojantieji ne 
nusileido. Ketvirtą dieną atvy
ko sunkvežimis su komisarais 
ir jų tarpe jų klebonas. Pasi
džiaugę jo sugrįžimu, darbinin
kai išsiskirstė prie savo darbų. 
Tai įvyko šiemet, liepos mėne
sį.

Marijampolėj. liūnaitė. Iš Cincinati, Ohio
Mokytojos darbą pradėjo Xaver universiteto prof. dr. 

1927 metais ir iki 1944 metų .Vyt. Bieliauskas ir 
mokytojavo įvairiose mokyklo
se, Lietuvoj.

1942-44 metais, mokytojau
dama Vilniuje, lankė Pedago
ginį institutą. 1944 metais an-

nemazas 
būrys daytoniškių, o taipgi ir 
vietinių gyventojų amerikie
čių.

Šv. Rožės parapijos klebo
nas pul. William McKeown,

tarus” rodymas. Tai įvyko dėl 
to, kad į bažnyčią buvo nuėję 
viso kaimo gyventojai, net ir 
komjaunimo sekretoriaus neiš
skiriant.

^Dairia ELECTROniCS

tru kartu okupuojant Lietuvą pasakytame pamoksle, jautriu 
bolševikam, drauge su broliu žodžiu nušvietė velionės nuei- 
kun. Vytautu Kazlausku, pasi- tą gyvenimo kelią, pakartoti- 
traukė į Vokietiją ir apsigyve- nai pabrėždamas, kad velionė 
no Insbrucko mieste Austrijoj, buvo Lietuvos krašto dukra ir 
kur įstojo į universitetą, no- į tą kraštą karštai mylėjo, bet 
rėdama tęsti mokslą toliau, dėl bolševikų persekiojimo,
Tačiau, broliui išvykus į Itali
ją, ji persikėlė į Bavariją ir 
lankė L. Raudonojo Kryžiaus 
įsteigtus gailestingųjų seserų 
kursus.

1947—1949 metais mokyto
javo lietuvių stovykloj Mild- 
sheim prie Miuncheno.

1949 metais atvyko į Ame- 
riką ir apsigyveno Great 
Neck, N. Y., kur dirbo įvairius 
fizinius darbus, kol 1955 me
tais išvyko į Kanadą ir įstojo 
į Ottavos universitetą, studi
juoti Psichologijos ir 1956 me
tais gavo bakalauro laipsnį, 
o vėliau ir aukštesnio mokslo 
laipsnius.

1959 m. lapkričio mėnesį, 
grįžo į Ameriką .apsigyvenda
ma Lima, Ohio, kur kaip psi
chologė iki pat mirties dirbo 
Northwest Guidance Center, 
Lima, Ohio.

Tai toks, trumpas bet labai 
vingiuotas, (velionės gyvenimo 
nueitas kelias, užsibaigęs ne
laiminga mirtimi, sukrėtusia 
velionės brolį kun. dr. Vytau
tą Kazlauską ir kitus gimines, ■ 
bei artimuosius.

Į Neseniai velionę pradėjau 
j pažinti. Tik nuo to laiko, kai 
j ji apsigyveno Lima, Ohio, už 
70 mylių nuo Daytono įvairio
mis progomis čia apsilanky- 

idavo. Tai buvo kukli, mokslui 
{ir darbui pasišventusi asmeny
bė. Ką akivaizdžiai įrodo jos 
bute likusi didelė biblioteka, 
su gausybe lietuvių ir kitomis 
kalbomis parašytų knygų, ne 
vien liečiančių jos pasirinkto 
mokslo šaką, bet ir kitas įvai
rias sritis.

Lima, kur velionė gyveno, 
nedidelis provincijos miestas. 
Ten berods tėra tik dvi velio
nės artimiausių bičiulių Smols-

prieš savo norą, turėjo jį pa
likti, ir iki mirties jo ilgėjo
si.

Po gedulingų pamaldų šv. 
Rožės bažnyčioj, rugsėjo 11 d. 
velionės kūnas išvežtas į Chi
cago, kur rugsėjo 13 d. iš

41%

TV-RAOI3AI-OUOST. REKORDERIAI
. STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELES 
|ANTENOS- BATERIOOS -LEMPr 

EL.VIRT. PRIETAISAl-LAIKRODL.. 
Viskam iamlaus/os kainos tr garantija

ELES 
PUTES 
OŽIAI
intlja

3321 S. Halsted St.- CLiffside4-56651

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šeštadio- 
niais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.

VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM

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

Chicago 29, UI.

5%
current dividend on investment bonna

DIVIDENDU mokam pagal visas taupymo sąskaitas 
Lz 4 metų investmento bonus mokame 4%% dividendų kaspusmetĮir 

dar išmokėsime po % % už kiekvienus metus, 4 metams praėjus 
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, HdLUSOIS
Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. __ 4:30 n n

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 Chicago, III. VIrginia 7-7747

Kas tik turi gėrę skonį,
V i s k ę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURĖ CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Western, PRospeet 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

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

Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta įstaiga au dviem kie
man automobiliams užima 290 pė
dų plotį. Tai vienu įdomiausioji ir 
mūsų klijentų patogumui puikiau 
šiai įrengta įstaiga Chicagoje. 
Aukšti dividendai, apdraustas sau
gumas, skubus ir malonus patar
navimas.
Taupykite ir skolinkite piniguB 
Amerikos Lietuvių Sostinėje — 
Marųuette Parko apylinkės centre 

Current Dividend up to 4lĄ%

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

J?
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DRAUGAS, antradienis, 1982 m. rugsėjo mėn. 18 d. Teismo ir Tarybos sudėties ir 
rinkimo tvarkos statutai. CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

PALIKO NEIŠDILDOMĄ ĮSPŪDĮ

Devintoji Kanados Lietuvių diena

ST. SLIŽYS, D Jikorn, Mich.

► ♦ ♦ ♦
REAL ESTATEŠventės vaidmuo neabejotinai 

yra svarbus visiems lietuviams, 
o ypač mūsų jaunimui, kad jis
Iro'^-nin v,c’yv,nnb, cuof-imu-in ' a '»•") ‘ m'-tų mūras arti parito, įmūrą, au Diliai — aiaens ir mažas,
Kaliais nepasimestų svetimųjų <jį(jeii modernūs kamb., alum. lan- labai gera vieta ir didele klientūra
oununšinie ifirnip Tokie dideli gai, garažas. §41.000. Savininkas užaugino šeimą ir pada-supancioje juroje. lOKie uiueu , ;} butlJ mūras arti Maria Highj rg atsargai pinigu.

MARQUETTE PARKO CENTRE
2 hutu 7 metu mūras arti parko, ! mūrą, du butai — didelis ir mažas,

lietuvių susibūrimai, kaip masi- ^jas, gazu 
šo-

Šildymas, garažas. Ne palociu, bet gavome puikų mfl-

REAL ESTATE

Mūrinis 2x5, garažas. G9 ir Tai- Mūrinis 2x5%, platus lotas, alyva
man, skubiai už $27,900. šild., GI ir Talman. $26.800.

Mūrinis 4 mieg garažas i rytus Medinis 2x4 su tuščiu 25 p. lotu 
nuo wXern sTFbOO ' Sa!ia' Brighton arba Gage p. $17.500.nuo \\ estern, 5.10,000. Medinis 4 ksuųb. $10,800 su rūsiu,

Mūrinis S metu, 3 mieg., garažas, arba $10,000‘ be‘ rūsio, abu M. p. 
įrengtas rūsys su baru ir baldais, Du namai .aųit vieno loto arti mū- 
M. parke, $22,700.

aąit vi-
sų įstaigos, $21,(?06.

su 3 mieg Mūrinis, naųjąs, 1 % a., šalia mū-

Mūrinis (• kamb. 3 mieg. arti Ma
ria High, naujas gazo šid., garažas,

i-o narna. R kamo, air cond., karpe- i ... ...
- = --------- -— —j.-.-... ---- --- Murins naujas 2x5%Pajamų bungalotv, 2 atskiri bu- tai. sausas, medžiu iškaltas rūsys

. .. . . _ . tai po i kamb.. naujas šildymas, ar- baras-----naujas gazu šildymas, mo- ' 40 Pkių festivaliai, kongresai ir Die- ti parkas,_ mokyklos. $19,500. derni vonia ir virtuvė, garažas, daug P- $39,800.
Aidi mūsų 4 kamb., 9 metu mū- ; priedų. $18,800.

Windsore įvykusi Kanados senio scenoje moterų choras nės clainų šventes, tautinių 
Lietuvių diena buvo graži mū- merginų vaidmenį atliko meniš- festivaliai, kongresai ir 4 9 mū ?1S SOO
Q11 tautinio <5olidnrnmn mani- kai ir savo vaidvba ir dainos *-uvlli dienos leidžia tikėti, Kaa ras aukštas'stogas, garažas, $18,800. Atskiri du namai už $22,0 sų tautinio sonaarumo mam Kai ir savo vaiciyoa ir aainos . Moderni reziedncija 7 kamb. ant rinis ir medinis, keli blokai r
festacija, padariusi kiekvienam ekspresija. Dirigentui Algiui nemirsime savo rautai.
gilų įspūdį, kuris neišdils iki vėl Šimkui pasisekė parodyti mote- 
Windsoran rinksimės ta pačia rų chorą kaip mokantį intonuo- 
proga. Maža Windsoro lietuvių - ti ir melodiniu ir harmoniniu 
kolonija turėjo garbės būti šven atžvilgių, nes dainininkės visą 
tės organizatoriais ir šeiminin- laiką jautriai derinosi savo bal- 
kais. Ir iš tikrųjų, organizacinis sų partijose ir išvystė tikslų ir

Rašytojo darbas
Kažkoks smalsuolis kartą pa-

, Uurins naujas ^.x.-,y2 su o „neg., gŲ įstaisos ^įžas. $30,900 
40 p. lotas, atsk. Slld. gazu, Gage -vrUrlnlu C Vnml, a mina s

| Mūrinis 4 hutai po 5 kamb., arti jų p lotas. $17,700.
00, mū- ' mūšų, skubiai už 46,900. Medinis 8 kamh. Brigthon p., 30

e/.icdncija 7 kamb. ant rinis ir medinis, keli blokai nuo par- ; Mūrinis 3 mieg., garažas, arti M. p. lotas, namas gerai užlaikytas ir 
55 pėdų loto prieš parką ■— tinka ko. Pasiseks nupirkti jeigu laiku apylinkės, $11,900. švarus, $10,300.
žmogui, kurs matė ir lygino gerus matysite. ' „ ■••»’*»*» ... .... ..
namus. $35.800. . Kmlėl ilgai ieškote? Kai prie mū- KAIRYS REALTY, 250 W, @9t‘fa Sta, HE 6-5151

Nąujas gražus biznio mūras — lt- sų ofiso yra puikus 6 kamb. mūras 7 7
korio prekyba, taverna ir didelis lu- ir 2 auto mūro garažas už $1 8,500. 
xus butas, kaina numušta, matysite Alga maža — pajamų trūksta —

komitetas yra vertas to vardo, 
nes įrodė, kad mes nesame pil
ka masė- bet organizuota tau
tos dalis ir joje dalyvavę turė
jo progos arčiau pažinti ir pa
sidžiaugti lietuviška kūryba sa
va kultūra ir pagyventi nors 
trejetą dienų lietuviškoj nuotai
koj.

Oficialioji dalis

Svarbieji programos punktai 
buvo gerai paruošti ir gausiai 
lankomi. Tenka pasidžiaugti, 
kad Detroito apylinkės lietuviai

švarų bendrą choro darnumą. 
Antroje koncerto dalyje “Dai

nava” davė eilę mūsų kompozi
torių kūrinių ir liaudies dainų. 
Dainų skirtingi charakteriai ir 
tautiniai šokiai kiek pagyvino 
pačią programą. Choro susta-

2-jų aukštu mūr. 5 ir 6 kamb 4 hutų mūriniai Marąuette Parko 
modern. virtuves, atskiros gazu šil- apyl. Pasirinkimas iš 8 namų. Kai-patys.

Apkaltas medinis 5 kamb.. naujas
""ŽKtZ ’&mūras0 ir’dar 3 Jel«" sau gyventi arti Jaunimo į ir Campbell $27,500. 
kamb sausam” rūsy atskiri gazu centro — 9, kamb., 4 mieg. muro re- j 2-jų aukštų mūr. S ir 6 kamb. 

klausė Oskar Wilde, ką jis dir-lšįi,j., 'mūro‘garažas.''$27,700. zidencija, ant 60 pėdų sklypo, gara- Alyva šild. Arti 62-os ir Washtenaw
. , į Didelis C kamh. mūras, garažas, žas- sodas, kaina pavydėtina, $26,800.

□O per V1SĘ. dieną. j ajyVa šild., tvirtas namas, gera vie- Medinis apkaltas, 3 butai, šalia Į 2-jų aukštų med. su moder. “face
ta $19 950 i tuščias lotas — prie Jaunimo Centro stone” priekiu, 4 ir 4 kamb., gazu

Savininkas lietuvis pariluos pigiai - tvarkingas namas - dideli butai, šildymas Garažais Arti 53-čios ir įa^šiidym^^Garažas“'Aukštoj‘pa- 
lo metų- maisto pi ekybą. 2 aukštų $-.0,000. Washtenaw. $17,900. jamos. Reikia pamatyti, įvertinti.

— Priešpiet aš pataisiau eilė
raštį. Teko išbraukti vieną kab
lelį, — atsakė rašytojas.

štai Jums apie $5,000 nuomos iš mū
ro namo, kurto kaina tik $1 9,950. dymo sistemos. Garažas. Arti 57-os nos nuo $49,500.

1 % aukšto mūr. 6 ir 4 kamb. Pla
tus sklypas. Gazu šildymas. Spalvoti 
vonios įrengimai. Arti 71-os ir Wash- 
tenatv. $23,900.

2856 S. TToinan Avė. $22.500. 2
mai: 1-as 2-jų aukštų mūrinis, 4 ir 
5 kamb.; 2-ras 5 kamb. mūrinis.

O po pietų? i

Po pietų apsigalvojau ir

2-jų butų, (i metų mfir. 2% vo
nios. Alyva šildymas, garažas, Mar
ąuette parke. Skambinti poniai Olgai. 
$4 1,750.

3 bnt. mūrin. 4—5—8, nauj. at- 
rem., atskira gazu šiluma, garaž., 
arti 57 ir Campbell. Nužem. kaina. 
$24,900.

tvarkingi ir įdomūs. Gražiai už
sirekomendavo vyrų choras ir 
Fausto Strolios vedami tauti
niai šokiai. Solistai M. Kripkaus 
kienė ir J. Vaznelis paįvairino 
programą.

Hamiltono “Gyvataras”, va
dovaujamas G. Breichmanienės, 

tikrai prisidėjo prie šventės pa- jnegė programai gyvumo ir įvai- 
sisekimo papildydami kanadie- | rum0 įr išsiskyrė naujom tauti
nių eiles ten, kur labiausiai rei- ; nių šokių kombinacijom, 
kėjo. Taip pat mūsų jaunimas

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 7 lst Sl. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534
7 visai nauji mūr. modernūs na- parke. Tik $26,900.

.anai po 3 ir 4 mieg. Nuo $17,000 1% a. mūras. 2 įėjimai, naujas
tymas ir persigrupavimai buvo nutariau vėl irašvti ta kableli. iki $22,500. šildymas, 2 a. garažas. Netoli musų.

1 J “ *’ 3 hutai ir biznis. Plytelių vonios, ,$22.700.
iškelti vamzdžiai. Alum. langai, nau- i 8 metų mūras, 2 po 4%, iškelti 
ja šiluma gazu. Gražus namas, ge- vamzdžiai, kilimai abiejuose butuose,

— Keršydamas žmogus pri
lygsta savo priešui, bet atlei
sdamas — jis darosi aukštes
niu. —F. Bacon

CONTRACTORS

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

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

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

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

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 
sėklyčia. Tik $17,500.

Graži mūro rezidencija, 8 mieg., 
kilimai, šildymas gazu, įrengtas rū
sys, alum. langai, garažas, platus 
sklypas. $21,600.

3 mieg., tik kelių metų mūras, ki
limai, šildymas gazu. alum. langai, 
garažas, virš 40 p. sklypas, M. Par
ke. $23,750.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. 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

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

Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par
ke.

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

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

$22,500.

CIGERO—BERWYN
2-jų butų namas — 4 ir 4 švie. 

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

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

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

parodė gražaus bendradarbiavi
mo ir pagarbos Lietuvių die
nai, nes jie buvo uolūs šventės 
dalyviai ir programų atlikėjai.

Iškilmingas dienos aktas bu
vo vienas iš svarbiausių šventės 
punktų. Prasidėjus programai, 
salėje buvo daug tuščių vietų, 
kurios vėliau, koncerto metu, 
buvo gerokai papildytos. Maty
ti, kad daug kas pabūgo ilgų 
kalbų, kurių vis dar neišmoks
tame išvengti. Nors, tiesą pa
sakius, šį kartą kalbos buvo 
kiek sąikingesnės ir iš dalies 
įdomesnės tuo, kad Windsoro 
ir Kanados aukšti pareigūnai 
parodė mus suprantą, užjaučią 
ir pasiruošę Jungtinėse Tautose
kelti mūsų klausimą. Oficialioji į organizatorium — Žebrauskaitė 
dalis pravesta sumaniai ir tvar- - Weir, sporto vadovu — R.

_ , Statome gyvenamus namus irŠventes vaidmuo ,. ... . ,kitokius biznio pastatas
Baigiant tenka pabrėžti, kad PetraUSkūS CoUStrUCtiOn 00. 

šventės bendri įspūdžiai geri ir | 2523 W. 69th St. PK 8-3792 
neišdildomi. Organizacinis ko
mitetas atliko savo uždavinį pa
vyzdingai ir sumaniai. Jautėsi, 
kad kiekvienas komiteto narys 
žino ką daro, nes visur vyravo 
gera tvarka, puiki informacija 
ir programos atlikėjams ir da
lyviams buvo parūpintos geriau
sios šalvens Nebus nerdmisz 5532 So. Hermitage Avenue sios sąlygos. iNeDUS peraaug, Te, HE 4.062«, Do 6 vai. vakaro 
jeigu lietuvių visuomenei dar

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

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

4936 W. 'l5th St., Cicero 
Tel. OL 6-2233; OL 2-8907

NAMŲ TAISYMO
KONTRAKTORIUS REAE ESTATE

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

JUOZAS VENCKAUSKAS

kartą išvardinsiu organizacinį 
komitetą, kurio pirmininku bu
vo Mykolas Kizis, sekretorium 
— E. Butavičienė, meno vado
vu — J. Sodaitis, meno parodos

Dumčius, studentų suvažiavimo 
organizatorium — B. Badikony-

Pajamų nuosavybė, jaunas sodas, rami, graži vieta, senatvė verčia 
parduoti. įmokėti tik $500. Savininkas duos morgieiu 5%.

5 akrai bet kokiam bizniui, visi patogumai, ‘reikia pamatyti, pigiai. 
6 kamb. mūrinė resid., šildymas gazu, $1.500 įmokėti, už $16,600.

7 metų namas, garažas, sodas, 2 akrai ąžuolyno/ savininkas Floridoj.
P. ABROMAITIS REALTY, 1005 Porter SL, Lemont, Iii., UL 7-6676

UŽ $19,500 NAMAS SU PAJAMOM
8 metų mūr. Apačioje 4 kamb. 

butas: Viršuje 2 kamb. ir vonia su 
visai atskiru įėjimu. Kilimai. Sieni
nis šaldytuvas. Gražiai ištaisytas 
rūsys. 30 pėdų sklypas.

TIK $16,500
6 kamb. mur. rezidencija Mar

ąuette Pk. Apžiūrėkite! Savininkas 
turi būtinai parduoti.

DU NAMAI
Ant vieno sklypo. Vienas — krau

tuvė ir 3 butai, kitas — vieno buto. 
$280 mėn. pajamų. Pigu. Verta dė
mesio!

GERAS PIRKIMAS
rtT 4 'y/t ka » r. I Pietų Vakaruose ant 4o pėdų skly-Telet. CL 4-74.j0 arba YA 7-2046 pO 7 metų 5% kamb. mūr. namas.

------------- --------------- I Garažas. šoninis įvažiavimas. Arti
I mokyklos.

3—4 gražus mfir. Brighton Parke. 
Centr. gild. 2 maš. gar. 30 p. skly
pas. $21,900.

3—6 labai gerai užlaikytas mūras 
Aušros Vartų parap., gazu šild. gar. 
$19,000.

2—6, 1—4 Brighton Park, centr. 
šild. 30 pėdų skl., garažas. $26,500.

NOTARY PUBLIC

SIMKUS
4259 So. Maplewood Avė.

Marą. P. 1 % mūr., 6-4k., gar. $22,900.
Mūr. 2x4, gas. šil., gar. — $17,900. 
Pigiai, nes sav. išvyksta.
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

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

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

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

LEMONTAS KVIEČIA JUS

j Nauji įvairaus dydžio mūriniai 
namai prie bažnyčių, vaikų darželio 
ir gimnazijos, visi miesto patogumai. 
Eilė senesnių namų mieste ir prie
miesčiuose, ąžuolais apaugusiais. 
Pasirinkimas komercinių, apartmen- 
tinių ir rezidencinių sklypų. Sau- 

_ T j- gam investavimui farmos, žemėsSeniausia Lietuvių Kadio Pro- sklypai su medžiais. Patogus susi- 
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties siekimas.
WLYN, 1360 bangos, veikia sek- Dr j BRIEDIS—REAL ESTATE 
madieniais nuo 1:00 iki 1:30. vai. uo _ gf Lemont „L 
po pietų. Parduodama: Vėliausių .. . ’ . .
nncmilirtill vinill aaTiirmilzo iip Irn- I 1 k

CL 7-7388

RADIO PROGRAMA

PRIE JAUNIMO CENTRO
3x6, mūr. Gazo šiluma. 75 pėdų 

sklypas. 2 auto garažas. $26,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 VVest 7lst Street
Tel. VVAIbrook 5-6015

CONTRACTORS

kingai, tik gal saviems reiktų 
kiek trumpinti savo kalbas. To
kia ir panašiom programom už- ! tė, baliaus reikalų vadovu 
tektų tik iškelti savo kalbos pa- Butavičius, butų vadovu — 
grindinę mintį. Pereinamos tau- R- Puida ir nariais — kun. V
rėš įteikimas buvo trumpas ir Kaleckis (Windsoro klebonas), dovanų krautuvę, 502 E.
tiksius. ’tz ™ -

pasaulinių žinių santrauka ir ko 
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 3 apartmentiniai sklypai beliko 
Steponas J. Minkąs. Biznio reika- rįnktinej Chicagos vietoj, šiaurės 
iais kreiptis j Baltic Florists rytų kampas 85 St. ir So. Kedzie 

Avė. Galima tuoj statyti 6—9—12

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

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (.VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOSirPREKY B OS 
tikslams skirtus pastatus. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMA 
PAGAL JQSU PAGEIDAVIMĄ

REpubuc 7-8949 
2301 W. 69t.b St.. Chicago

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Dotvnspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 5 
m. garantija. Dedame naujas “cop- 
pęp-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 sekmadle- 
niais.

UA 1-6647. RO 2-8778

Koncertas

V. Kačinskas, E. Puidienė, D. Į Broadway, So. Bostone. Telefonas X ^SeSTįStus 
Kraniauskiene, S. Kazlauskas ir AN 8-0489. Ten gaunamas ir
V. Lorentas. ‘Draugas" LAPKUS BUILDERS 

Telef RE 7-6630
“Dainavos” ansamblis >oncer j Devintosios Kanadog Lietuyi 

tą pradėjo J. Siniaus kantata dienog Windsore Metraštis> fš.
o ii o i a ttoc?” IzTurirta rVCl _ . . tur-

leistas vvmdsoro apylinkės lietu 
vių tautinio atgimimo dainiui 
Maironiui. Metraštyje tilpo auk 
štųjų Kanodos valdžios parei-

‘Troškimas laisvės”, kurios pa 
grindinė mintis labai tiko šven
tės progai. Tai stambus muzi
kos veikalas, sudarytas iš so
lo, ansamblio ir choro dalių, pri-
tariant geram tatnimentali-, kinimaj paMuUo Lje 
niam akompanimentui. Kanta-; 
tai dirigavo ansamblio dirigen
tas vadovas Stepas Sodeika, a-

j gūnų ir taip pat mūsiškių svei-

ruomenes statutas. Taip pat 
KLB Kultūros Fondo, Garbės

kompanuojant vargonais Algiui ----- ------ ——-------------------------- -
Šimkui, o fortepijonu - Vladui j........ •••HHimnmilMmiini.Hinimiim.
Jakubėnui. Kantata savo temi- j AUKŠTYN ŠIRDIS 
ne medžiaga yra įvairi ir tarp ' KBN. j PRUNSKIO parengtai
partijų besikaitaliojanti, todėl ir,

1 pavyzdžių ir gražiųjų minčių

HAVEN OF RĘST

NURSING HOME
Convalescent and Eldery People 

Ambulatory and Bedriddęn

24 HOUR NURSING SERVICE 
Liscensed

Rates $150, $160, $175, $200 Per 
Month. References. Rev. j. R. Too- 
lian, C. S.V., Pastor of St. Mary’s 
chųrch, Beąverville, Illinois.
Beaverville, Illinois Phone 31

VYRAI IR MOTERYS 
t ♦ ♦ ♦ ♦ »-»-» ♦

LABORATORY
TECHNIGIANS

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. Globensky, 
Sheldon Memorial Hospital 

Albion, Michigan

5300 į vakarus. Sav. parduoda 3 
mieg. mūr. bungalow; plytelių vir
tuvė ir vonia. Visas aircondition, pil
nai dekoruotas; 2 maš. mūr. gar. 
Rūsys — “Drifttvood ash” sienos. 
Daug priedų. Graž. apsodintas. Arti 

I bažn., mokvk., kraut. ir susisiek.
' Virš 20 tūkstan. ES 8-6175.

Marąuette Parke, mūr. 1% aukšto 
6 ir 4 kąmb., nebrangus.

Prie 73-čios ir Talman. Mūr. 5 
butų. Geras pirkinys.

69-$a. ir Oakley. Nauji bungalow 
po 5% kamb. Tik $17,500.

VAINA REALTY
2617 W. 7 lst St, RE 7-9515

BERWYN. Savininkas apleidžia 
miestą. 6 kamb. ins. brk. bunga
lotv. Apylinkėje 16th ir Ridgeland, 
najas gazu šildymas, modern. 
vonia. $15,900. Įmokėti $3,500. 
SVOBODA, 6013 Cermak Road. 
OLympic 2-6710 arba BIshop 
2-2162.

STANKUS! 
CONSTRUCTION C0.

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus, gydytoji? 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 68th St. 
Chicago 36, Illinois

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

Vieninteliai: iš lietuviu turi
me miesto leidimą-.dirbti nau
juose namuose;
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL
2434 So. Kedzie Avenne 

Chicago 23. Tilinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

CONSTRUCTION C0.

išpildymas pareikalavo pastan
gų, kurių užteko ir mišriam 
chorui ir solistams. “Motinos 
raudoj” teko pastebėti teisingą 
dinaminį skambesio santykį tarp 
choro ir instrumentalinės dalies, 
nes buvo išgautas geras ansam 
blis tarp melodinės medžiagos 
iškėlimo ir pritarimo fono. Ins
trumentai čia davė tinkamą spal 
vą ir savo teminę medžiagą at
liko pagal vaidmens svarbumą. 
Tik “Aušros varpe” ir “Perga
lės dainoj” buvo pasigesta var
gonų tinkamo vaidmens, tačiau 
choiras ir solistai Monika Krip- 
kauškienė ir Vytas Radys pasi
rodė tinkami kantatos vokali
nei rolei. Dirigentui pavyko iš
gauti dalinį ir bendrąjį choro 
ansamblį, mokėta išryškinti at
skirų choro partijų vaidmuo ir 
pasiektas pasigrožėtinas ansam 
blis tarp balso solo ir choro a- 
kompanimento.

“Pagirėnų” operos merginų ir

rinkines

Cia galima susipažinti su daugy
be asmenų ir pasigerėti jų charak
terio bruožais, pasirodančiais įvai
riose gyvenimo aplinkybėse. Kny
gą gražiai atspausdino Immaculata 
Press, Putman, Connecticut. 260 
pusi. Kaina $2.00.

Užsakymus siųskite: —
“Drangas”, 4545 VVest 63rd Street. 

Chicago 29. III.
Platintojams duodame nuolaidas
lllllilllllllllllllilllllllllllillllllliilllllllllll

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

PROGOS — OPPORTUNITIES

SKELBKITĖS “DRAUGE”

M OV K NG
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė.

Tel. FRontier 6-1882

HELP WANTED — VYRAI

MACHINISTS
You are needed in California’š 

beautiful Roseboivl & Rose Parade 
City. Permanent jobs for:

ENGINE & TURRET IjATHE 
MACIRNISTS

EXPERIENCED.
Top wages, overtime, insurance, se
curity and other fringe benefits, 
Travel allotvance if ąualified.

Write or Wire. DEPT N. H.
SECURITY VALVE CO.

909 EI Centro 
South Pa.sadena, California 

Applications available

EŠTABLISHED 28 YEARS!
A proven money niaker from owner 
who vvants to retire. $15,000 offer si 
reąųired for building, business and 
living ąuarters. — Cheesc market, 
restaurant and tavern, can easily ac- 
comodate a 2 family set-up. 7 mileš 
North of Statė line on highvvay 41. 
Act ąuick, deal mith ovvner. Phone, 
vvrite or come out to

BADGER CHEESE MARKET 
Route 1, Bristol, Wisconsin

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rocfcwell Street
Tel. GRovehiil 6-7875

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS ,R 
KITOKĮ PASTATAU

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153
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Lietuvių tautos tauriausios asmeny
bės Arkivysk. Jurgio Matulaičlo- 

Matulevlčiaua

UŽRAŠAI
TRIJOSE DALYSE:

I. Užrašai: Mintys, pastabos, pasi 
vžimai. Čia kaip tik atsiskleidžia 
Vrk.vysknpo Jurgio gilus tiesos įžvol 
girnas bei visiškas pasiaukojimas tar 
nau t i Dievui, Bažnyčiai ir sielų iš
ganymui.

II. Laiškai. Tai įvairiems asmenims 
ašytų laiškų ištraukos, gyvenimiškos 
išminties perlai, Išreikšti patarimų,

paraginimų Ir paaiškinimų for
moje.

UI. Vilniuje. Žvilgsnis j Arki
vyskupo kančias perneštas senon 
Lietuvos sostinėje, kur Jis steng 
damasis būti visiems visakuo, kad 
visus laimėtų Kristui, daugiausia 
vra nukentėjęs.

Knyga turl 220 pusi., paveiks 
luotą ir įrišta į kietus viršelius 
Kaina $2.50.

Užsakymus su pinigais siųskite
“DRAUDA S”

4545 W. 63 St., Chicago 29, ŪL
(lllllllllllllllllllilllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllillllillllllllilllllillllllllllllllllll

PUIKI PROGA,
Galima pasinaudoti tuojau,
. KIRPĖJUI

PLAUKU ŠUKUOTOJAMS
Europoje treniruotam, kirpti, nudai
linti plaukus žirklėmis ir skustuvu. 
Išmokins garbanuoti plaukus džio
vintuvu. Tinkamas vyras gali už
dirbti $300 ir daugiau į savaitę. Tu
ri kalbėti ir suprasti angliškai.

B 1 S M A R K H O T E D 
NEW CONTINENTAL BARBER

SALON
Susitarimui skambinkite 

DI 8-9195

Savininkas parduoda pelningą 
restoraną ir likerių biznį. 3 butai 
po 4 kamb. Metinės pajamos 
$70,000—$75,000. Agentai prašo
mi nesikreipti. ALbany 2-9408. 
Sekmad. uždaryta.

Platinkite “Draugą’'.

ĮSIGYKITE DABAR !

BAŽNYTINIŲPROLDŲ
VADOVĖLIS

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

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET MĖTAU 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. Western, Ciiicago 9, Hl.

“NIDA” BUILDERS, INC.
BTATOM^

VAgARVI
ATLIEKAME VISUS NAMU
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 8-0705 CL 7-2091 Ckicaso. IU.

)ME NAUJUS NAMUS, 
LVIETEŠ, GARAŽUS IR

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikiniui 

GA 5-5867

Remkite “Draugę”

Apsimoka skelbtis “DRAUGE' 
nes jis plačiausiai skaitomas hjtu 
vių dienraštis. GI skelbimų kainof 
visiems prieinamos.

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!



Kopenhaga virto stambiu, patraukliu 
turistiniu centru

Kiek palaidų pravažiuojančio keleivio įspūdžių. Senoji Danijos 
sostine traukia tūkstančius turistų, ypač amerikiečių. Keleivis

klausia, kodėl Kopenhaga žymiai jaukesne už kitas 
skandinavų sostines

V. ALSEIKA, Vokietija

Jfei Vakaruose gyvenąs nori ■ savo pastatais, muziejais, pa- reikia nors viena naktis praleis- 
patekti į Suomiją, jam tenka minklais, fontanais ir kt., ta- ti Danijos sostinėje ir dažniau- 
oro kr sausumos keliu vykti pro čiau... Kopenhaga aiškiai pa- siu atveju keleivis bus nukreip- 
Skaridinavijos kraštus — Darii- trauklesnė, jaukesnė, labiau pa- tas į privatų kurio nors advo- 
ją ar Švediją arba Baltijos jū- vergianti pašalietį keleivį. Sun- kato, teisėjo, pirklio ar kito

ku tai išaiškinti, tačiau tikru- piliečio butą. Keleivis, turistas 
moję čia supa keleivį ne tiek gaus miesto planą, sumokės 
šaltos nuotaikos kaip Stockhol- kambario suradimo mokestį ir... j 

loniausia, tačiau laivų, plaukian me, žmonės gyvesni, judresni, džiaugsis gavęs nakvynę, 
čių į Suomiją nėra daug (tai pagaliau, tempą išjudina, įvairi-

ra, pvz. iš Fed. Vokietijos — 
tiesiai į Helsinkį. Galimas da 
lykas, kelionė laivu būtų ma-

L.ų t vc, tasTivoli su savo nramo-
liečia Vokietijos uostus ar Ko- na tie tūkstančiai visur zujan- Tarp rotušės ir žinomos undinėsJ gomis miestui teikia kiek links-perihagą), jie he dideli ir* turis
tai vietas užsisako net keliais 
mėnesiais iš anksto. Oro-kelias 
— skubiausias, tačiau mažiau
siai teikiąs įspūdžių, tad neil
gai teko rinktis susisiekimo prie 
mones — įvairiausia ir, be to, 
pigiausia priemonė, tik trauki
nys. į ’

Kopenhaga. — įvairaus 
susisiekimo didelis mazgas

čių turistų su amerikiečiais ir 
vokiečiais priešakyje. Juk savo 
metu ir JAV aktoriaus Danny 
Kaye dėka buvo pastatytas fil
mas apie pasakų autorių Ander 
seną ir buvo gerokai išpopulia
rėjusi daina “Wonderful Kopen- 
hagen”.

Patekti lengva, bet... tik ne į 
viešbutį

Norint pasiekti Skandinavi
jos sostines: Stockholmą, Oslo, į" "7 Kopenhagą
Helsinkį būtinai tenka atsidurti
Danijos sostinėje. Lygiai ir į

Jei kas vasaros metu suma- gaį .Q kanalai gu senomis gat. XXIII kalbėjo daugeliui _ tūks- pagalbą.
(ar vėlėmis. Daug ir gražių parkų maldininkų prancūzų Jr ■

ir į Hamburgą), tai pasakytina i. } į§ būti pažiūrėti miesltalų kalbomis. Tarp kitko Sv.
XX i tiek: tuos miestus pasiekti tik-į, 1 ™ ----- I

sovietinius, satelitinius kraštus . , ... . . ... j to įdomybių — tai E. Enkseno
kėliauiantieii su lėktuvais su-i131 engva’ taciau jau visai ki- d b undinės statula ant ak- Keliaujantieji su įeatuvais su-!+ n,-,<=„ .„ tas, liūdnesnis reikalas su kam- ; . „„„ t„stoja augančioje Kopenhagoje. ! barju nakv nej i mens uosto pakrantėje. Ją nuo
Galima drąsiai teigti, kad poka-! 1U vynci- į yUįįksį atvirutėse ir ji jau
riniais metais toji Kopenhaga Visi viešbučiai ir kiti nakvy- virto miestr, sakytume, simbo- gu sP°ntaniškumu sakė po- našiesiems

.® I , j ’ ; niežiuq __  ir tuo būdu reiškiasi i tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir
virto ir pirmaeiliu turistų cent- Į nės namai nepatenkina įhilzi- bu I S , lail Vi Stančikaitės gražios iliu

{ne Vien geri katalikai, bet ir
f daugelis atsiskyrusių brolių, tų, { 

Ne taip toli nuo rotušės — ., , .... , Kristu ivairiu
padėties, artimumo kitiems eu- nakvynėmis. Todėl vasaros me- , . • užsieniuose žinomas • . ■ • • ' , • ?’ . • 1 .
ropiniams kraštams valiutos,' tu ypatingai Kopenhagos (Ir! uzsiemuose zinomas istorijos įvykių eigoj vienur bei
pramogų ir kt. sumetimų Ko- Hamburgo) geležinkelio stotyse : ‘Tlvoh parkaS’ veikiąS ]aU kituf buvo atsiskyrę nuo viehy- 
penhaga, kaip teko pastebėti, rasite nuolat apgultus vad. kam-' Augiau 100 metų. Jis įdomus bės. - Popiežius išreiškė savo 
gerokai pamėgta JAV-bių turįs į barių nurodymo kioskus. Jais daugeliu požiūrių ir jam, ypač • Patenkinimą, a nuosir ūmo 
tų. Jų čia rasime keliariopai į naudotis būtina, jei norima ar jo meno . parengimams, teks pas ir r0 1S umo zie ai ^au Pra e 
daugiau kaip tolimame Stock- { ' .

ru ir ją būtų galima pavadinti i niškos turistų pasiūlos, tad ten-; 
šiauriniu Paryžiumi. Dėl savo 1 ka tenkintis ir privačių butų

'V

holmė ar tokiame Hamburge, 
Briuselyje.

800 m. senumo didmiestis daug 
kuo patraukia

Kai 1167 m. vyskupas Absa- 
lon įkūrė Kopenhagos miestą, ! 
kai anuomet vyravo vyskupo - i 
karvedžio pilis, jis nesitikėjo, 1 
kad šioji vietovė kada nors iš
augs į milijoninio dydžio mies- . 
tą ir magnetą, patraukiantį mi- į 
lijonus užsieniečių. Miestą savo ! 
laiku yra palietusios įvairios ne 
laimės, gaisrai, karas, oku
pacijos, bombardavimai, — ta
čiau vėliau jis vėl atsistatė, iš
augo eilė didingų pastatų, smai 
liabokščių bažnyčių, muziejų. 
Nūb karaliaus Christijono IV-jo 
laikų iškilo renesanso stiliaus 
Rosenborg pilis ir visa eilė ki
tų pastatų. Vyskupo Absalono 
pilies vietoje dabar galime ste
bėti danų vyriausybės būstinę 
— Christiansborgo pilį.

Karališkas miestas su jaukumo 
atspalviu

Paliečiant kelionę per Skan
dinaviją čia skaitytojai teras tik 
kiėit palaidų įspūdžių, tiek, kiek 
eilinis turistas gali pastebėti 
sostinėse išbuvęs vieną kitą die
ną. Pavaikščaojęs pagrindinė
mis gatvėmis, pasinaudojęs tu
ristiniais autobusais ir godžiai 
ieškojęs reikalingų informacijų 
tiek iš gido aiškinimų, tiek iš 
vieno kito leidinio. Taigi kiek
vienas Kopenhagoje atsilankęs 
privalo pamatyti bent karališ
kus rūmus -— vad. Amalienborg 
su keturiais rokoko stiliaus rū
mais. Įdomu stebėti ir kailinė
mis kepurėmis pasipuošusių sar 
gybinių pasikeitimo ceremoni
jos. Tai vis įdomybės, sutinka
mos tik kraštuose su monarchi
jos tradicijų liekanomis.

Kai teko palyginti Kopenha
gą su “šiaurine Venecija” — 
Švedijos sostine Stockholmu, tai 
drąsiai gali sakyti — abi sosti
nės vertos dėmesio ir turtingos

Liet. Bendruomenės Marąuette Parko (Chicagoje) skyriaus rūgs. 
16 d. išvažiavime Marian Hills jaunieji dalyviai. Iš k. j d. pirmoje 
eilėje: Loreta Stončiūtė, Lina Augustinaitė, Vytautas Rupinskas; 
antroje eilėje: Kazimiera Brazdžionyte, Danguolė Stončiūtė, Rū
ta Nainytė, Vytautas Valeška, Gintautas Venclovas, Algirdas 
Jasaitis; trečioje eilėje: Daiva Matulionytė, Dalia Barzdukaitė, 
Jūratė Jdsaitytė, Pijus Storičiūs ir Vitas Augustinas.

TĖVYNĖS ŽVAIGŽDUTEI 
ŠVENČIANT

rūs atsakymai, įdomu juos sek
ti, lyginti, kritikuoti, ta proga ! 
dalant išvadas ir nagrinėjant 
vaikų gabumus, palinkimus, sko {| 
nį, charakterius ir t.t.

Dažnas mūsų suaugėlių-skai- 
tytojų, gal, neatkreipia dėme-

Laikas nuplaukė greit, — ne- Į šio į tą skyrelį,tačiau, kokia di- I 
pastebėjome, kai suėjo metai dėlė reikšmė, kai vaikas užuot ] 
“Tėvynės žvaigždutei” švie- i neriaūdingai laiką leisdamas, į-
čiant, mūsų mažųjų skyreliui, 
maloniai įterptam Draugo pus
lapiuose.

Malonu šia proga priminti, 
kad Draugas suteikė galimybę

šitraukia į mažųjų kultūrininkų Į 
darbą. Neabejotina yra ir tau-! i 
tinė reikšmė, kai iš mažens jis 
įpranta prie lietuvių visuomeni
nės veiklos, tuo pačiu artėjant

jąūhiitėms jėgoms pasireikšti, i ir prie lietuvybės išlaikymo ide- 
mažiešiems rašytojams plunks- I alų. Be to, tai yra tikras kelias !
ną paminklinti, pagalvoti, su
kurti. Įdomūs būna ir tų ma
žųjų kūrėjų piešinėliai, kuriais

naujoms mūsų jėgoms, nau
jiems talentams priauginti. 

Daug nuopelnų reikia pripa-
dabinama “Tėviškės žvaigždu- ■ žinti Draugui už duodamą vietą 
tė”. ' jo puslapiuose ir laikraščio re-

Tačiau įdomiausi yra vaikų daktoriui, gerbiamam J. Plačui, 
atsakymai į jiems paskelbtas už jo puikią iniciatyvą ir dide- 
anketas. Tuo duodama proga ir lį pakantrumą tame darbe. Svei 
visiems mažiems skaitytojams 1 kinu šia sukaktuvine proga ir 
“savo nuomonę” pareikšti. Kai linkiu nuo širdies: gyvuokite! 
susirenka gausūs ir labai įvai-1 Janina Narūne

Painir.klas Kopenhagoje

kirti kiek vietos kitą kartą.

uosto pakrantėje , _
mesnį pobūdį, nuteikia pramo- 

Keleivis Kopenhagoje gali va gauti. Palyginus su kitomis 
landomis vaikščioti, naudotis pa skandinavų sostinėmis, Kopen- 
senusiais ' tramvajais (numato-

gėrimai, o kioskai vėl atsklei- ' 
džia didesnę laisvę — pilna juo
se erotinio, nudistinio turinio 
paveiksluotų leidinių, žurnalų. . 
Šiuo požiūriu, sakoma, Kopen
haga neturinti jokių konkuren-hagoje laisvai ir, palyginti, pi

ma juos greitai pakeisti modernai pardavinėjami alkoholiniai | tų.
niais busais), važinėti taksi ar' ----------
turistiniais busais su gidu ir vis
ras ką nors naujo, įspūdingo, 
būdingo, neįprasto. Salia kara
liškųjų pastatų, įdomi ir rotu
šės aikštė su pačia rotuše, akį 

j patraukia senamiestis ir ypatin

Nuoširdumo ir broliškumo žiedai

Rugsėjo 5 d. Šv. Petro bazi- dėsnio aiškumo, ir sielos bus 
likoje įvykusios bendrosios au- geriau paruoštos ir geriau nu- 
diencijos metu popiežius Jonas siteikusios priimti Viešpaties

Tėvas užsiminė apie netrukus 
prasidedantį Visuotinį Bažny
čios susirinkimą.

— Sielos atsiveria su ypatin-

llllllllllllllllllllllllllllllilIlIilIlIlIlIlHIIIU
STASYS DŽIUGAS

K iškučio Vardines
l‘ai gražiausia dovana mūsų

atraciios šia knvga padarė dau 
Tiausin mėgiama mažųjų skaitv 
‘dip fnrnp Kaina $1.50

t Tžsakvrnue 
’ljoVitp

kartu su pinigais

DRAUGAS
4545 W G3rčl Street 

Chicago 29. TU
iiimini'imiiiimiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiitiu

Dr. Daugirdaitė-Sruogienė 

Lietuvos istorija

★ ★ *
-adovėlis lituanistinėms rnokyl- 
toms ir tėvams, vaikus su Lietuvo

{da skleistis atsiskyrūšiųjų pu
sėje, ir dabar esanti daug ge- 

! rešnė padėtis, negu - prieš Pi
jaus IX-jd šaukiamąjį I-jį Va
tikano susirinkimą prieš 100 
metų.

— Nemanykite, — pažymėjo 
popiežius Jonas XXIII savo kai 
bos pabaigoje, — kad po Vi
suotinio II-jo Vatikano susirin
kimo ateis pasaulin tobula tai- praeitimi norintiems supažindin 
. -T ... namuose. Knyga iliustruota, kieka. Nereikia galioti, kad gy- j.aja vjrgeijaiSt 204 pusi. Kaina $• 
venti žemėje būtų jau tas pat,
ką gyventi rojuje, jeigu čia dva 
sinis gerbūvis iš naujo pakitė
tų. Deja, dalykai turės žemiš
kos kelionės sunkumų bei truk
dymų. Tačiau bus pasiekta di-

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

PADE
Mūsų mylimam tėveliui

A. -Į- A. A. OLŠAUSKUI mirus;
gili padėka priklauso Šv. Antano parapijos klebonui kun. 
J. W. Stanievich, kun. K. Simanavičiui, kun. V. Kriščiūnevi- 
čiui už šv. Mišių auką, kun. B. Dagiliui bei Dėt. At. Sendrau
gių kuopai už maldas ir pareikštą spaudoje užuojautą, laido
tuvių direktoriui p. V. Baužai už .malonų patarnavimą, auko
jusiems už Jo sielą šv. Mišioms: p. p. Sirtautienei, Olšaus
kams, Kvedarams, Lėliams, Mikams, Mikailams, Merkevi- 
čiams, Nevėrauskams, Polėkaitienei, Paurazienei, Polterai- 
čia.mš, Sirgėdienei, Szelog, Šniokaitienei, Sviderskui ir Va
liams; padėjusiemg prie Jo karsto gęlių: p.p. Naikauskams. 
Paškevičiams, Vaitiekaičiams; pareiškusiems užuojautą spaudo
je: p. p. Petrauskams, Vadopalams ir visiems kitiems aplan
kiusiems Jo palaikus, palvdėjusiems Jį į amžino poilsio vietą, 
pareiškusiems mums užuojautą žodžiu bei laiškais ir kitu būdu 
mums patarnavusiems.

Nuliūdę: Sūnus Norbertas ir duktė Felicija

PADĖKA
Mūsų brangiajai

A, "|- A.
JULIJAI ŠMULKŠTIENEI

mirus, visiems, aukojusiems už Velionės sielą Šv. Mišioms, 
padėjusiems prie karsto gėlių ar vieton jų skyrusiems aukas 
visuomeniniams tikslams, atsilankiusiems į laidotuves ar pa- 
lydėjusiems į šv. Kazimiero kapines, Čikagoje, pareiškusiems 
mums užuojautą laikraščiuose, laiškais ir žodžiu ar kitu būdu 
patarnavusiems a. a. Velionei ar mums, — nuoširdžiausiai 
dėkojame.

Ypač dėkojame Šv. Jurgio parapijos kunigams bei var
gonininkui už gedulingas pamaldas prie a. a. Velionės karsto 
ir laidotuvių direktoriui Antanui M. Phillips už gerą laido
tuvių tvarkymą.

Nuliūdę: vyras, sūnūs, marti, anūkė, sesuo

bkAUGAB, antradienis, 1962 m. rugsėjo mėh. 18 d.

A "t" fl
JONUI BAGDONUI 

Lietuvoje mirus, jo sūnums - mielam kolegai 
Dr. Valentinui ir Vaclovui Bagdonams bei 
jii šeimoms reiškiame gilię užuojautą ir kar
tu liūdime.

A. V. Mauručiai

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON

SAVININKO li

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcresf 3-6335
Vienas blokas nno kapinių

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

ir kitų papuošimų 
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PK 8-0833 PR 8-0834

.L F. Fili EIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue 
BIJ0 Tel. YA 7 1741-2

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS 
MARŲUETTE FUNERAL HOME J H ,;

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVĖ,

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
REpublia T-8600 REpubHt T-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

Tel. REpublic 7-1213 
TeL Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
vS48 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

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

3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tei. YArds 7-1138—1139

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

Pasinaudokite “Brango” flassified skyriumi
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X Tėvų Mari jonų Bendradar
bių Chicagos Apskrities susirin
kimas įvyks trečiadienį,- rugsė
jo 19 d., 7:30 v. v. t. marijonų 
vienuolyno patalpose. Visų sky
rių atstovus prašome dalyvauti, 
nes reikia ruoštis t. marijonų 
banketui, kuris įvyks lapkričio 
4 d. Yra ir kitų skubių darbų.

X Antanina Juškienė, plačiai 
žinoma veikėja ir stambi gerų 
daubų rėmėja, atostogauja Per- 
sacola Beach, Fla.

X Irenos Vytauskaitės ir 
Remigijaus J. Valaičio sutuok
tuvės įvyko rugsėjo 15 d. Švč. 
M. Marijos Nekalto Prasidėji
mo bažnyčioje šv. mišių metu. 
Mišias atnašavo ir jų moterys
tės ryšį palaimino kun. F. Kelp
šas. Pamaldų metu giedojo Ne
rija Linkevičiūtė. Jaunuosius 
palydėjo: Genovaitė Paketury- 
tė, Aldona Pauliūtė, Violeta 
Pabarčiūtė, Rita Kviklytė, Re
gina Valaitytė, Donatas Prapuo 
lenis, Antanas Barkus, Algis 
Varnas, Egilijus Valaitis ir Čes
lovas Bakšys. Vestuvių vaišėse, 
dalyvaujant apie du šimtus sve
čių, vakaro programos vedėju 
buvo Juozas Polikaitis. Ilgai 
skambėjo lietuviškos dainos, be 
sivaišinant ir bešokant.

X Kun. Andrius Naudžiūnas,
MIC, “Draugo” redaktorius, il
sisi Rytų pajūryje, kur dabar 
esą geriau žuvauti nei maudy
tis.

X šv. Kazimiero Vienuolyno 
Rėmėjų centras rengia vieną iš 
didžiausių bunco parengimų su 
daugybe dovanų spalio 21 d. 
2:30 v. p. p. Marijos Aukšt. 
mok. svetainėje. Kviečiame vi
sus tą dieną rezervuoti rėmė
joms ir dalyvauti. Bus gerų do
vanų. Kviečiame gausiai daly
vauti, seselės ir rėmėjos visas 
maloniai priims ir pavaišins. 
Jūsų visų atsilankymas bus la 
bai įvertintas.

X L. V. S. “Ramovė” Chica
gos sk. rengia šį sekmadienį ru
deninį išvažiavimą į Internatio
nal Frienship Gardens, prie Mi
chigan City, Ind. Ten bus prie 
Lietuvą reprezentuojančios eg
lės pastatyto granitinio pjede
stalo su vario lentele oficialus 
atidengimas. Dalyvaus Lietuvos 
kon. dr. P. Daužvardis ir ta 
proga įteiks tautinę vėliavą par 
ko administracijai. Iškilmių 
pradžia 12 vai. Iškilmės tąsa ra- 
movėnams ir jų svečiams bus 
Union Pier. Šiuo klausimu in- 
formuotis pas J. Gradinską, te
lef. FR 6-1998.

X Vytautas Šliupas kitą sek
madienį, rugsėjo 23 d. 3 vai. p. 
p. Jaunimo Centre inžinierių ir 
architektų susirinkime skaitys 
paskaitą apie inžinierių darbo 
sąlygas JAV ekonomiškai re
miamuose kraštuose, bei gali
mybes pasinaudoti JAV tam tik 
siui skiriamomis lėšomis.

Po paskaitos demonstruos SS. 
vo paties Afrikoje padarytą 
filmą.

X Šarūnas Milišauskas, ve
dęs Vitą Kriaučiūnaitę, rugpiū
čio mėnesį baigė eum Įaudė Co- 
lumbus universitetą, Ohio, atro- 
pologijos šaką. Apie baigimą 
paskelbė Kenosha, Wisc., vie
tos laikraštis, nes Šarūnas ten 
gyvena. Ta proga vietos kong
resmanas Milišauską gražiai pa 
sveikino.

X Al. Markauską, North 
Lake, III., Automatic Electric 
tarnautojų golfo klubas išsirin
ko pirmininku. Markauskas gy
vena Cicero ir laisvolaikiu va
dovauja kapelai, kuri groja lie
tuvių parengimuose.

X Marija Mclkienė, 3248 So. 
Green St., žinoma visuomenės 
veikėja, rugsėjo 5 d. šventė sa
vo gimimo dieną, o rugsėjo 12

'd. šventė vardadienį. Vladas ir 
Marija Melkai ta proga iškėlė 
šaunias vaišes. Dalyvavo daug 
svečių, taipgi kun. J. Kuzins-1 
kas. Visi palinkėjo Melkams 
ilgiausių ir sveikiausių metų, 
Taip gi gavo sveikinimus nuo 
dukrelės vienuolės Marijos Ma- 
tildos, kuri yra pranciškiečių 
vienuolyne Pittsburgh, Pa. Mel
kai yra žinomi stambūs parapi
jos ir draugijų rėmėjai. Visuo
met svečiams miela lankytis ir 
svečiuotis Melkų vaišingoj šei
moj.

X Povilas Pugzlis, gyvenan
tis Cicero, III., yra vienas iš pir 
mųjų Draugo skaitytojų. Da
bar, išėjęs į pensiją, daugiau 
laiko skiria dienraščio skaity
mui. Sako, jau praėjo 46 metai, 
bet vis malonu ir miela paimti 
į rankas “seną laikraštį”.

Tūkstantines minios Šv. Kryžiaus ligonines atidaryme

Švento Kryžiaus ligoninės naujojo pastato atidarymo iškilmių dalyviai (Nuotr. A. Gulbinsko)

Praėjusį sekmadienį Lietuvių akompanuojant, pagiedojo Ame viršininkė; dr. Samuel Andel-
Aikštėje (Lithuanian Plaza) 
buvo didelis sujudimas. Tūks-

X Sofija ir Viktoras Mickūnai tančiai žmoni^ susirinko į nau- 
išvyko pas sūnų Viktorą ir mar J°j° Sv- Kryžiaus ligoninės pa
čią' Virginiją atostogoms į Dės stato atidarymą. 3 vai. po pie- 
Maine, Iowa. Jaunieji Mickū- trims Amerikos legiono po
nai augina 4 sūnus ir dukreles.

rikos himną. Vysk. V. Brizgys 
atkalbėjo invokaciją. Pagrindi
nę kalbą pasakė miesto meras 
Richard Daley. Sveikino: Frank 
Piane, ligoninės patarėjų tary
bos pirmininkas, kuris ir prog
ramai vadovavo; W. Eisinienė,stams: Dariaus - Girėno, Don

Varno ir Deksnis - Keenan ne- 'ligoninės rėmėjų draugijos pir- 
X šokėjai ir dainininkai nau' šant vėliavas, parade atvyko į mininkė; dr. W. Kopustiak, li- 

jai priimami į Dainavos ansam- ligoninės frontą žymieji asme- goninės gydytojų personalo pir- 
blį šio sezono didžiuliam pasta- nys. Solistas Algirdas Brazis, mininkas; motina M. Adorata,
tymui, kurio repertuarą ansam
blis pradėjo ruošti grįžęs iš 
Windsoro koncertinių gastro
lių.

Registracija vyksta antradie
niais ir ketvirtadieniais Holly- 
wood salėj 2419 W. 43 St. nuo 
8 iki 19 v. v.

X šv. Pranciškaus Vienuoly
no Rėmėjų 2 sk. parengimas su 
daugybe dovanų įvyks rugsėjo 
30 d. 2 v. p. p. Garlevičienės 
namuose, 4437 S. Artesian avė. 
Kviečiami visi atsilankyti.

Chicagos žinios
. .KATALIKŲ LABDARYBĖ buvo anksčiau, kai Midway ae-

I rodrome pasireiškė judėjimas. 
Chicagos arkivyskupijos lab-! Esą> ten biznis nykstąs Tuo 

darybės darbus pavaizduos dvi tarpu namų toj apylinkė labai 
televizijos programos, - NBC reikalinga pietvakariuose yra 
rūgs. 16 ir 20 d. Programa pa-1 labai daug darboviečiU) j kurias 
vadinta In the World (5 ka- .g tob turi atvyktį daugiau dar-
nalas) bus rugsėjo 16 d. 9.3Q bįn}nkų. Atrodo, kad leidimas 
vai. r. ir rugsėjo 20 d. tą pačią duotas< Išdygug pirmie.
valandą. Programose bus aiški- giemg namaAls> prasidės staty. 
narni vyskupijos darbai ir se-:baW Pramatoma, kad ši apy
nelių prieglaudų veikimas.

MENKAS MOKSLAS MOKYK
LOJ

man, Chicagos miesto sveika
tos viršininkas. Atidarant ligo
ninę, juostą prie durų perkirpo 
meras Daley, motina M. Adora- Į 
ta ir dr. Aleksandras Javois-Jo- Į 
vaišas, pirmasis Šv. Kryžiaus li
goninės gydytojų personalo pir-1 
mininkas (1928—1929 m.).

Po iškilmių publika lankė nau 
jojo pastato vidų. Ji stebėjosi I 
ir gėrėjosi įstaigas modernumu,

Ne veltui miesto valdžia ieš
ko atsakingo žmogaus studijuo
ti mokymą Chicagos mokyklo
se, kad suradus ir pataisius jo 
trūkumus. Jau patys tėvai ma

lto mokymo stoką. Pietų Chica- 
'gos tėvų grupė formaliai prašė 
Švietimo departamento leisti jų 

J vaikams persikelti iš viešosios i ”jobn 
aukštesnės Hirsch mok., 7440 j 
S. Ingleside, į kitą, Hyde Park 
auk. mok. Priežastis ?

linkė bus apstatyta namais, ir 
žmonės naujai atvykusiems pa
sakos, kad čia kadaise buvo sa
vo laiku didžiausias pasaulio 
Midway aerodromas.

DEPORTUOJA 300 ŽMONIŲ

JAV valdžia iš Chicagos apy
linkės deportuos 300 žmonių, 
kurie nelegaliai atvyko į Ame
riką arba legaliai, bet nesilaikė 
svetimšaliams liečiančių nuosta- 

Lehmann, Imigra
cijos direktorius Chicagos apy
linkėje, sako, kad, be minėtų, 

a _ bus dar 1,300 asmenų, kurie sa-
Hirsch mokyklą, jų vaikai bū- ... .’ .„ . . .., L vanonskai grjs i savo kraštus,tų laikomi nekvalifikuotais įsto- , , ... .... . . ..1 kad galėtų vėl grįžti į Ameriką 

legaliu keliu. Tie, kurie depor
tuojami dėl kokio nors nusikal
timo, galės grįžti tik gavę vyr. 
prokuroro leidimą.

Šv. Ritos mokyklos orkestrui Šv. Kazimiero seserų generalinė puošnumu ir erdvumu.

CHIICAGOS BALFAS ŠAUKIASI 

PAGALBOS

Chicagos Balfo apskrities vai 
dyba, kiek tai liečia aukas, ku-

ti į kolegiją. Tai aukštesnė mo
kykla, kuri neužtektinai aukš
ta.

APARTAMENTŲ STATYBA 
PRIE MIDWAY

Aldermanas George J. Turėk 
paprašė leidimo statyti $300,- 
000 vertės apartamentinį namą 
Cicero gatvėje, 4 blokai į šiau
rę nuo Midway aerodromo (ne
toli Draugo). Leidimas yra rei
kalingas, nes apylinkė laikoma

Nemėgsta išsižadančių 

tautinės kultūros ir

kalbos

Ontario veišosios globos ta-

stantiems būtų šviesesnės Kalė
dų šventės. Padėkite Balfui, o 
per jį ir visiems vargstantiems.

Kun. dr. A. Juška,
Chicagos Balso apskr. pirm.Sekantį mėnesį įvyksta Balfo 

seimas Baltimorėje. Kažin kas 
spaudoje paskelbė, kad iš Chi- rias mes' persiunčiam centro vai 

dybai, nepalikdami vietoje nė 
cento, jaučiasi ne kokioje padė
tyje. Tiesa, kad mes kiekvienais 
metais surenkam apie 10 tūks
tančių dolerių. Numatoma, kad 
ir šįmet prie tos sumos prieisi
me. Tačiau kitos vietovės, kur

cagos į seimą važiuos pilnas au 
tobusas. Gražu būtų, jei tokia 
pranašystė įvyktų. Juk lietuvių 
sostinei tai pritiktų. Gi iš cent-

j ro valdybos pranešimų atrodo, 
X Kun. A. Lipniūno moksl. kad tame seime bus padaryti

at-kų kuopa tėvų jėzuitų vasar- 
ivietej prie Paw Paw ežero ren

reikšmingi nutarimai, suinten-
------- j r------------------------ ----------------- . 2 . v , lietuvių žymiai maniau, mus jau

• ... .. , tt- t syvinta, sukoncentruota salpos , ,, . ...gia išvyką rugsėjo 23 d. Visus M , pralenkia. Mums lyg geda butų,
sakysim, asilikti nuo didžiojo 
New Yorko. Mūsų kvota turėtų 
dvigubai pakilti.

kviečia dalyvauti.
X Antanui Eidėnui, po karo 

gyvenusiam Lensbergo mieste 
Vokietijoj, Drauge yra laiškas 
iš Lietuvos, atsiimti administ
racijoj.

X Liet. žurn. s-gos Chicagos 
sk. nariai, kurie turi nario pa
žymėjimus, į ketvirtą tradicinį 
spaudos balių, kuris įvyksta 
rugsėjo 22 d. 8 vai. v. B. Pakš
to salėje, įeina nemokamai, kaip 
paskutiniame valdybos posėdy
je buvo nutarta. Nariai, kurie 
tokių pažymėjimų dar neturi, 
gali juos gauti pas Vyt. Zala- 
orių.t 1427 So. 51 Avė., Cicero 
50, III.

X Rugsėjo 30 d. 4 v. p. p.
J aunimo Centre vykstančiai 
Madų Parodai bilietus galima 
įsigyti “Dainoje”, Andrijausko
Moterų Salione, Kaniauskienės | Donaldas Petraitis, MIC, įšven- 
Moterų Salione, “Marginiuose”, ! tintas subdiakonu rugsėjo 16 d. 
ir parodos dieną 3 v. p. p. prie Mary Mission House vienuo-
iėiimn f Pr l r r lyne> Techny, I1L sventino Vysk., profesionalus, o ypač tuos, iš
įėjimo. (Pr.) iR> Hillingcr. , ’

kurių per paskutinius metus ne 
Tikimės, kad

veikla

Mūsų uolaus iždininko Igno 
Daukaus kasos knygos rodo, 
kad Balfui čia aukoja daugiau 
individualūs asmenys ir tai tie, 
kurie mažiau pasiturį. Sakysim 
kelinti metai mes pasigendam 
stambesnių aukų įš mūsų pro
fesionalų — taupymo skolini
mo lietuviškų bendrovių, preky
bininkų, daktarų, inžinierių ir 
kitų.

Nenorėdami nuo kitų atsilik
ti, jausdami, kad šelpiamųjų

Pasitarime Chicago Savings & Loan Association patalpose, 6245 
S. Western Avė., praeitą šeštadienį teisėjo Alfonso Wells rinki
minės kampanijos pravedimo reikalu. Iš kairės į dešinę: dr. Juo
zas Jerome, Jonas Pakel ir teisėjas A. Wells.

biznio zona. Bet, sako jis, tai|r^a - Welfare Council suren‘ 
gė 5 dienų konferenciją aptarti 
tarpgrupiniams santykiams. At 
stovų buvo apie pusšimtis iš į- 
vairių etninių organizacijų, 6 iš 
auklėjimo įstaigų, 16 iš viešo
sios globos įstaigų, 9 fed. vy
riausybės atstovai ir 2 Ontario 
vyriausybės atstovai. Jie buvo 
apgyvendinti autovežimių uni
jos švietimo centre Port Elgin, 
prie Huron ežero.

IS ARTI IR TOLI
1. A. VALSTYBĖSE

— Dr. Jadvyga Rimšaite, 
skaičius Europoje nemažėja, o gyv. Ottavoje, Kanadoje, Dar- 
didėja, be to atsiranda para- bo dienos savaitgalyje dalyva- 
mos reikalingų ir vietoje, Chica vo Gouverneur, N. Y., įvyku- 
gos Balfo apskritis skelbia pi- šiame mineralogų suvažiavime, 
niginį vajų spalio, lapkričio ir Suvažiavimą organizavo Alba- 
gruodžio mėnesyje. Spalio mė- ny, N. Y., Mineralogų klubas,

| PRIĖMIMAS IR KOKTEILIAI

pagerbiant 
ALFONSE F, WELLS 

Demokratų kandidatą į 
Aukščiausiojo teismo

teisėjus, 
kuris įvyks 

SKYLINE TERRACE, 
SHERMAN HOTEL 
Trečiadienį, 1982 m, rug
sėjo 26 d., 4 iki 7 va!, p. p.

Užsakykite bilietus paštu ar telefonu. Bepartyvinio biznio 
.,.s bei profesinio komiteto -—- Pirmininkas BDVV. STASUKAITIS,

pakviesdamas Ottavos slėnio 
Mineralogų klubą, kuriam pri
klauso mūsų energingoji lietu
vaitė mineralogijosdaktarė J.
Rimšaitė. Suvažiavimo dalyviai 

sam nieko gavę. Tikimės, kad . -. ... . ,& > susipažino su talko ir kitomis
jie bus dosnūs. Lapkričio 10 d., vietinėmis kasyklomis, kuriose 
šeštadienį, 7 v. v. Jaunimo Cen gausu įvairių mineralų, kaip he 
tre, bus Balfo metinė vakarie- matito, titanito, turmalino ir 
nė - banketas, kuriame kalbės i ^t.

® prof. dr. Jonas Grinius, svečias! Kita proga daktarė apžiūrėjo
Š ,v , . .. ~ , • buvusių kadaise žymių marmo-A is Vokietijos. Pakvietimo kaina ‘ . , , ... m ,“ i Lo kasyklų liekanas. Tada ir

tik trys doleriai. Rezervuokite '
<| iš anksto tą dieną, įsigykite bi- 

lietus. Gruodžio mėnesio pra- 
džioje pagal turimus adresus 
bus išsiuntinti laiškeliai, pra
šant mažos aukos, kad varg-

nėšio pradžioje mūsų atstovai 
su aukų lapais aplankys mūsų
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miestelis turėjo antramaroro — 
vardą; ši šiandien tik vienas ki
tas senas namas bei begriūnan- 
tis šaligatvis besikeičiančių lai
kų sunaikintas, čia klestėjusio 
marmuro dienas beliudija. (A. 
V.)

KANADOJE
— Kun. J. Borevičiaus, A.

gistro Master laipsnį iš antro
pologijos. Netrukus išvyksta į 
New Yorką tęsti studijų Ko
lumbijos un-te daktaro laipsniui 
gauti. Jo žmona Joana Beleckai 
tė - Vaštokienė, turinti magi
stro laipsnį iš meno istorijos ir 
archeologijos, pernai buvo ga
vusi stipendiją iš Toronto un- 
to ir studijavo Kolumbijos un- 
te. Dabar vėl gavo $2,000 sti
pendiją iš Canada Council stu
dijoms tęsti.

— Liudas Medelis,, Toronto, 
Ont., vienas “Varpo” choro pa
reigūnų, išvyksta su šeima gy
venti į Californiją.

Iš paskaitininkų ir dalyvių 
diskusijų buvo visai aišku, kad 
dabartinių JAV ir Kanados vy
riausybių noras yra palaikyti 
“kultūrinį pluralizmą”, siekti, 
kad ateiviai išlaikytų savo kul
tūrų savitumus ir tuo praturtin 
tų Kanadą. Viešoji opinija vis- 
dėlto linkusi reikalauti iš jų ne 
tik valstybės įstatymų paisy
mo, bet ir vietinės, kalbos mokė 
jimo bei jos vartojimo viešose 
vietose.

Dr. Bernard vadino išvietin- 
tus asmenis “Delayed Pilg- 
rims” ir teigė, kad tautybių 
grupinis santykiavimas palaiko 
kultūrinį pluralizmą, kuris yra 
būtinas, nes iš jo kyla valsty
bės kultūrinis dinamizmas.

Pabaltiečių taut. grupėms at
stovavo V. Judzentavieiūtė, ku
ri buvo paskirta būti diskusijų 
grupės — “panel” baigiamųjų 
diskusijų metu. Ji susidarė nuo 
mone, kad tie ateiviai, kurie vi
siškai prisitaiko prie kanadie
čių ir negerbia savo papročių 
bei kalbos, nėra vertinami nei 
pageidaujami.

Iš Liet. Bendruomenės Marąuette Parko, Chicagoje, skyriaus iš
važiavimo } Marian Hills rūgs. 16 d. Iš k. į d. Virginija Strasevi- 
čiūtė, Laima Nainytė, Laima Gerulytė, Viktorija Brazdžionyte.

Vąrtų parapijos kelbono Mont- 
JAV katalikai turi per 13,000' realyje 25 metų kunigystės ju- 

mckyklų ir kolegijų. Šiais mok-; bilėjaus paminėjimas įvyks rug 
B slo metais katalikiškose moks- sėjo 29 d. /Visi montrealiečiai

kivečiami gausiai dalyvauti pa-: 
gerbime. .!

— Romas Vaštokas gavo ma i
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