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REZOLIUCIJOS SVARSTOMOS KONGRESE
Rezoliucijų reikalas pilnai pajudintas JAV-bių Kongrese. Atstovų Rūmų užsienio reikalų komi
sijos pirmininkas kongresmanas Thomas E. Morgan pažadėjo savo paramą. Atstovų Rūmų pir

mininko John W. McCormack didelė talka šiame žygyje. Visi lietuviai kviečiami talkon

LOS ANGELES, Calif. — Re 
zoliucijų reikalas pilnai pajudin 
tas JAV-bių Kongrese. Be abe
jo, tai labai džiuginanti žinia 
kovotojams už tas rezoliucijas 
ir visiems kitiems geros valios 
lietuviams, kurie trokšta ken
čiančiai Lietuvai laisvės ir ne
priklausomybės. * Rezoliucijoms 
Remti Komiteto vadovybė ga
vo šio turinio laišką iš Atstovų 
Rūmų užsienio reikalų komisi
jos pirmininko kongresmano 
Thomas E. Morgan:

CONGRESS OF THE UNIT
ED STATES
Committee on Foreign Af
fairs
House of Representatives
Washington
September 10, 1962
Mr. Leonard Valiukas
Coordinator
Americans for Congressional
Action to Free the Baltie Sta
tes
902 West 34th Street
Los Angeles 7, California
Dear Mr. Valiukas:

The Speaker of the House,
the Honorable John W. Mc ros valios lietuviai kviečiami ir

Mende siūlo Adenaueriui pasitraukti 
1963 metais arba netekti koalicijos

Laisvųjų demokratų vadas nustatė terminą 
pasitraukimui

BONNA, Vokietija. — Dr. E- Į sant dr. Mendės spaudimo, kanc 
rich Mende, laisvųjų demokratų leris nenustatė termino.
partijos vadas, rugsėjo 15 die
ną pareiškė, kad jo partijos pen 
ki ministeriai apleis Vakarų Vo 
kiettijos koalicinę vyriausybę, 
jei kancleris Adenaueris nepa
sitrauks 1963 metų rudenį.

Dr. Mende nedarysiąs “ant
rosios nuolaidos”, kad 86 metų 
kancleris pasiliktų valdžioje il
giau kaip iki sekančių metų ru
denio.

Po 1961 metų visuotinių rin
kimų, kuriuose laisvieji demo
kratai išėjo pusiausvyrine jėga, 
dr. Mende pareiškė, kad jo par
tija “niekada” nesutiks dirbti 
dr. Adenauerio vyriausybėje.

Tačiau partija įėjo į vyriau
sybę, dr. Adenaueriui parašius 
laišką, jog jis užleis kitam as
meniui kanclerio įstaigą dar 
prieš 1965 m. rinkimus. Nepai-

Du milijonieriai 
susitiks rinkimuose

SYRACUSE, N. Y. — New 
Yorko valstybės demokratai, po 
didelių vidaus vaidų, vakar 
valstybės konvencijoje parin
ko Robertą Morgenthau kan
didatu į gubernatorius.

Morgenthau nominuotas rung 
tis rinkimuose prieš respubliko
ną gubernatorių Nelsoną Ro- 
ckefellerį.

KALENDORIUS
Rugsėjo 19 d.: šv. Januari- 

jus, Praurimė, Vytė; Metų ket- 
vertis.

Rugsėjo 20 d.: šv. Eustaki- 
jus, Tutgirdas, Vainora.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
giedra, maloni oro temperatū
ra, apie 70 laipsnių.

Saulė teka 6:34, leidžias 6:55. sąjungos (Nato) baze, grasi-

Cormack, has recently shown' 
me your letter to him urging 
favorable action on the pend- 
ing Baltie rėsolutions.

In view of the Speaker’s 
interest and the statements 
contained in your letter, I 
shall certainly bring this 
ąuestion to the attention of 
the Committee at the first op
portunity.

Sincerely yours, 
THOMAS E. MORGAN 
Chairman

Laiškai ir telegramos 
kongresmanui Morgan

Kongresas netrukus išsiskirs 
tys atostogoms. Turime veikti 
labai skubiai. Visos patriotinės 
organizacijos, draugijos, klubai 
ir kiti vienetai prašomi siųsti 
telegramas ir laiškus kongres
manui Thomas E. Morgan, dė
kodami jam už puikų pažadą ir 
prašydami, kad jis ir jo komi
sijos visi nariai pasisakytų tei
giamai už mūsų rezoliucijas ir 
perduotų jas svarstyti ir priim
ti Atstovų Rūmams dar šios 
sesijos metu. Visi pavieniai ge-

Dr. Mende pareiškė, kad jo 
partija rems ekonomijos minis
terį dr. L. Erhardą kaip kanc
lerio įpėdinį.

Kai kurie krikščionių demo
kratų sąjungos nariai palaiką 
laisvuosius demokratus, kad A- 
denaueris 1963 m. rudenį pasi
trauktų iš kanclerio pareigų ir 
jo įpėdiniu būtų prof. Erhard.

JAV nominavo devynius naujus astronautus — Šioje nuotraukoje yra šeši iš devynių naujų as
tronautų; septyni kariai ir du civiliai, parinkti iš 200 kandidatų, jau mankštinami erdvės Centre 
Houston, Tex. šeši yra (iš kairės į dešinę) Thomas P. Stafford, 32 metų, Vv'eatherford, Okla., la
kūnas; Edward H. White II, San Antonio, Tex., lakūnas; Elliot M. See jr., 35 metų, Dalias, Tex., 
civilis bandymų pilotas; Frank Borman, 34 metų, lakūnas; James A. McDivitt, 33 metų, Chicago, 
lakūnas; ir Neil A. Armstrong, 32 metų, X-15 raketos pilotas iš Wapakoneta, Ohio, civilis. Taip
gi nominuoti laivyno lt. Charles Conrad jr., 32 metų, Philadeiphia; James A. Lowell jr., 34 me
tų, Cleveland, Ohio, laivyno leitenantas-vadas, ir laivyno lt. — vadas John W. Young, 32 metų, 
San Francisco. (UPI)

RUSIJA NENORI ATNAUJINU SĄJUNGINIU 
SANTYKIU BERLYNE

Vakariečiai teigia, kad Berlynas tebėra keturių 
valstybių kontrolėje

MASKVA. — Sovietų Sąjun- nančia socialistų kraštų saugu-; danto pasitraukimo iš miesto ir 
ga pirmadienį pareiškė, jog ji mui . ! perdavus savo pareigas Rytų
nebeatnaujins santykių su tri
mis sąjungininkų kariniais ko
mendantais Vakarų Berlyne.

Pareiškime, atspausdintame 
Tass, sovietų žinių agentūros, 
Sovietų vyriausybė Vakarų Ber 
lyną apibūdino Šiaurės Atlanto

raginami jungtis taip pat į šį 
telegramų ir laiškų siuntimo 
darbą. Telegramos ir laiškai ad- 
resuotini taip; The Honorable 
Thomas E. Morgan, House Of
fice Building, Washington 25, 
D. C. Atstovų Rūmų pirminin
kas John W. McCormack yra 
lietuviams išsitaręs: “Kai tik 
tos rezoliucijos pasieks Atsto
vų Rūmus, aš jas pravesiu.”

Nepamirštinas “speakeris” 
McCormack ir visi komisijos 

nariai
Atstovų Rūmų pirmininkas 

John W. McCormack savo žodį 
ištesėjo: buvo pažadėjęs pada
ryti spaudimą į užsienio reika
lų komisiją ir tai atliko. Jo 
spaudimo rezultatai puikūs! Už 
tai “speakeriui” McCormack tu 
rime padėkoti ir prašyti jo to
limesnės talkos. Jam laiškai ad- 
resuotini: The Honorable John 
W. McCormack, Office of the 
Speaker, House of Representa
tives, Washington 25, D. C.

Nepamirštini, be abejo, ir kiti 
Atstovų Rūmų užsienio reikalų 
komisijos nariai. Jų pavardės 
buvo keletą kartų jau skelbtos 
visoje spaudoje ir duotos spe
cialiuose lapeliuose, kuriuos bu
vo išleidęs Rezoliucijoms Remti 
Komitetas. Parašyti apie 35 iaiš 
kus gal būtų kiek per didelis 
darbas vasaros karščių metu. 
Būtų puiku, jei kiekvienas iš 
mūsų parašytų po laiškutį tik 
nariams iš savo steitų ir po po
rą ar trejetą laišku.ių nariams 
(minėtos komisijos!) iš pietinių 
steitų. Kaip visi žinome, ten 
(pietiniuose steituose) lietuvių 
neturime daug.

Visi į darbą! IT.

MASKVA. — Sovietų Sąjun
ga atgaivina savo reikalavimą, 
kad būtų pakeista Jungtinių 
Tautų struktūra.

Maskva užvakar ragino per
organizuoti Jungtinių Tautų sek 
retoriatą taip vadinamu “troi- 
kos” dėsniu, sudarant trijų vy
rų direktoriatą. Spėjama, jog 
panašūs pakeitimai būsią pasiū 
lyti ir kitiems Jungtinių Tau
tų vienetams (departamen
tams).

Maskvos “Pravda” sako, jog

Japonai perka JAV
ūkio gaminių

TOKIO. — Japonija yra di
džiausia įsigabentoja Jungtinių

— Penkiasdešimts devyni as- Amerikos Valstybių ūkio ga-
menys iš Rytų Vokietijos pa- minių. Importai iš Jungtinių A- 
bėgo ilgu kanalu į laisvę — Va- merikos Valstybių praėjusiais 
karus. metais buvo $1,700,000,000, pa-

— Raudonoji Kinija nori ke-Į lyginant su 600 milijonų dolerių 
tūrių aviacijos bazių Nepalyje. 1955 metais.

Vyriausybės pareiškimas at- Vokietijai
metė amerikiečių, britų ir pran
cūzų teigimą, kad Berlynas pa
silieka keturių valstybių kont
rolėje.

Vakariečiai sąjungininkai pas 
kelbė pareiškimą rugpiūčio 24 
d., netrukus po Sovietų komen-

Kongresmanas, McDonough su lietuviais Kalifornijos Lietuviij Die
noje. Į Kalifornijos Lietuvių Dieną, ruoštą LB Los Angeles apy
linkes ir didžiausią šiais metais įvykį Los Angeles mieste, spe
cialiai atvyko iš Washingtono kongresmanas Gordon L. McDo
nough, vienas iš rezoliucijų autorių. Iš kairės dešinėn: inž. archit. 
Edmundas Arbas; Los Angeles County Republican Assembly 
pirm. Harvey Mydland; Lietuyių Dienos programos pranešėja 
Violeta Mitkutė; kongr. McDonough; LRK Federacijos vietos 
skyriaus pirm. Vincentas Kazlauskas; Lithuanian-American Re
publican Assemblj’ pirm. Kazys Lukšis; ir LB Los Angeles apy
linkės pirm. Antanas Skirius, Kalifornijos Lietuvių Dienos šeimi

ninkas. (L. Kančausko nuotrauka).

FF

MASKVA NORI PRIMESTI JUNGTINĖMS 
TAUTOMS „TROIKA'

Sovietai teigia, kad keturių 
valstybių administracija Berly
ne baigė savo paskirtį 1948 me
tais, kai trys vakariečiai komen 
dantai sudarė atškirą karinę ko 
mandą.

“Sovietų Sąjunga neturi nieko

FF

Jungtinės Tautos turėtų suda
ryti savo vykdomuosius orga
nus iš trijų pasaulio blokų, at
stovaujančių komunistų, neut
raliųjų ir vakariečių valstybes.

Vakariečiai pakartotinai yra 
atmetę šį pasiūlymą, nes jo į- 
vykdymas pakenktų Jungtinių 
Tautų sekretoriato vykdomajai 
galiai.

Kremlius rengiasi sukelti nau
jas Jungtinių Tautų organizaci
jos 'krizes.

Raudon. Kinija teigia, 
kad Jugoslavijos 

komunistai išsigimė
PEIPINGAS. — Kinijos ko

munistų partija Jugoslavijos 
diktatoriaus Tito komunistus, 
apibūdino komunizmo išsigimė
liais ir teigė, jog Jugoslavija 
nebesanti socialistiniu kraštu.

Kinų komunistų laikraštis 
“Liaudies dienraštis” pašventė 
pirmojo puslapio du trečdalius 
vedamajam, kritikuojant Tito 
pasikalbėjimą, pateiktą praėju
sį mėnesį.

Ottawoje lietuvių paroda 
ir demonstracijos

0TTAWA. — Telefonu mums kolonija, taip pat svečiai iš ki-
pranešta iš Kanados sostinės 
Ottawos, kad ten praėjusį sek
madienį surengta pirmoji lietu
vių meno paroda praėjo su ne
paprastu pasisekimu. Ji įvyko 
Kanados krašto lietuvių atsto
vų suvažiavimo proga. Parodą 
atidarė Lietuvos gener. konsu
las dr. J. Žmuidzinas, ją aplan
kė bemaž visa Ottawos lietuvių

bendro su vienašališkais vaka
riečių valstybių žygiais ir negali 
atsakyti dėl jų pasekmių”, — 
sako Sovietų pareiškimas.

Atsakymas

WASHINGTON, D.C. — Va
kariečiai sąjungininkai vakar 
pareiškė, kad Sovietų Sąjunga 
neturi teisės išsisukinėti, nes 
Berlynas tebėra keturių vals
tybių kontrolėje.

Katalikybė yra pažangi realybė, 
pirmyn žygiuojanti ritmingu 

istorijos žingsniu
ASYŽIUS, Italija. — Sąjūdžio 

Pro Civitate Christiana organi
zuotas XX-sis krikščioniškųjų 
studijų kursas Asyžiuje iškil
mingai baigtas šiom idenom, da 
lyvaujant kardinolams Copello 
ir Antoniutti, daugeliui arki
vyskupų ir vyskupų, taipgi Ita
lijos ministerių Andreotti, Fol- 
chi, Maltarella. Baigiamąją pas
kaitą pateikė Prancūzijos aka
demikas Jean Guitton tema “Ka 
talikų Bažnyčia ir Romos Baž
nyčia”.

Kalbėtojas pareiškė: “Kata
likybė yra religijos forma, la
biausiai pajėgi išsiplėsti nesu-

Maskva ateis į Jungt.
Tautas su Bendrąja 

Rinka
NEW YORKAS. — Diploma

tiniai sluoksniai plačiai kalba, 
kad Maskva; gal būt, iškels Eu
ropos Ekonominės Bendruome
nės (Bendrosios Rinkos) kalu- 
simą Jungtinių Tautų visumos 
susirinkime. Sovietų diplomatai 
Jungtinėse Tautose New Yorke 
įtaigoja Afrikos ir Azijos na
rius, jog Europos Ekonominė 
Bendruomenė sudaro pavojų 
“atsilikusių kraštų” ekonomijai.

Nauja “akis”
gerai veikia

CAPE CANAVERAL, Fla. 
— Amerikos šeštasis Tiros sa
telitas vakar pateko į orbitą 
ir siunčia geriausias nuotrau
kas iš aukštumų žemėn.

Satelitas Tiros VI paleistas 
tirti oro sąlygų. Jis taipgi ti
ria ir spinduliavimo juostą. ją, kuri vakar New Yorke pra- 

Liberijos prezidentas Wil- dėjo posėdžius.
liam Tubman ir jo žmona at
vyko į Švediją šešių dienų vi
zito.

tur.

Tą pat sekmadienį šimtai lie
tuvių, latvių, estų, vengrų su
ruošė protesto demonstraciją 
prie rusų ambasados. Apie 50 
plakatų su įvairiais šūkiais prieš 
Lietuvos okupantus sudarė pui
kią progą kanadiečiams pama
tyti, kas iš tikrųjų yra komu
nizmas. Ambasadą saugojo stip
rūs policijos daliniai, tačiau de
monstrantai neparodė išsišoki
mų ir ramiai galėjo išsiskirsty
ti. Be abejonės, tai stiprins Ka
nados ministerio pirmininko pa
siryžimą iškelti Pabaltijo bylą 
Jungtinėse Tautose.

— Senatorius George Sma- 
thers (D., Fla.) ragino Kenne
džio administraciją pripažinti 
Kubos vyriausybę tremtyje.

siskaldydama nei erdvėj, nei lai 
ke. Katalikybės paskirtis yra 
visata.”

“Popiežija, — tęsė Jean Guit
ton — man atrodo veiksnys, 
kuris nugali laiką, kuris kiek
vienai žmogiškai konjunktūrai 
ir po kiekvieno pasikeitimo lei
džia atsikurti Evangelijos būse
nai naujais, bet lygiaverčiais, 
būdais.”

“Įvairiose vietose esančių 
krikščionybės narių atsinaujini
mas — baigė savo kalbą aka
demikas Guitton — gali įvykti 
tik aplink Romą, kur ji bebūtų”.

Du Pro Civitate Christiana 
kalbėtojai nušvietė ekumeninį 
(visuotinį) sąjūdį, šiandien po
piežiaus Jono XXIII-jo ypatin
gai iškeltą, ir Bažnyčios misiją 
pasaulyje, pabrėžiant, jog ka
talikybė yra progresyvi realybė, 
pirmyn žygiuojant ritmingu is
torijos žingsniu.

Vakare krikščioniškų studijų 
kursų dalyviai — jų buvo per 
2,000 — įspūdinga eisena su 
deglais žygiavo į žemutinę Asy
žiaus šv. Pranciškaus baziliką 
baigiamosioms iškilmėms.

Rusai išsprogdino 
19 megatonų atominę

bombą
STOKHOLMAS. — Švedų 

mokslininkai pranešė, kad So
vietų Sąjunga vakar išsprogdi
no 19 megatonų bombą savo 
arkčio bandymų vietovėje Nau
joje Žemėje.

Sprogimą užregistravo Stok
holmo universitetas.

Tai buvo dešimtasis sprogdi
nimas. Sovietai atominius sprog 
dinimus pradėjo rugpiūčio 5 d.

Megatonas prilygsta vienam 
milijonui tonų dinamito jėgai.

NAUJAUSIOS
— Sovietų Sąjunga vakar pa

siūlė priimti raudonąją Kiniją 
į Jungtinių Tautų organizaci

— Septynioliktoji Jungtinių 
Tautų generalinė asamblėja 
New Yorkt vakar pradėjo dar
bą. Jos pirmininku numatomas 
pakistanietis Zafrula Khan, ku
rį remia vakariečiai; rusai pa
laiko Ceilono atstovą Malalase- 
kerą.

— JAV Kongreso pinigų pas
kirstymo komisija vakar suma
žino beveik bilijoną dolerių už
sieniui pagalbos įstatymo pro
jekte. Numatoma užsieniui skir 
ti 3% bilijono dolerių.

SUSIRŪPINIMAS

HAGA, 'Olandija. — Belgija, 
Liuksemburgas ir olandai nie
kada nebuvo taip susirūpinę 
kaip dabar dėl įgalimo Prancū
zijos ir Vokietijos viešpatavimo 
Europos Ekonominėje Bendruo 
menėje (Bendroje Rinkoje). Be- 
nelux kraštai, pavyzdžiui, nebu
vo savo didžiųjų sąjungininkų 
informuoti apie nesenus prie 
uždarų durų de Gaullio ir A- 
denauerio posėdžius. Ir preziden 
to de Gaullio spindinčios užuo
minos vokiečių armijai jo įs
pūdingo vizito metu, trukusio 
savaitę, ypač sudrumstė Belgi
jos, Liuksemburgo ir Olandijos 
ramybę.
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NETEKUS KORP. “VYTIS" 
GARBĖS NARIO

“Skamba ir žvanga, gaudžia 
/varpai,

Liūdną ir skaudų skleisdami 
/gandą:

Vėl paviliojo žmogų kapai!..
Diena į dieną tiek jų atranda!

Maironis

Liūdnai suskambėjo garsas 
Los Angeles lietuviškoje kolo
nijoje rugpiūčio 25 d. pranešda
mas viens kitam, kad atsiskyrė 
iš mūsų tarpo mums Visiems 
brangus ir mylimas prof. My
kolas Biržiška.

Rugpiūčio mėn. 28 d. jis vėl 
atsirado lietuvių šv. Kazimiero 
parapijos salėje,. tačiau , šį kartą 
jis buvo tylus ir maloniai nebe 
sišypsąs kiekvienam jį pagerbu
siam. Jis jau gulėjo gražiame 
karste ant kurio tautinė vėlia
va, skautų Korp. “Vytis” kepu
rė su juosta ir LSS geležinio 
vilko ir padėkos ordinai. Aplink 
daugybė gėlių. ASD, Korp. “Vy 
tis” ir skautų garbės sargybos.

Visi šio kilnaus Nepriklauso 
mybės Akto Signatarai mums 
lietuviams yra brangūs ir mieli, 
tačiau a. a. prof. M. Biržiška 
Bos Angeliečių buvo labiausiai 
mylimas ir gerbiamas. Jis visad 
buvo su mumis, mūsų visomis 
džiaugsmo ir liūdesio dienomis. 
Jis ypatingai mylėjo jaunimą ir 
jo ateitimi dažnai sielojosi. 
Skautų, iškilmingose sueigose, 
kurias niekad neapleisdavo, iš 
susijaudinimo džiaugsmo ir liū
desio ašara nuriedėdavo per 
skruostus. Dažnai tardavo pras
mingą ir pamokantį žodį. Iki 
paskutinės savo gyvenimo die
nos giliai tikėjo, kad Lietuva 
Vėl bus laisva, tilt laiko klausi 
mas.

Jo dukraitė Danutų Baraus
kaitė ,atvykusi į skaučių sto-J 
vykią pasakė: “Aš stengsiuosi i 
dar labiau mylėti savo tėvynę ’ 
Lietuvą, nes noriu sekti savo I 
dėduko pėdomis. Jis juk Ją taip į 
didžiai mylėjo”. Pasekime ir . 
mes jauni ir seni tos jaunos : 
skautės ryžtu.

. Los Angeles visų skaučių, I 
skautų ir ASS vardu reiškiu į 
aukščiausią pagarbą a. a. prof. j 
M. Biržiškai, o jo mylimoms 
dukroms, broliui ir giminėms 
nuoširdžią ir gilią užuojautą.

VI. Pažiūra
LSS Ramiojo Vandenyno Ra-no 

vadas

SKAUTŲ VAKARAS

Spalio 6 d. jau čia pat. Jau 
laikas patikrinti savo aprangą1 
ir visiems, kiek tėvams, tiek I 
skautam, rėmėjam irvisuomenei I 
palikt savo rūpesčius namuose !

(Nuotr. R. Bričkaus)

ir minėtą dieną visiems atvykti 
į B. Pakšto salę, kur prie ma
lonios jo šokių muzikos ir gra
žios programos bus galima nuo
taikingai praleisti laiką ir kar- 

,tu padaryt gerą dąrba, — pa- 
! remti skautišką jaunimą.

Tėvas
SKAUTININKŲ RAMOVĖS 

SUEIGA
Chicagos skautininkių-kų Ra- 

i movės sueiga įvyks spalio 14 d.
, 11 vai. Jaunimo Centre. Visus 
seses ir brolius skautininkus 
kviečiame minėtą dieną rezer
vuoti šiam tikslui.

Ramovės valdyba 

DOVANŲ KOMISIJA; l .
Sudaryta dovanų komisija, 

i kaip jau buvo šiame skyriuje 
paskelbta, Chicagos skautinin-

savo globoje Akad. 
skaučių, to gražaus seserijos 
žiedo. Vadijos vardu, Dalei bu
vo įteikta dovanėlė. Prie sesės 
Irmos Laisvėnaitės gražiai pa- 
pasidalino mintimis rūpimais 
ruoštos kavutės, vadijos narės 
klausimais. Daug diskusijų su
kėlė artėja jubiliejiniai metai.

Sesė S. S.

DAUGIAU TOKIŲ VADOVIŲ
Po atostogų ir stovyklų skau 

čių vadovės vėl pradeda žiemos 
darbus. Vienos iš jų atostogavo 
sau, o kitos savo atostogas pa
aukojo kitiems. Jos stovyklose 
rūpinosi mūsų lietuvišku jauni
mu — bara juos,kad jau dau
giau ir daugiau pamiršta kalbė
ti savo gimtąja kalba, ugdo juo 
se tėvynės meilės, drausmės ir 
pareigos jausmą. Viena iš tų 
vadovių yra “Aušros Vartų” 
tunto tuntininkė, s. Jonė Bobi- 
nienė. Jonė keletą metų iš eilės 
stovyklauja su mūsų lietuviš
kuoju jaunimu. Kiek tai jėgų ir 
energijos reikalaująs darbas. 
Ten esi teisėjas, angelas sargas 
ir maitintojas. Jonė yra pasi
šventusi skautiškąjam darbui. 
Daug skaučių ir vadovių prisi
mena ją iš 4-tosios Tautinės 
stovyklos. Ji buvo dainų ir vi
sokių linksmybių vadovė. Chica
goje ji žinoma kaip viena ener
gingiausių tuntininkių, nes jau 
5-tus metus pradėjo “Aušros 
Vartų” tuntininkės pareigose. 
Rugsėjo 5 d. tunto vadijos po
sėdyje tapo užpūstos 4 žvaku
tės ant jubiliejinio pyrago ir ap
tartas darbo planas ateinan
tiems jubiliejiniams metams, 
kuris turės būti suderintas su 
Jubiliejinių metų komisijos pa
tiektu planu. S. J. Bobinienė 
dar priklauso LS.S Tarybai. Dau 
giau būtų tokių vadovių, tai 
LSS Seserija gyventų dar ilgai.

sesė S. S.

MIŠKO AIDAS
Tokiu vardu pavadintas. L. S, 

S. Atlanto rajono skaūtų-čių

Skautininke J. Bobinienė “Auš
ros Vartų” skaučių tunte tunti
ninkė.

Skautų vyčių budintis būrelis puošia vyčių pastovyklę.
Nuotr. R. Bričkaus

kių-kų Ramovė, susitarus su stovyklos laikraštėlis leistas
; tuntininkais, skelbia talentų var Camp Child, Manomet, Mass. 
žybas ir laimėjusiems pirmas stovykloje.

' vietas bus dalinamos dovanos, į 
i Dovanoms įsigyti, bei jas išda-

Laikraštėlio yra išleista .7 nu
meriai. Jame telpa sveikinimai, 

linti yra pakviesta dovanų ko- lnfc,rmatlJOS h ir t t
misija: s. Gasnerienė, ps. Jelio-
nienė, s. Siliūnienė ir dr. ps. S.
Budrys.

ta — $10, ir paprasta — $5. 
Tai bus gražus leidinys ne tik
tai reprezentacijai kitų tautų 
skautų tarpe, bet įdomus turėti 
savo knygynėliuose. JFS Įgalio
tiniai ir vienetų vadovai prašys 
Jus šį albumą užsisakyti iš an
ksto ir tuo palengvinti jo išlei
dimą. Norintieji jį gali užsisa
kyti tiesioginiai, rašydami JFS 
iždininkui A. Karaliūnui, 3717 
W. 70th Pr., Chicago 29, UI,

, USA.

GERASIS DARBELIS

j Kaip ir praėjusiais metais, L. 
'K. Šarūno dr-vė Elizabeth pir
mutinė atsiliepė į V. S. paskelb
tą visiems L.S.B. nariams Ge- 
jrąj'į Darbelį, aukojant Jambo- 
ree Fondui pasaulio skautų glo- 

5 bėjo šv. Jurgio šventės proga, 
ir per draugininką s. v. v. sl. 

lAlg. Bitėną prisiuntė $11.75 au- 
iką. e .
1 Aukas taip gį prisiuntė Bos- 
! tono “Žalgirio” tuntas per tunt. 
ps. K. Nenortą $10.—, Bostono 
Jūrų skautų Vietininkija per 
Viet. s. M. Manomaitį $8.60; 
Chicagos Lituanicos tuntas per 
tuntininką ps. K. Cijūnėlį 
$25.00; Chicagos jūrų skautų 
“Baltijos Jūros” tuntas per 
LSB Jūrų skautų skyriaus ve- 

' dėją j. s. E. Vengianską $10; 
LSB Vadi ja $17.—.

-— Viktorijos Rcmeikytės va
dovaujame tautinių šokių grupė 
“Žilvitis” atliks dalį programos 
Cicero skautų vakare, rugsėjo 
29 d. šv. Antano parapijos sa
lėje. ši grupė labai gražiai šie
met pasirodė tarptautinėje pa
rodoje Chicagoje.

SVEIKINO
PROF. S. KOLUPAILA

Pereitą, sekmadienį prof. S. 
Kolupailai suėjo 70 metų. Ta 
proga Akademikų Skautų at
stovai Vanda ir Vytautas Šliū
pai buvo nuvykę į South Bend, 
Ind., ir pasveikino Akademinio 
Skautų sąjūdžio, Filisterių Skau 
tų sąj-gos ir Dr. Vydūno vardo 
Akademikų Skautų Šalpos Fon
do vardu. Prof. Kolupaila yra 
Akademikų Skautų organizaci
jos Garbės Narys ir taip pat

Kadangi buvo Maironio var-1 vienas iš pirmųjų Dr. Vydūno 
do stovykla, tai visuose nume-j vard° SalPos Fondo buvusiųjų

TRADICINĖ ARBATĖLĖ
riuose yra nemažai medžiagos 
apie Maironį ir jo kūrybą. Mi- 

i neto laikraštėlio redakciją su-

pirmininkų. (FKS)

Po gražiai praėjusios Kiekvienoje meilėje — žmoniš-
tais metais skautininkų ramo- i dar®: P®- Benešiūnas, vyr. sk. į koje ir dieviškoje — niekas ne- 

'■ ’ • — " -------  ’ žūsta, bet sis tas visuomet atsta-
vės arbatėlės, buvo nutarta ją Audronė Dragunevičiūtė ir vyr.
daryti ir šiais metais. Ramovės, sb‘ Bastytė-Lora, 
valdyba nutarė tokią arbatėlę: 
organizuoti š. m. lapkričio mėn.
22 d. 5 vai. Vieta bus paskelb
ta Vėliau.

JF ALBUMO REIKALU

toma; kas buvo prarasta, vėl at
randama, kaip kad sūnų palaidū
ną. Niekuomet nebūtų buvęs žen
gimo j Dangų, jei nebūtų buvę 
prikalimo prie Kryžiaus, ir nie-

J.F skyrius, LSB vadijai pri- nebus Pagarbinta žmonių
J J 1 meile, jei ji nebus išgyvenusi kri-

IŠ SESERIJOS PASTOGĖS

Po vasaros atostogų LSS Va-

tariant, yra užsimojęs šiais me-I zįų. 
tais išleisti skautišką Vaizdų al
bumą. Jis apims skautų-čių gy
venimą, išemigravus iš Vokieti-

Fult. Sheen

TERRAdija, rugsėjo 7 d. susirinko po- jog Albumo paruošimo komisi ■ 
sėdžiui. Svarbiausias tikslas bu- ja sudaryta i§ pg j Bružins.k0) 
vo atsisveikinti su Akademikių pg_ R BružinskiengS; v> g g J 
skaučių atstove seserijoje Pa- Jakgto> fįl Q Penįko ir y Va_ į 
gal naująjį LSS statutą, Aka- įr jQ paruošimo darbas i
deminis Skautų sąjūdis sudaro gina piInu tempu Jq bus _ 
trečiąją šaką LS:S-oje, taigi Se- . , 1
serijoje Akademikių skaučių :----------------------------- -------------
skyrius likviduojamas. Atsisvei- ba- ° kita dalis anS^- Jis bus i TELEVISION CO.
. . , I X- XX 1OD mialanii’ ir f ijlnina irira gOfl 2ol2 W. 47th St., FR 6-1998kinta su paskutine atstove, sese IGO puslapių ir talpins virs 301) TV> radijai, hi-pi, vėsintuvai 
D. Dundziliene. Vyriausioji nuobraukų. Garbės prenumera- > ~'taisymai

Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybgs, etc,
3237 VV. 63rd St., Chicago 29, HL 

Tel. 434-4660

GltADIJSSMAS

Kiek gyventoją
Sovietų Sąjungoje

MASKVA. — Sovietų Sąjun
gos centrinės statistikos įstai
gos duomenimis, birželio 30 d. 
Sovietijos gyventojų skaičius 
siekė 221,465,000. Palyginus su 
pernai metų duomenimis tuo 
pačiu metu, SSSR gyventojų 
skaičius paaugo 1.72 mil. žmo
nių.

Šių metų pirmojo pusmečio 
pramonės gamyba, lyginant su 
tuo pačiu pusmečiu 1961 m., 
padidėjusi 10%. Pusmetinis ga
mybos planas įvykdytas 103%. 
Tačiau planas, kaip paskelbta, 
neišpildytas visos eilės produktų i 
gamyboje, kaip antai: mėsos, 
sviesto ir pieno, o taip pat tur
binų bei turbinų generatorių, 
cheminės ir metalurginės pra
monės detalių, traktorių, dalinai 
lengvųjų mašinų, baldų ir t.t.
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2 • Redakcija straipsnius tai-
s so savo nuožiūra. Nesunau- 
•3 dotų straipsnių nesaugo, juos 
£ grąžina tik iš anksto susita- 
S rus. Redakcija už skelbimų 
“ turini neatsako. Skelbimų 
~ kainos prisiunčiamos,‘ gavus 
S prašymus.

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

o Administracija dirba kas- g 
dieh 8:30 — 5:00, šeštadie- Ž 
niais 8:30 — 12:00. S
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BR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 VVest 71st Street 

VAL.: kasdien nuo 6-8 vak. vak.,
Mėsos gamyba sovchozuose Šeštad. nuo 10 iki 12 valandos.

° Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus
pakilusi 12%, nors buvo numa- 1 Tei. ofiso ir rez. wa 11-2017 

tyta 33%, sviesto — 7% ir pie
no —- 6%. Per pusmetį pastaty
ta pusė miliono naujų butų.

P. ŠILEIKIS, 0. P.MUf Orthopcdas. Protczistas.»
Aparatai-Protezai. Med. ban- l dažai. Spee. pagalba kojoms

(Arch Supports) ir t.t.
Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, 111. 

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

1 2858 VVest 63rd Street
' Vai.; kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—I vai. Trečia- 

i lienj uždaryta. Kitu laiku susitarus.
Ofiso telefonas: I’R 8-3229.

Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

Rez. HE 6-1670.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

16449 So. Pulaslti Rd. (Crawford

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

BR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR. CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2050 VVest 03 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 8 iki
4:80; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8:
šešt nuo I kl 4 vai

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DB. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 Se. Kedzie Avenue
(Kampąs Kedzie ir Archer)

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spee. ORTHOPEDINfiS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef. REpublic 7-229(1.

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

BR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 83rd Street
,Val.: kasdien nuo 1—4 p. p. lr 6 
j iki 2 vai ir Spšt. uždaryta

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

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. California Avė., Y A 7-7381 
VAL.: 10 ryto iki 8 vak., trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 y. r. jkj 2 p. p.

Telefonas: GRovehilI 0-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIU LIGŲ SPECIALISTfi

PRITAIKO AKINTUS 
2422 VVest Marąuette Road

9-—I 2 ir 7—-9 v. v. pagalValandos
susitarimą,
daryta.

Ofiso

-9
išskyrus trečiadienius, už-

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

Dr. W. Ross Dr. L. Seibutis
Inkstų, pūsles ir šlapumo taku 

chirurgija
7958 S. VVestern Avė., tel. 

GR 6-0091; 392 E. 159th St., Harvey, 
III., tel. EDison 8-4383; 30 N. Mi
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764.

Valandos paga) susitarimą

ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

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

Tel. REiiance 5-1811

DR, WALTER J, KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street

DR, ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

Medical Building), tel. UU 5-6446 Vai.: Pirmad.. antra., ketvirtad ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30--8:30 
val. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad.Valandos pagal susitarimą. Jei ne 

ntsiliepia. skambinti MI 3-0001.

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

Rezid.: 3241 VVest OOth Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. OSrd Street 
Kampas 63-čios ir California 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutart}. 
Ofiso telef. 476-4042 

Rez. VVAlbrook 5-3048

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

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

Kcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. PETER T. BRjZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai. Pirm., ketvirt., penkt. 1-4 ir 7-9. 
Antr. 1-6, treč., šešt. pagal sutarti,
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. lkl 9 v. v.; 
šeštad. 10 v. r. iki 1 p. p. Ligonius
priima pagal susitarimą.

Tel. ofiso 247-1002, Namų PR 8-6960

DR. E. DEGKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenne 

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

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

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija Ir moterų Ilgos 
2454 VVest 71st Street 

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

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

uždaryta.

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

REUanoe 5-4410, 
Rez. tel. GRovehilI 6-0617

Valandpa: 1-8 p. m. ir 6-8 p m.
Penkt. tik 1—3 p. p. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutart}.

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

4938 VV. 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 REdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 So. Archer Avenue 
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—8 vai. 
vak., pirm., antr.. ketvir. 6—9 vai. 

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ
OGŲ

SPECIALISTfi 
MEDICAL BUILDING 

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

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

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street 

Tel. — PRospect 8-7773
^al.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. p 
‘.ntrad. ir oenktad. 5-8 v. v.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 VVest 7 Ist Street 

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

Trečiadieniais uždaryta

DR, JULIA MONSTAVIčiŪŠ
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

PriSm. vai.: kasdien 6-9 v. v., Sešt 
1-4 v. p. p., trečiadieni — uždaryta.

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. telef. WAlbrook 5-SOIT

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 iSo. Ashland Avenne 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 ir 
6 £ vak- Treniadieniais Ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. Šeštadieniais nuo 2 
v. iki 5 v. v.

Dr, vyt. tauras
GYDYTOJAS tr chirurgas 

Bendra PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS ■

Ofisas; ir... rez. 2652 VV. 59th St 
Tel. PRpspcct 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso val.t Pirm., antr., treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v- V« Šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą,.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-0

DR. V. P. TUMASONIS
GHIRURG A S

2454 VVest 71 st Street
Priima ligonis pagal susitarii 

DS1 valandos skambinti tel.; ; 
4-2123 nuo 1 lki 8 vai. popet,” k 
dien. išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas — GRovehilI 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street
Specialybe: AKU SERIJA Ir MOTER 

LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 iki I 

Šeštadieniais 1‘ iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel, PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir seki 
tik skubiais atvejais ir susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-315Q

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

242Q VVest Marąuette Road
Vai. nuo 2. Iki 4 v. v. Ir 7 lkl 8 V. ▼. 

Treč.,f}r šeštad. pagal .sutartj.

Tel. ofisų RE 7-8818

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

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

Trečir dieniais uždaryta.

ŪR, P. Z. ZALATORIS
gydytojas ir chirurgas

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

Rez.' 6600 So. Artesian Avenue
Vai.. 11 v ryto Iki 8 v. p.p., 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

SOVIETŲ SATELITAS 
AMERIKOJ

Šiandieninis Kubos klausimas 
yra didelis ir labai svarbus. 
Pirmoje eilėje jis yra didelis 
ir svarbus patiems Kubos žmo 
nėms, kuriuos diktatorius Fi
del Castro jau kelinti metai 
laiko pavergęs ir draudžia pa
sisakyti dėl savo krašto vidu
jinės santvarkos, dėl savo a- 
teities. Juo toliau, juo labiau 
kubiečių laisvė yra suvaržoma. 
Ji varžoma iš Sovietų Rusijos 
atvežtais metodais Kad tie me 
todai veiktų, vis daugiau yra 
atvežama iš Rusijos specialis
tų ir taip pat karinių priemo
nių, kuriomis jų gyvenimą taip 
suvaržo, kad kubiečiai ir paju
dėti nebegali. Einama dar ir 
toliau: Sovietų Rusijai yra leis 
ta steigti Kuboje savo karinę 
bazę ir ją stiprinti, kad iš ten, 
atėjus patogesniam laikui, jau 
būtų galima vykdyti komunis
tinę agresiją j kitus Lotynų 
Amerikos kraštus, o jei ten 
pavyktų, tada ir į Jungtines 
Amerikos Valstybes.

*
Todėl visai yra supranta

ma, kodėl Pietų Amerikos vai 
stybėse taip pat, gal ne ma
žiau kaip ir pačioje Kuboje, 
yra didelis susirūpinimas visu 
tuo, ką vykdo Castro su Mask 
vos pagalba. Jie jaučia didelį 
savo laisvei ir nepriklausomy
bei pavojų. Gal ir ne visi pie
tiečiai supranta, ką reiškia jų 
ateičiai chruščioviškoji karo 
bazė Kuboje, bet daugumas vis 
dėlto nerimsta dėl savo ateities 
ir rūpinasi, nes castrinis siau
tėjimas jau yra pakabęs virš 
jų galvų lyg Damoklo kardas.

Kubiečių rūpesčiai, pietiečių 
baimė iššaukia ir Jungtinių 
Valstybių vyriausybę ir visą 
visuomenę rūpintis susidaran
čia būkle, nes ir jos nėra be 
pavojų. Be to, jos atitinkamais 
susitarimais ir sąjungomis yra 
įsipareigojusios ginti pietiečių 
valstybių laisvę, jei joms kil
tų užpuolimo pavojus. Rimtų 
įsipareigojimų uždeda ir Mon- 
roe doktrina. Ir ne be reikalo 
Washingtone yra padaryta žy
gių ta kryptimi — duotoji kon 
greso galia prezidentui šąukti 
atsarginius ir kai kurie kiti
pasitvarkymai.

Castro vaidmuo Kuboje nyk
sta. Jis jau pasidaro išimtinai 
Chruščiovo įrankis. Jį ir Ku
bą valdo Chruščiovo botagas. 
Kuba yra Sovietų' Rusijos sa
telitas — pirmas Vakarų pus
rutulyje. Tas faktas labiausiai 
ir verčia Pietų ir Šiaurės A- 
merikas rūpintis.

Tenka pasakyti, kad Kubos 
buitimi yra susirūpinę ir Ame

rikos sąjungininkai. Nors at
virai jie nieko apie tąi nesa
ko, viešų pareiškimų vyriau
sybės nedaro, tačiau jų spau
doje jau dažniau pradedama 
kelti iš Kubos padėties išplau
kiančius pavojus Amerikai.

Iš spaudos ryšku, kad pran
cūzai pritaria Jungtinių Vals
tybių griežtai laikysenai prieš 
Castro. Jie laiko, kad jis graso 
pavojum ne tik JAV, bet vi
siems Vakarams. Jie galvoja, 
kad Castro ir chruščioviniai 
įsiveržėliai turėtų būti išspirti 
lauk iš Kubos. Duodama su
prasti, kad šiame žygyje pran 
cūzai duotų savo paramą A- 
merikai.

Įdomus yra anglų pasisaky
mas. Jie supranta, kaip ame
rikiečiai jaučia, stebėdami Cast 
ro veiklą. Vienas britas eks
pertas pateikia amerikiečiams 
tokią rekomendaciją: Nebekal 
bėti apie Monroe doktriną, nes 
ji šiandien nebeturinti reikš
mės. Vieton to tepaklausia Bri 
tanijos žmonių, ką jie darytų, 
jei komunistinis režimas jų pa 
šonėje — Airijoje įsikurtų ir 
staiga pradėtų iš ten vykdyti 
savo planus Britanijos link. 
Vienas britų oficiozas priva
čiai pasisako, kaip jaustus bri
tai, jei Amerika panaudotų 
karinę jėgą Kubai apvalyti nuo 
komunizmo. Esą, tai pareitų 
nuo to, kokios aplinkybės iš
šauktų panaudoti ginklus, kaip 
tie ginklai būtų panaudojami 
ir kaip reikalas būtų užbaig
tas. Tokiame pasisakyme yra 
tam tikrų neaiškumų, tačiau 
abejonės nėra, kad britai bent 
jau moraliai Ameriką parem
tų.

Kalbama apie tai ir Vakarų 
Vokietijoje. Ten labai aiškiai 
esą suprantama, kodėl Jung
tinės Valstybės privalo įsikiš
ti į Kubos vidaus reikalus. Jei 
kariniai veiksmai būtų reikalin 
gi, jie turėtų ribotis tik Kuba. 
Tačiau manoma, kad tada tu
rėtų būti žygiai taip suplanuo 
ti, jog pavyktų jais kubiečius 
išlaisvinti. Nepasisekusios pas 
tangos nuversti Kubos dikta
torių Castro atneštų labai liūd 
nas pasekmes. Vokiečiai tačiau 
galvoja, kad Jungtinės Valsty
bės tokios intervencijos neda
rys. Taip mano ir Maskva, 
todėl ji drąsiai ir stiprinasi 
Kuboje.

Susirūpinimas Kubos padėti
mi yra visuotinis, pasaulinis. 
Jis turėtų prisidėti prie to, kad 
padrąsintų Jungtines Valsty
bes imtis greitų ir griežtų prie
monių išlaisvinti Kubos žmo
nes ir pašalinti pavojų grėsmę 
visai Amerikai.

Spaudoje ir gyvenime

ANALFABETIŠKAI APIE DIEVO 
REALYBĘ

Vatikano radijas savo translią- gali suprasti abstrakčhj dvasinių 
eijose įvairiomis kalbomis šiom sąvokų. Visas jų pažinimas ir pa- 
dieno.m atsakė rusų kosmonau- , saulis ribojasi daiktais arba jus
tams dėl jų pareiškimo per rusų liniais reiškiniais. Dvasinės realy

bės jie ir negali suprasti.televiziją, jog jie erdveję nematę 
Dievo.

Vatikano radijas sako: “Jie tu
ri ausis ir negirdi, turi akis ir ne
mato.” Trejus metus Kristus-Die- 
vas-Žmogus keliavo Palestinos ke
liais. Visi galėjo jį matyti, pa
liesti, su Juo kalbėti. Tačiau ir 
tada ne visi Jį pažino ir suprato. 
Nesuprato, kad po ta žmogiška 
išvaizda slepiasi Dievo realybė.

Kažkas panašaus kartojosi ir 
dabar kartojasi žmonijos istorijo
je. Visi matome, kad egzistuoja 
pasaulis, kad yra begalinė visata- 
universas, visi konstatuoja uni- 
verso dėsnių harmoningumą, bet 
ne visi supranta jų prigimtį ir ne
pažįsta, kad jų buvimas absoliu
čiai reikalauja amžino Tvarkyto
jo ir Kūrėjo buvimo.

Tebėra kūdikis amžiaus 
stadijoje

Materialistai nepripažįsta jokios 
realybės buvimo, jei jie negali jos 
matyti, paliesti, pajusti. Jie tiki 
tik tai, ką jie apčiuopia, pasveria, 
išmatuoja. Tai yra charakteringas 
pažymys žmonijos primityvumo- 
vaikiškumo. Kūdikiai, kurie dar 
nepasiekė proto . subrendimo, ne

Paskutiniai pasirengimai Visuotiniam Bažnyčios 
susirinkimui Vatikane

“L’Osservatore Romano” š. 
m. rugsėjo 5 dienos laidoje pas
kelbė popiežiaus Jono XXIII-jo 
apaštališkąjį laišką, vadinamą 
“Motu Proprio”, kuriuo nusta
tomos visos normos ir taisyk
lės, pagal kurias bus vykdoma 
Vatikano II-jo visuotinio Baž
nyčios susirinkimo darbai. Tai 
istorinės reikšmės raštas, nes 
prie jo yra prijungtas galutinis 
Vatikano II-jo susirinkimo re- 
guliaminas su aukščiausiojo pre 
zidiumo nominacija ir atskirų 
komisijų pirmininkų paskyri
mais. Savo raštą šventasis Tė
vas pradeda didžios vilties pa
reiškimu :

“Greit artėjanti Vatikano II 
visuotinio susirinkimo data pri
pildo Mūsų dvasią džiaugsmu, 
galvojant apie tą didingą mo
mentą, kada iš viso pasaulio 
kraštų susirinks čia Romoje, 
prie šv. Petro karsto, gausingi 
Mūsų broliai vyskupai spręsti 
kartu didžiųjų ir svarbiųjų pro
blemų...

“Katalikų Bažnyčia laukia 
gausiausių vaisių iš to susirin
kimo, nes jo tikslas yra nusta
tytas paties Jėzaus Kristaus 
įsakymu: “Eidami... mokykite 
visas tautas., laikyti visą ką 
tik esu jums įsakęs...” (Mt. 28, 
19).

Taigi Apaštalų įpėdiniai turi 
tris uždavinius, būtent mokyti, 
pašvęsti if valdyti, ir kad tai 
jie galėtų tinkamai įvykdyti, 
Kristus pažadėjo būti su jais 
iki pasaulio pabaigai.

Bažnyčios pareiga, mokyti 
žmones yra labai svarbi, nes 
ji siekia tikrojo tikėjimo ir ge
rų papročių išlaikymo bei tikro
jo kelio ir išganymo priemo
nių teisingo panaudojimo. Iš ki
tos pusės nauji atradimai la
ibai išplėtė žmogaus viešpata
vimą gamtoje ir reikalauja ati
daus studijavimo, norint juos 
teisingai suderinti su žmonių 
gyvenimo papročiais.

Busimasis visuotinis Bažny
čios susirinkimas savo dalyvių 
skaičiumi įr įvairumu bus pirma 
sis Bažnyčios istorijoje. Tai tei
kia Mūsų sielai džiaugsmo ir 
pasitikėjimo, nes visi Susirinki
mo Tėvai, nors atstovauja įvai
rias tautas, kalbas ir rases, yra 
mūsų broliai Kristuje, vedami 
tos pačios Dvasios, siekti pa
saulyje Kristaus šviesos suspin

dėjimo, atnešant gausius tiesos, 
teisingumo ir gėrio vaisius...

Kad tie vaisiai būtų dar gau
sesni, — pabrėžia Šv. Tėvas sa
vo laiške, — Mes pirmiausia 
karštai meldžiame Dievą, visų 
malonių teikėją, tarpininkaujant 
Jėzui Kristui ir Jo Marijai bei 
šv. Juozapui, kurio specialiai 
globai šis susirinkimas yra pa
vestas, tačiau laikome reikalin
ga paskelbti ir normas bei tai
sykles, kuriomis vadovaujantis 
visas susirinkusiųjų darbas bus 
sėkmingesnis ir atneš palaimą. 
Tuo tikslu Mes skelbiame šį Mo
tu Proprio ir nustatome visą 
susirinkimo tvarką...”

Prie šio Šv. Tėvo Jono XXIII 
apaštališkojo laiško yra pri
jungtas galutinis Vatikano II-jo 
visuotino susirinkimo regulia- 
minas, kuris susideda iš trijų 
dalių. Pirmoje dalyje, kuri pa
dalinta į 9 didelius skyrius, kal
bama apie visus asmenis, kurie 
pagal Bažnytinės teisės reikala
vimus, dalyvaus visuotiniame su 
sirinkime, kartu sudarant ir pas 
kiriant vyriausią susirinkimo 
prezidiumą, į kurį įeiną kardino
lai: Eugenijus Tisserant, kardi
nolų kolegijos dekanas; Achille 
Lineart, Lillę vyskupas Prancū
zijoje ; Ignacas Gabrielis Tap- 
pount, Sirijos patriarchas An- 
tijochijoje; Normanas Tomas 
Gilroy, iSydney arkivyskupas 
Australijoje; Pranciškus Spell- 
man, New Yorko arkivyskupas 
JAV; Enrico Pla y DenieĮ To
ledo arkivyskupas Ispanijoje; 
Juozapas Frings, Koelno arki
vyskupas Vokietijoje; Ernestas 
Ruffini, Palermo arkivyskupas 
Italijoje; Antonio Caggiano, Bu 
enos Aires arkivyskupas Argen
tinoje ir Bernardas Jonas Ai
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trink, Utrechto arkivyskupas 
j C'landijoje.

Be to, šiuo reguliaminu su
daryti ir popiežiaus Jono XXIII 
paskirti dešimties pagrindinių 
visuotinio susirinkimo komisijų 
prezidentai, kurie vadovaus iš
keltų klausimų nagrinėjimui at- 

‘ skituose komisijų posėdžiuose, 
i būtent: 1) Tikėjimo ir papročių 
į doktrinalinei komisijai vadovaus 
J kard. Alfredas Ottaviani; 2)
I Vyskupų ir vyskupijų valdymo 
i komisijai vadovaus kard. Povi
las Marela; 3. Rytų Bažnyčios 
komisijai vadovaus kard. Amle- 
tas Jonas Cicognani; 4) Sakra
mentų mokslo komisijai vado
vaus kard. Benediktas Aloisius 
Masella; 5) Kunigų ir pasaulie
čių disciplinos komisijai vado
vaus kard. Petras Ciriaci; 6) 
Vienuolių komisijai vadovaus 
kard. Valerio Valeri; 7) Misijų 
komisijai prezidentu paskirtas 
kard. Gregorius Agagianian; 8) 
Studijų, seminarijų ir katalikiš
kųjų mokyklų komisijai prezi- 

■ dentu paskirtas kard. Juozapas 
Pizzardo; 9) Šventosios Litur
gijos komisijai vadovaus kard. 
Arkadijus Larraona ir 10) ko
misijai, kuri nagrinės pasaulie
čių apaštalavimo, spaudos ir 

; meno klausimus, vadovaus kar-
i dinolas Fernandas Cento.

Taip pat reguliaminu paskirti 
i ir generalinio sekretoriato na
riai organizacinės ir administ
racinės komisijos ir atskiras sek 
retoriatas krikščionių vienybės 
klausimui, kuriam vadovaus
kard Augustinas Bea.

Antroje reguliamino dalyje, 
kuri apima 12 skyrių, nustaty
tos normos ir taisyklės, kurių 
bus laikomasi visuotiniame su

sirinkime, sprendžiant visus

Prezidento grasymai Kubai

Senatas paskubomis suteikė prezidentui įgaliojimus 

GEDIMI NAS GALVA

JAV prezidentas rugsėjo 13 
d. spaudos atstovams padarė 

•' ypatingą paręiškimą, kad So
vietų techniški talkininkai ir 
nauji karinio pobūdžio įrengi
mai sudaro kraštui kai kuriuos 
pavojus. Jis šiuo metu nenuma
to galimybės pulti Kubą, tačiau 
jai graso. Jei Kuba darytų pro- 

, Varžas vakariečių srityje, JAV 
i panaudosiančios visas turimas 
(priemones ją sutramdyti. Šis 
grasinimas savo esme mažai 
kuo tesiskiria nuo padaryto 

j rugsėjo 4 d., kai jis priminė ko 
munizmo grėsmę taikai.

JAV pralaimėjimai

Jau eilė metų praslinko nuo 
įspėjimo, kad JAV pralaimės 
mažuosius karus, kurie vadina
mi šaltuoju karu. JAV ypatin
gos sąlygos brandina netikėtu
mus. Šio pokario politiniai pra-

klausimus, nagrinėjant proble
mas, ir pati diskusijų tvarka.

Trečioje reguliamino dalyje 
smulkiai nurodoma kita darbų 
tvarka, apimanti iškilmingų, 
slaptų ir atskirų komisijų po
sėdžių darbus.

Taip šis Šv. Tėvo apaštališkas 
laiškas su visu reguliaminu su
daro aukščiausią tašką Vatika
no II-jo visuotino susirinkimo 
parengime. Dąr vienas mėnuo 
ir iš viso pasaulio suplauks Ro
mon katalikų Bažnyčios aukš
tieji ganytojai, Šv. Tėvui vado
vaujant, spręsti tų svarbių už
davinių, kurių laukia visas pa
saulis ir visa žmonija. (V. R.)

laimėjimai primestini ne vienam 
prezidentui, nors jis turi pakel
ti atsakomybę ant savo pečių. 
Ryškūs palūžimo ženklai užtin- 

i kami pačioje visuomenės ir vals 
Tybės sąrangoje, šio pokario 
i metais prezidentai slinko ma- 
' žiausio pasipriešinimo linkme, 
Nė vienas jų netesėjo užsimoji
muose. Jie visi, o ypač F. D. 
jo nuotolio politinės taktikos 
Roosevelt, pasižymėjo netolimo- 
ža:dimais, ir pamiršo didelio 
mąsto įsipareigojimus ginti pa
vergtuosius. Politinė sofistika 
JAV nuvedė į šio tarpsnio su
irutę, kuri jau senokai buvo 
ryški.

Tiesa, JAV traukėsi svyruo
damos ir vis grąsydamos. 1961. 
3. 15 JAV buvo apsisprendusios 
ginti Laosą, bet to paties mėne- 

! šio 27 d. J. F. Kennedy paskel- 
,ifcė Laoso “neutralumą”, kuris 
Į tėra slenkstis komunizmui įsi
galėti. Ryšium su Berlyno sie
na, kuri tapo karinio pobūdžio 

' įsitvirtinimu, J. F. Kennedy pa
skelbė atsarginį šaukimą, bet 

; karinės pajėgos nepanaudojo nu 
į šluoti Potsdamo susitarimo su- 
! laužymo pėdsakus. Nūnai pana- 
j šiai grasina Kubai, kaip anks- 
Į čiau Sovietams dėl įvykių Laose 
I ar Berlyne.

Greitas senato sprendimas

Net savaitei nepraslinkus nuo 
prezidento reikalavimo įgalioji
mų pašaukti 150,000 atsarginių, 
senatas vienu balsu jį patenki
no. Senatas įrodė politinį su
brendimą pernai ryšium su Ber-

(Nukelta j 4 pusi.)

Kun. Vienybės seimo dalyviai New Yorke rugsėjo 11 -d.

viename televizijos perduota
me pasikalbėjime rusų kosmonau
tai Popovič ir Nikolajev į klausi
mą, ar jie kartais skrisdami erd
vėje nematę Dievo, atsakė ne! 
Gagarinas prie to dar pridėjo: 
‘‘Dievas, į kurį tiki žmonės, ke
liauja iš lėto!” Taigi Dievas esąs 
pralenktas, išskirtas iš kosminių 
lenktynių. Pats tvirtinimas, kad 
Dievas egzistuoja, priklausąs pra
eičiai, priešistoriniams laikams...

Tokie priekaištai yra nerimti ir 
tikrai nėra nauji: jie yra pasisko
linti iš praeitojo šimtmečio mate
rialistų kalbų, kurie tai nukopi
javo iš senovės materialistų kla
sikų ir progreso fanatikų. Mate
rialistai jau praeitais šimtmečiais 
neigė dvasios buvimą, kadangi jos 
negalima matyti, negalima palies
ti ar apčiuopti, negalima jos su
rasti chirurginiai operuojant kū
ną. Taigi sovietinis materializmas 
technikos srityje pajėgė prasiverž
ti į ta.rpplanetinę erdvę, bet filo
sofinėje ir religinėje srityje ne
pajėgė išaugti iš kūdikio amžiaus, 
t. y. infantilizmo stadijos.

(Nukelta į 5 psl.)

, nės įvykti, atsakė: „Aš galvoju, kad jei per metų me- 
n i « i - » t t ■ ±1 “ tus, per dešimtmečius yra iškilmingai skelbiamas
ZiYCLU trdQ'GCll]d. JtllllGriO mokslas, pagal kurį slavai yra mažavertė rasė, o žy

dai net ne žinonės, tąi tokios pasekmės yra neišven
giamos”.

Žydų išnaikinimas Lietuvoje pagal vokiečių 
dokumentus

Prieš pat karo pradžią su Lenkija Heydrich, S.D. 
viršininkas, ir Mueller, Gestapo šefas, organizavo 
specialius dalinius, kurie įkandin sekė žygiuojantį 
.vvehrmacht’ą ir naikino visus Reicho priešus. Vėliau 
tie daliniai buvo pavadinti Veikimo grupės. Ji susi
dėdavo iš keturių batalionų — A, B, C, D, kurių dy
dis svyravo tarp 500 - 900 vyrų. Dažnai ji buvo padi
dinama žmonėmis iš kitų šaltinių, okupuotų teritorijų 
pagelbine policija arba savanoriais.

Kiekviena Vykd. grupė susidėdavo iš specialių ir 
iš ypatingų komandų. Tos komandos buvo suskirsty
tos į būrio didumo skiltines komandas ir ypatingiems 
uždaviniams vykdyti būrius.

Kaip buvo vykdomi žmonių galabinimai? Vietinė 
Vykd. komanda įsakydavo registruoti apylinkės žy
dus, pusžydžius, čigonus ir karajimus. Registraciją 
atlikdavo tų pačių grupių atstovai. Tada registruo
tus nugabendavo į vietoves, kuriose buvo steigiami 
laikini ir nuolatiniai gettai. Laikui atėjus iš ten jie 
buvo gabenami į galabinimo vietą. Ekzekucijai buvo 
naudojami specialiai iškasti dažnai pačių naikinamų 
jėgomis grioviai, anksčiau iškasti prieštankiniai grio- 

i viai arba natūralūs žemės įdubimai, jei tokių 
pavykdavo surasti.

Ekzekuciją vykdė ypatingi šaudymo būriai kariš
ka tvarka. Būrių dalyviai išeidavo specialius trijų 
savaičių žmonių šaudymo kursus. Žudytini buvo ga
benami į ekzekucijos vietą sunkvežimiais mažomis 
grupėmis, tik tokio dydžio, kiek galima nedelsiant 
vienu ypu sušaudyti. (Q. Reynolds, Minister of Death, 
psl. 113, 116). Dalinio vadas turėjo patikrinti ar nėra 
užsilikę gyvų. Tokius pribaigdavo revolverio šūviais.

okupuotoje Lietuvoje
DR. D. JASAITIS

Heydrichas pasiūlė visus Europos žydus išžudyti 
nušovimu. Hitleris, Himmleris, Goeringas su tokia 
galutinio sprendimo forma sutiko.

1942 m. sausio 20, įvyko ypatinga konferencija 
Tarptautinės kriminalinės policijos patalpose Gross 

'Wannsee, Berlyno priemiestyje. Ten buvo patvirtin
tas galutinio žydų klausimo sprendimo planas.

1942 m. vasario 23, 22 metinėj nacių (NSDAP) 
partijos konferencijoj Hitleris trečią kartą pareiškė: 
„Šiandien mūsų nacionalsocializmo ir fašizmo revo
liucijos idėjos nugalėjo dideles ir galingas tautas ir 
mano pranašavimas jau pildosi, kad šitas karas ne
sunaikins arijų rasės, bet žydija bus išrauta su šak
nimis”...

Himmleris, SS reichsfuereris, laišku, parašytu 
1942 balandžio m. Saugumo (RSHA) policijos, S.D., 
viršininkams ir koncentracinių stovyklų inspektoriui, 
pranešė fuehrerio sprendimą, kad galutinis žydų prob
lemos sprendimas turi būti vykdomas neatidėtinai. 
Galutinis sprendimas reiškė biologinį išnaikinimą. 
Tas įsakymas buvo slaptas. Jį žinojo tik 200-300 as
menų. Dalinai jis jau buvo pradėtas vykdyti ir anks
čiau. Bet nuo 1942 m. balandžio iki jo atšaukimo 
(1944 spalio) jo aukomis tapo apie 4,00(1000 Europos 

, žydų, pusžydžių, čigonų, karajimų. Reikia pridurti, 
j kad lygiagrečiai žydų buvo naikinamos ir kita „ma- 
I žavertė” rasė — slavai. Masiniai buvo naikinami len- 
j kai ir Sovietų Rusijos belaisviai. Jų žuvo daugiau nei 
i žydų.

Generolas Erich von Bach-Zilewski, Nuembergo 
l bylos, metu, paklaustas, kaip galėjo tos žmonių žudy-

Šaudomieji turėjo nusirengti viršutinius drabužius. 
Šaudomi stovėjo arba klūpėjo. Vaikai ir moterys bu
vo žudomi tuo pačiu būdu. Tik nuo 1942 m. pavasario 
Himmleris įsakė vaikus ir moteris žudyti nuodingo
mis dujomis. (Minister or Death, psl. 117).

Karui prieš Sovietų Sąjungą prasidėjus į Lietuvą 
paskui žygiuojantį Wehrmachtą įšliaužė Vykdomoji 
grupė A. Jos viršininkas buvo SS Brigadefuhrer ir 
aukštas gestapo valdininkas Franz Walter Stahlecker. 
Jo veikimo sritis buvo Baltijos valstybės ir Leningra
do teritorija. Jo veikla buvo nepaprastai brutali ir 
'žiauri, nes jis savo raportuose praneša, kad per pir
mus keturis savo žygdarbių mėnesius nugalabino 
135,567, o per kitus 6 mėnesius tas skaičius pakilo 
iki 221,000 žmonių. Kaimyninių vykdymo grupių 
apyskaitos buvo žymiai kuklesnės. Stahleckeriui ne
buvo reikalo statyti galabinimo centrus, kaip tai bu
vo daroma kitose srityse, nes jis vykdė masinius nai
kinimus automatiškais šautuvais ir kulkosvaidžiais. 
Jis gavo tinkamą atpildą. Jį nukovė partizanai. (Min. 
of Death psl. 114).

Archyvuose yra surastas Vykd. grupės A su- 
trauktinis pranešimas apie veiklą nuo 1941 m. birželio 
mėn. iki 10. 15. Jame išsamiai atvaizduotas žydų nai
kinimas Lietuvoje.

„Armijų šiaurės grupė, susidedanti iš 16-tos ir 
18-tos armijų ir ketvirtos šarvuočių grupės, pradėjo 

i savo žygį 1941 m. birželio 22. Vykd. grupės A, iš
lygiavusios viena diena vėliau, tikslas buvo galimai 
greičiau užmegsti asmeninį sąlytį su armijų vadais ir 
užnugario armijos vadu. Tasai bendradarbiavimas su 
ginkluotomis jėgomis nuo pat; pradžios buvo geras, 
o su ketvirtosios šarvuočių grupės vadu pulkininku - 
generolu Hoeppner net nuoširdus. Kai kurie nesusi
pratimai, atsiradę pirmomis kampanijos dienomis, bu
vo pašalinti asmeniškomis diskusijomis. Kampanijos 
pradžioje išryškėjo, kad saugumo policijos specialūs 
uždaviniai turės būti vykdomi ne tik užnugarinėse 
srityse, kaip buvo susitarta su aukštąja kariuomenės 
vadovybe, bet ir žygiuojančio fronto plotuose.

(Bus daugiau)
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APIE VIENA MILIJONĄ
Tik tūkstantine dalis atidavė savo įnašą 

VYTAUTAS VOLERTAS

Seniai, labai seniai dydžiu prašoka vieno asmens
Seniai, labai seniai, prieš ke-! ar organizacijos jėgas arba ku- 

turias dešimtis metų, kai men- rių rėmimas aukotojui mažiau-
kutė Lietuva, vos ant kojų pa
kilus, iš visų šonų buvo uja
ma ir skriaudžiama, Amerikos 
lietuviai sumetė milijonus dole
rių. Apie tai mums daug kas 
pasakojo, o prieš porą savaičių 
Karpius Dirvoje rašė. Smulkiai 
ir įdomiai, kiek kas davė, kiek 
kur nuėjo. Tai naudinga istori
nė statistika.

(Beje, Karpiaus straipsnius

šiai garbės atneša. Lietuvių Fon 
das ne metams steigiamas. Jo 
pagrindinis kapitalas liks near
domu, kol Lietuva atsikels. Tik 
metinis pelnas (gal palūkanų 
ar dividendų formoje) kasmet 
bus naudojamas.

Ir ne vienas žmogus spręs, 
kur pelną skirti, bet visi, kurie 
bent po šimtą dolerių bus Fon
dui paaukoję. Jie balsuoja, jie

New Yorko gub. Rockefeller, kurio vardas minimas, kaip respub
likonų kandidato j prezidentus, yra dėmesio centre respublikonų 
.-uvažiavime Buffalo mieste.

I

BALFAS YRA VIENINTELE 

ORGANIZACIJA

skaitant, kyla nusistebėjimas to ■ valdybas rinks. Lietuvių Fon-
meto Amerikos lietuviais kata
likais. Jei kas bandė Lietuvai 
gero padaryti, jie trukdę. Tau
tininkai buvę vieninteliai, kurie 
dirbę pozityvų darbą. O man 
atrodė, kad ir katalikai sten
gėsi. Ir savanoriais Lietuvoje 
ėjo, ir Amerikoje judėjo, kad 
lietuviais liktų, kad jaunai vals 
tybei pagelbėtų. Tai kaip iš tik-

de slaptų kišenių būti negalės, |
nes jis bus visuomenės, tiksliau, jaunam mieste užtinkame po tuvos padėtį išspausdinsime? 
aukotojų tvarkomas. keliolika lietuvių inžinierių, gy- Amerikoje daug kalnų. Jų bus

dytojų, advokatų, verslininkų, i apsčiai tuščių ir po penkių nie
kai kasmet iš universitetų išeina ; tų. Tik mes galime praskysti, 

jei nesusigriebsime.

O dydis? Sunku jį numatyti. 
Tačiau bent vieno milijono tiki
masi. Ne rytoj ar už mėnesio, 
bet metams einant.

nauji} žmonių, pasiruošusių pel- 
ningesniam darbui, — taigi vie- 

Lietuvių Fondas yra proga I nas mįiijonas dolerių yra ma- 
mūsų solidarumui išbandyti ir, I -a
jei kas nori, sau paminklą pa-1 žinoma, bus sunku, jei tuo j ka saujelė lietuvių, darbščių ir 

rUJU yra? Ar viskam, ką Kar- sistatyti. Stambaus aukotojo pagįu metu telksime kelis fon- tvarkingų, mokančių gyvenimą 
pius rašė, tiki ir Dirvos redak-! vardas bus ne vienoje lentoje i ,dug. Tačiau kiekvienas turime vesti, auklėti vaikus, galinčių, 
cija? Ar iš Karpiaus. to laiko ! įrašytas, kuri, sienon įkalta, ne- j gaĮVą spręsti, kas svarbiau. Lo- jei norime, prieš kitas tautybes 
tautiiiinkams vadovaujančio as juda, ir ją mato tik tie, hui ie, gįka turėtų padėti aukotojui ir galvą pakelti. Ne tik vargui, rū 
mens, pasakojimų nesimato, ko- pne jos ateina, bet jis bus pn- organizatoriui. Ai’ Australijos pesčiui esam skirti, bet ir pasi-

Tai va, koks mažas milijo
nas. Nugalėkime jį, mes, men-

dėl katalikai su tautininkais sun 1 simintas kasmet, kai teks pel-
kiai' Susikalbėjo ? Mat, Karpius ; ną paskirti, ir visos lietuyiško-
buvo baltas, o katalikai juodi. ; sc gyvenimo linkmėse, nes Lie-
Žinoma, iš Karpiaus pusės žiū- 1 tuvių Fondas ne vienam tikslui
rint, Viliamės, kad dabar taip j tarnauja.
nėra ir ateityje nebus.)<... •

Prieš keturiasdešimtis metų
iš krautuvės namo ne maiše- ’ Milijonas dolerių yra daug, 1 
liais žmonės nešėsi, bet maišais > jei tik keletas asmenų bandys 
vilko. O lietuviai ne inžinieriais, jį sukrauti. Bet jei pajudės mū 
verslininkais ir daktarais buvo, } sų didesnis skaičius ir žmonės 
bet kasyklose lindėjo, skerdyk-, nelauks, kad už juos kiti parei-

Daug ir mažai

lietuvių namai negali palaukti, džiavimui, širdies parodymui 
kol bus vadovėlių, iš kurių vai-; ir darniam sugyvenimui, entu- 
kai lietuviškai mokysis? Ar to- ziastingam darbui, jei tik nori- 
limam kampe, kur statome pa- me ir jei reikalas iškyla. Jis 
minklą, kad svetimtautis turis- čia pat. Lietuvių Fondo adre- 
tas pasigrožėtų, kalnas pabėgs, sas: 2743 S, Albany Avė., Chi- 
kol informacinę knygą apie Lie- cago 29, III.

Prezidento grasvmai Kutaio /
Svyruojantis prezidentas, —„ , (Atkelta iš 3 pusi.)

losersuto. O penktadieniais ne i gą atliktų, baimintis nėra ko. lyno.. ivykiais ir giais mstais,
’ ' Jei šiandien kas mokėtų taip kai Sovietų ranka pasiekė Ku-' 1961. 4. 16 J. F. Kennedy pri

dainai paraginti, kad širdys su- b^ Abi partijos sutarė. Demo- tarė daryti priešpuolį Kuboje ir
’ minkštėtų, rytoj milijonas bu- kratag Dodd ir reSpublikinin-1 jį paremti kuriniais lėktuvais,

Gražu buvo tada, senais, la- *U užrauktas, ir ne vienas is da- Rag Goldwafcer prašneko tais pa kurių tikslas palaužti pasiprie- 
bai senais laikais. Stebimės, gal vusiųjų nepasijaustų vargingos- -iaig ;apSupti Kubą, šinimą. Kai kitą dieną JAV ka
vas kasinėdami, gražiais Jo- niu tapęs. Kas šiandien keli šim nęprfle^y laivų su važma iš' So- ro lėktuvai turėjo žygiui pakil- 
džiais minime savo brolius tau- ’ tai ar tūkstantis tiems, kurie vietų> nors vargu jįe numato ti, Kennedy davė priešingą įsa- 

nėra didelių nęlaimių prislėgti J peršamo žygio pasėkas. Demo- kymą: susilaikyti, nes tiesiogi- 
Namų išmokėjimas ilgiau užsi- Rratų vadovas senate Mike nis dalyvavimas karė galįs pa

ša vaitgaliui nusipirkus: konja- tęs? Menkesniu automobiliu Masnfįg}d; susitaręs su respu- kenkti krašto vardui Pietų Ame
............ ........................teks kurį laiką pavažinėti? Se- blikonų v’adovu Everett Dirk- rikoje. Šio svyravimo išdavos

nesniuose balduose pasėdėti? g(?n dė;jo pastangas pristabdyti yra aiškios. Jis įrodė seną tai- 
Amerikoje nenustebinsime nie- senatorių įsisjūbavimą ir patei- syklę; JAV skelbia pavergtoms 
ko nei naujesniu namu. nei bran kg priimti ganėtinai bendrą nu- tautoms laisvę ir traukiasi šiuo 
gesniu automobiliu, nei šviesės- tarįmą. kuris primeną preziden- tarpu tik ligi Floridos. Numa
niu baldu. \ isada jau kelių blo pareigkimą: panaudoti visas nu, kurį įspūdį svyravimas pa
kų atstume iasnne ką puosnes- , prįemOnes sulaikyti Kubos verž- darė JAV gyvenantiems kubie- 
nio ir brangesnio, kaip pas mus.1 • Vakarų pasau]į čiams ir trūnyjantiems belais-
Bet lietuviškumu pasidžiaugti j ‘ nutarimas? Jis viams. Pietų amerikiečiai ne vie
tik mes vieni galėsime. tėra atsakag govictamSj kurie nos nuomonės, bet dauguma

Iš Lietuvių Fondo vadovybės, nesenai grasė JAV dėl žygių į rugsėjo 5 d. pasitarime, Wa- 
pranešimų matyti, kad beveik ' Kubą. Ir Kubos krašto apsau- shingtone, nepritarė daryti ka- 
paįšiękta penkiasdešimt tūkstan gos ministeris Raul Castro Ma
čių. Tai dvidešimtoji dalis mili- j tanzas karo mokyklos auklėti- 
jono. Tačiau šią sumą sudėjo niams panašiai šnekėjo: “Aš 
tik labai menkas skaičius žmo- prašau JAV prezidentą du kar-
nių. Jie sudaro ne daugiau, kaip tu pergalvoti prieš puolant Ku- i , .

... i. - . . v. TAV sprendimo tuo metu, kai prie-vieną tukstantają Amerikoje gy bą, nes sis žygis reikštų JAV „.. , . . . .. 3, . „ šas gali sekti apsiginklavimąvenančių sąmoningų lietuvių, imperializmo žlugimą . „ „ , ,
r?- -. i 4. j v • • o tt- •! n -j x • • • krašte. Numanu, kad šio tarps-Kodel tad baimintis? Vienas mi Prezidentas paminėjo Guan-.................. . . , . ., , . . . .... ... ~ mo įvykiai pravėrė akis ir
lijonas dolerių, kai uždarbiai tanamo įsitivrtimmus, Cape Ca- . ; . , ,. ., . . . . , . . . , , , x x- • n tiems, kurie buvo tikri jog Wa-dcsimtenopai pakdę, kaip prieš naveral bandymų stori ir Pana- , . . . x
ketunas dešimtis metų, kai sun mos kanala, lyg jie butų esmi- . x . . ,...... v. .. . „ . . . . T, , ...... ris pavergtas tautas išlaisvinti.kiai besiverzranciųjų maža kai mais Kubos taikiniais. ,

šimtais parsinešdavo, bet tik 
po keliolika doierėlių ųžsikrapš 
tydavo.

tiėčius, vargą krimtusius, bet 
širdį turėjusius, ir svarstome, ko

ko ar scotch? Kita, mat, aplin 
ka tada buvus, teisinamės. Tuo 
metu Lietuvai daug pinigo rei
kėję, valstybė vos pirmus žings 
nius bandanti. Gera buvę jiems 
patriotais dėtis. O dabar? Nėra 
reikalo ir progos.

Nėra reikalo?

Šeštadieninėse mokyklose;, 
skystose ir negausiose, dirbti 
sunku, nes iki šiol tinkamų vado 
vėlių stinga. Rimtesnei lietuviš 
kai knygai gimti neįmanoma, 
nes perkančiųjų maža, ir nuo
stoliai leidyklas ant kojų pa
klupdė. Archyvą suburti nėra 
kaip, nes patalpų stinga. Infor 
macinėd medžiagos nepasirodo 
anglų kalba, nes veltui niekas 
nedirba ir nespausdina. Biblio
grafinės Žinios nepakvepuoja. 
Lituan&š kovoja su mirtimi. Va
sario 16-sios mokiniai neprival- 
go. Laisvės kova centais (finan
suojama- O dalis jaunimo jau 
sunkiai lietuvišką žodį taria ir 
iš tautinės vagos suka į krū
mus. Čia jiems viskas menka, 
sena, aptriušę. Be to, kiekviena 
me suėjime stengiasi centą iš
traukti, ubagauja, prašo.

Ar iš tikrųjų reikalo nėra? 

O kaip su proga?

Retas bus negirdėjęs, kad čia, 
JAV, yra įsteigtas Lietuvių Fon 
das. Ne vieno žmogaus ar smul
kios organizacijėlės rūpesčiu. Jo 
pobūdį ir reikalingumą metais 
svarstė didelės grupės asmenų, j 
jį nagrinėjo Lietuvių Bendruo- i 
menė, Jo paskirti?, ne vienam Į 
kuriam specialiam tikslui pa
siekti, bet visus mūsų svarbius 
reikalus finansiniai paremti. Y- 
pač tuos reikalus, kurie savo

rinio žygio Kuboje.

Prezidento pareiškimų prieš
taravimai ir blaškymasis rodo, 
kad jis dar nėra radęs politinio

Šen. Estes Kefauver (dešinėje) kalba plieno pramonės vadovams 
kalu. Kaip žinoma, prieš kainų kėlimą pasisakė prez. Kennedy.

Washingtone plieno kėlimo rei-

Balfo vienuoliktasis seimas, 
kaip jau žinome, įvyks spalio 
13—14 d., kas jame bus nuveik
ta, sužinosime tik po seimo. 
Yra vilčių, kad prieš 4 metus 
padarytoji Baife demokratinė 
(dalinai) reforma bus išlaikyta, 
taip skelbia ir Balfo centro val
dyba.

Iš Balfo turėtų 10 seimų ryš
kiausiai išsiskiria devintasis sei 
mas, kurio metu, pirmininkau
jant prelatui Pr. Jurui, pirmą 
kartą seimo dalyviai išrinko pu 
sę direktoriato ir revizijos ko
misiją slaptu balsavimu. Visai 
priešingai buvo bandyta elgtis 
Balfo dešimtajame seime, Chi
cagoje, 1960 metais, Seimas ge
roje nuotaikoje tęsėsi tik porą 
valandų. Prieš norą primesti 
Balfo vadovybę be rinkimų pa
sisakė: I. Daukus, K. Bružas, 
A. Dzirvonas, A. Gulbinskas, 
kun. V. Martinkus ir kiti, pažy
mėdami, kad “Balfo nariai — 
seimo dalyviai nėra Kongo juo
dukai ar Indijos beraščiai, ku
riems neleidžiama balsuoti ir t. 
t.” Deja seimo prezidiumas to 
neišgirdo ar nenorėjo išgirsti, 
leido nominacijų komisijai, su
darytai iš altinių part. atstovų 
sauvaliauti, braukti pasiūlytus 
kandidatus. Keista, kad komisi
ja, lengva širdimi braukinėjo 
kitus, kad galėtų save įsirašyti. 
Gerai ,kad seimo dauguma tai 
pramatė ir komisijos pasiūly
mus nušvilpė, perėjo prie rin
kimų.

Pastaruoju metu vis daugiau 
pradedama kalbėti apie viso di
rektoriato rinkimą, dėl ko nori
si pasisakyti neigiamai. Ir štai 
kodėl: 1. kad partijos — gru
pės atsisakytų skirti direkto
rius, nėra jokių vilčių; “vade
les“ palaikyti buvo ir tebėra di
delis noras, nežiūrint, kad šal
pos darbe to neturėtų būti; 2. 
Visi žinome, kad partijos Bal
fui jokios finansinės paramos 
neduoda, bet jos gali Balfui

daug žalos padaryti. 3. Vienin
gumo vardan nereikėtų dabar
tinės rinkimų formos keisti; sei 
mo dalyviai renka slaptu balsa
vimu 13 direktorių, grupės ski
ria 12. 4. Svarbiausia Balfo tiks 
las turėtų būti, kaip išplėsti 
skyrių bei narių tinklą, šian
dien aukojančių lietuvių dar ga
lima surasti, bet kas tą auką 
paimtų, gretos retėja, dėl ko 

i tenka rimtai susirūpinti. Busi
masis seimas, reikia manyti, į 
tai atkreips dėmesį ir paieškos 
būdų.

Apie tėvynės meilę kalbančių 
netrūksta, bet tušti žodžiai, ne
paremti darbais, yra tik paverg 
tai tėvynei burbulo pūtimas. At 
vykęs iš pavergtos Lietuvos ir 
pasakoja iš gaunamų laiškų su
žinome, kad Balfas yra su pa
garba vertinamas. “Balfas yra 
vienintelė organizacija kuriai 
pavergtoje Lietuvoje reiškiama 
pagarba“. Taip kalba atvyku
sieji iš anapus.

Balfo darbuotojai niekada at
lyginimo nelaukė ir jo neprašė. 
Šiandien ateinančios žinios iš 
anapus geležinės uždangos yra 
daugiau reikšmingos negu pini
gai. Balfininkai, tai turėdami 
galvoje turėtų sukrusti ir neap
vilti savo brolių bei sesių, esan
čių varge. Tegu nelieka nė vie
no padoraus lietuvio, stovinčio 
šalia broliškos šalpos.

Balfo energingasis reikalų ve
dėjas rašo: “Apie Nylo pakran 
tėję išmestą dramblio iltį dau
giau prirašoma mūsų lietuviško 
je spaudoje, nei apie krauju ir 
ašaromis pasruvusius Nemuno 

. krantus! Atsakymo paieškoki- 
■ me savo širdyje, ar viską pa
darėme, ką reikėjo ,ar nesame 

, tik savanaudžiui. K. Brž.

ALIUMTNIJAUS IR STAINLESS 
STEEL IŠDIRBINIŲ DIDELIS

PASIRINKIMAS UŽ NEBRANGIAS ; 
KAINAS!

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

Idealūs langai vasarvietėms 
” Stainless Steel r.uo $15.50

Durys (14 rūšių) ...... nuo $24.50
Įvairių rūšių stogeliai (awnings) 
Virtuvių ir vonių kambarių me
džio ar metalo kabinetai, veid

rodžiai ir prausyklos.
Thcrmopane stiklai visų išmierų. 
Tvoros, stulpai, turekllai.

8-2781
GR 6-1760

Populiarumo siekimas
Žinomasis prancūzų karikatū 

ristas Honore Daumier drauga
vo su savo bendravadžiu Hono
re Balzaku. Kartą Daumier pa
sidejavo:

— Tiesą pasakius, mano po
puliarumas jau turėtų būti di
desnis.

— Mielasis, — atsakė Balza
kas, — darykite taip, kaip aš: 
skolinkitės pinigų ir negrąžin
kite jų. Juo daugiau turėsite 
skolų, juo būsite garsesnis.

Dideli mostai
— Tu pirkai naują automo

bilį?
— Taip. Matai, užėjau į par

duotuvę telefonu paskambinti, 
bet nepatogu buvo išeiti nieko 
nepirkus.

Apie pragarą
— Mama, mano sužadėtinis 

tvirtina, kad pragaro nėra.
— Tegul palaukia, kol susi- 

tuoksit. Tada gal įsitikins.

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKST’OS RCSTES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPEOIAUYBfi.

PRECm PHOTO STUDIO
40(18 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 

(Incorporated)
EDVARDAS ULIS, sav.

O VI NG
R. ŠERĖNAS perkrausto bldiijS 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • ♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦-t ♦ ♦ <

įjįlO%, 20%, 80% pigiau mokysite 
i?, apdraudą nuo ug-nies lr auto 
>obilio pas
FRANK ZAPOLIS |

® 3208 Vį West 95th Street fej
'Ihieago 42. Illinois

, <1A. 1-8054 b GR. fl-488#.®i.. 1f
M O VI NG

J. NAUJOKAITIS 
Ilgy metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustvmas

WA 5-9209 Chicago, 01.

=^1
KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPA?

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOGIATiON

B. R. PIETK1EWICZ, Prez.
2555 West 47th St. Fel. LAfayette 3-1083

PLENTY OP FREE PARKING

Naujas aukštas dividendas numatomai 
mokėta aut 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 Alinn«> PIRM. Ir KETV. .......................... # v. r. iki 8 p. D.
IHLHHUU3, ANTRAD. lr PENKT. ................. » ▼. r. Iki 5 p. p.

ŠEŠTAD » v r (k, 15 ». 4 Trefilad. uždaryta.

PASINAUDOKITE

DRAUGO” SPAUSTUVES 
PATARNAVIMU

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

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

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

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

Remkite DRAUGI, kuris palaiko lietuvių kuitūrinj gy
venimą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaus 
tuvei

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu

DRA U G A S 
4545 We.st 63rd Street 

CHICAGO 29. ILL. - TEL LU 5-9500



BOSTONO ŽINIOS
VARGONŲ REČITALIS Jų pirmaš šio sezono pasirody-

v.. t, „ mas įvyks lapkričio 4 d. Melro-Didysis laikraštis “The Bos- *J , „ , . j. • t • j ■ se. Bus išpildomas Bethoveno Cton Globė penktadienio laidoje . .f. .. , , ... maior misios chorui, solistamsrašo, kad Vytenis M. Vasyliu- . J . .. ’’ . , , ,, ,, „„ ir orkestrui. Sis orkestras jaunas turės koncertą Mcthucn
Memorial Hali šeštadienį rugsė
jo mėn. 15 d. Programoje: Diet- 
rich Buxtehude, Cesar Franck, 
S. J. Bach ir Leo Sowerby ku
riniai.

Vytenis Vasyliūnas ruošiasi 
daktoratui iš fizikos mokslų M. 
I. T., bet jis neužmiršta ir savo 
mėgiamos muzikos. Gražu, kad 
jo koncertas paminėtas šiame 
dideliame laikraštyje.

DIDYSIS KONCERTAS

yra pakviestas koncertuoti į: 
Bedford, Everett ir Burlington. 
Muzikui Kačinskui pradėjus va
dovauti šiam orkestrui daug 
Bostono lietuvių ir apylinkių 
— važiuoja į jų rengiamus kon 
certus pasiklausyti.

— Dainininkė Jadvyga Ado
mavičienė - Gruodienė apleido 
Bostoną. Rugsėjo 15 d. jį išvy
ko pas savo vyrą į Chicagą. Jos 
naujas adresas: 7228 Cler- 
month avė. So. Chicago. Jos vy
ras Petras Gruodis dirba chemi
ku vienoje firmoje Chicagoje.

Bernardas Brazdžionis, Los Angeles, Calif., “Lietuvių Dienų” žur
nalo vyr. red., atidaro dail. J. Paukštienės kūrinių parodą, kuri 
buvo surengta Californijos Lietuvių dienos proga rugsėjo 9 d. 
Californijos Lietuvių dieną ir dail. J. Paukštienės kūrinių parodą 
suorganizi vo ir pravedė LB Los Angeles apylinkė.

L. Kančausko nuotr.

i pradėjo naujus mokslo metus. 
Seselė M. Barbara, nauja mo
kyklos vedėja ir seselė M. Coro- 
na mokys aukštesnio skyriaus 
mokinius. Seselė M. Gregory jau 
antri metai kai moko 5 klases. 
Iš seselių vilos Pennsylvanijoje 
atvyko seselė M. Domicilla, ku
ri rūpinsis seselių vienuolyno 
namo reikalais.

— Devyni skautai ir skautės

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 19

Spaudoj ir gyvenime

(Atkelta iš 3 pusi.) 
Nelaimėjo simpatijų

Kovo 24 d. Jordan Hali salė
je įvyks koncertas, kuriame 
Jeronimo Kačinsko parašytos 
bus išpildomos kompozitoriaus i — Inžinieriai suvažiavime. Iš 
mišios Nekalčiausiai Marijos Šir I Bostono skyriaus į inžinierių 
džiai. Jos parašytos paminė ji-1 suvažiavimą Detroite buvo išvy- 
mui 700 metų sukakties nuo' kę inžinieriai: Galinis, Mickū- 
Lietuvos karaliaus Mindaugo nas, Stašaitis ir Senuta. Jie da- 
krikšto. lyvavo ne tik suvažiavime, bet

Mišias išpildys Belmonto ir buvo pasukę į Kanados pusę. 
Šv. Petro lietuvių parapijos So.
Bostone chorai, kuriems diri- į — Bostono Lietuvių Bendruo 
guos žymusis Bostono kompozi-; menės Kultūros klubo pirmasis

MŪSŲ KOLONIJOSE

torius John Bovicchi.
Koncertui ruošti bus sudary

tas plataus masto komitetas. 
Lietuvių organizacijos prašo
mos tą dieną neruošti kitų pa
rengimų, o prisijungti prie kon
certo rengėjų ir dalyvių.

TRUMPAI
— Šv. Petro parapijos cho-

Norwood, Mass.
Lietuvių parapijos jubiliejus

Norvvoodo lietuvių Šv. Jurgio 
parapijos auksinio jubiliejaus 
metai eina prie pabaigos. Pa
žvelgus į jubiliejui minėti ko
miteto sudėtį, čia jau nebema
tyti tų energingų parapijos kū- 

Beacon st. Paskaitą- skaitys iš rėjų, darbuotojų, kurie anais 
Vokietijos atvykęs dr. Jonas kūrimo metais taip kovingai va- 
Grinius. | rė užsibrėžtą kelią. Nebedaug

! jų gyvųjų tarpe beliko. Vienok 
— Pagerbė McCormack. Mass. reįkįa pasidžiaugti, kad jų vai- 

valstybės vyriausias prokuro- kai energingai ėmėsi darbo ju
ras Edward McCormack, kuris biliejinius metus paminėti ir tuo

šių metų susirinkimas įvyks 
rugsėjo 22 d. 7:30 v. v. Tarp
tautinio Instituto patalpose, 190

dienraščio “L’Osservatore Roma
no” sutrauktai padaryta išvada: 
bedieviškas rusų kosmonautų pa- 

iš Providence dalyvavo Atlan- ■ reiškimas aiškiai parodo tris da- 
to lietuvių skautų stovykloj Ma- : lykus: pirma — nepaisant pen- 
nomet, Mass. Skautus ir skau-! kiasdešimt metų ateistinės propa- 

, ... , . ... gandos ir persekiojimų, sovietų
tęs palydėjo vadoves Aldona tautose gijiaį slepiasi nemateria- 
Čekienė, Ieva Paulauskienė ir | listiniai jausimai, kurie privertė 
Birutė Paulauskaitė. Stovykloj 1 komunistų vadus ir visai netinka-
dalyvavo Alvidas Gervelis, Algis I --------------- ■
Saulėnas, Augustas Ilginis, Ge-1
diminas Paškauskas, Algis II-1 
ginis, Rūta Rastonis, Aldona 
Antanavičius, Dalia Jurgelevi
čius ir Birutė Staričenka.

mą momentą panaudoti kovai 
.prieš religines tautos aspiracijas; 
antra — tie kosmonautų pareiš
kimai aiškiai parodo, kad Sovietų
Sąjungos filosofinis ateizmo pa
grindas yra taip primityvus, jog

.. jo atstovai net neparausta skelb-
Prie šio Vatikano radijo ko- i (jamį tokias analfabetiškas idėjas 

mentaro gerai tinka ir Vatikano (apįe Dievo realybę; ir trečia — 
sovietai nepajege laimėti pasaulio
tautij simpatijos savo kosminių 
laimėjimų pergalę neatskirdatni 
nuo ideologinių bei politinių mo
mentų. — (V. R.)

Elderly People

— Naujos Anglijos vyčių aps 
j kritis turės suvažiavimą ir pik-

ras su dirig." Jeronimu Kačins- yra vedęs lietuvaitę Rukliūtę, ! išreikšti pagarbą ir padėką sa- 
buvo specialaus sudaryto komi- vo tėvams ir seneliams už įdė- 
teto pagerbtas Lietuvių Piliečių ryžtą dvasinėje ir materiali- 
d-j°j, So. Bostone, rugsėjo 11 ngje srįtyje. Sukurtos gausios 

ry. Irena Lendraitytė yra to Meninę dalį atliko solistas organizacijos rodo įdeologinį ir 
choro valdybos narė. Pasitari- Stasys Liepas ir muz. Julius dvasinj stiprų pakilimą. Gyve- 
me ir pobūvyje dalyvavo ir cho-J Gaidelis, o taip pat ir Onos nimo sąlygoms kintant, kinta 
ro globėjas kun. Jonas Zuroms- ivaškienės Tautinių Šokių sam- pažiūros j organizacinį pobūdį.
kis. Jie aptarė ateinančių metų būris. Edward MacCormac yra j- daugelio organizacijų stip- parapijos šeimininkas klebonas 
choro darbo veiklos planą. kandidatas į senatorius. , Gausiomis čia išliko sadalietės, , kun. K. E. Norbutas.

ku rugsėjo 13 d. turėjo susirin
kimą ir pobūvį V. Lendraičių 
bute, 102 Ocean st. Dorcheste-

Parapijos klebonas prelat. P. 
Virmauskis, kunigai, choro di
rigentas, choro valdyba ir cho
ristai kviečia visus galinčius gie 
doti prisidėti prie choro.

— Kablinskas į Rhode Island 
senatorius. Kun. Jono Žuroms- 
kio sesers Bronės vyras inž. 
Steponas Kablinskas, ansčiau 
gyvenęs Bostone, yra demokra
tų nominuotas į Rhode Island 
valstybės senatorius.

Steponas Kablinskas yra 
elektronikos inž.. ir dirba 
Raytheon companijoj. Jo sūnus 
Edvardas irgi dirba toje pačio
je kompanijoje techniku, o duk
tė Virginija 18 metų amž. pava
sarį buvo išrinkta Tlveton mies 
telio grožuole kandidate į miss 
Rhode Island.

— Melrose simfoninis orkes
tras, kurio dirigentu yra muzi-

niką sekmadienį, rugsėjo 23 d., 
Klaipėdos parke. Komisijai pir- 

tų. Padėkosime Aukščiausiam mininkauja apskričio vadovė 
už suteiktas mums malones ir Bronė Kavaderas ir Edvardas 
prašysime Jo, ko mums kiekvie- Į Daniels iš Worcester, Mass. 
nam ir visiems labiausia rei-, _ Kun< y. Martinkus rugsė-
kia. Pamaldas laikys ir pamoks j0 g d ( atlaikė šv. mišias Ele- 
lą pasakys parapijos klebonas nog jr Vlado Skocz sidabrinių 
kun. F. E. Norbutas. Pamaldo- vestuvių proga, kurios įvyko tą 
se dalyvaus vietinės vyskupijos djeną Chicagoj. Sukaktuvinin- 
vysk. J. F. Minihan. Jis para- kai gyvena 7122 South Califor- 
piečiams tars žodį ir suteiks nja ave_ jr įą dieną turėjo iš- 
palaiminimą. 1 kilmingus pietus Šarkos resto-

4:30 vai. p.p. Knights of Co-1 rone. Jubiliatai atnaujins savo 
lumfeus salėje įvyks banketas, vedybų įžadus Švč. Marijos Gi- 
į kurį bilietai iš anksto buvo mimo bažnyčioj sekmadienį, spa 
platinami. Bankete dalyvaus ]į0 21 d. Kun. Vladas Urba at- 
kard. R. Cushing, vyskupas J. i laikys šv. mišias ir priims įža- 
F. Minihan, kaimyninių para- j <jų atnaujinimą ir suteiks Šv. 
pijų dvasiškiai, miesto atstovai tėvo palaiminimą, kurį parūpino 
ir kitokių svečių. Kardinolas R.! Vatikano prel. Marcinkus. Kun. 
Cushing bankiete pasakys pa-• Vladas Urba palaimino moterys 
grindinę kalbą. Trumpą meninę; tę savo broliui Charles ir svai- 
programą iš vietinių pajėgų pra nei Julijai (Stoškus) Urbai prieš 
ves muz. V. Kamantauskas. Ban 25 metus.
kietą vyriausiu tvarkytoju bus 1 — Vysk. T. F. Maloney mirė 

rugsėjo 10 d. savo giminaitės 
name, kuri išauklėjo jį kai jo

— Stasys Griganavičius ir vyčiai ir Sv. Vardo d-ja. į pas-1 Auksiniam jubiliejui minėti , mamytė mirė jo vaikystės me- 
Kanštaritinas Šidlauskas Darda-1 kutiniąsias daugiausia yra su- komitetas kviečia visus parapie tais. Vyskupas išdirbo Dievo

Į sispietusio parapijos jaunimo.

Dėka šių ir kitų organizacijų
■parapijos naujoji bendruomenė 
i daug ką gali nuveikti. Parapijos 

Kai Garliauskas statė pirmą- organizacijų ir lietuviškų orga- 
jį dvarą Froidą prie Kauno, toj "izac™ « Parapijos ribų dėka,

vė Third St. Cafe airiui.

Dvarai seniau ir dabar

vietoj buvo 10 gyventojų turė
jęs šidiškių kaimas. Garliaus
kas jėga žmonių trobas išgrio
vė, žmones išvaikė ir jų žemėse 
pasistatė dvarą.

Toks pat likimas ištiko ir 7

buvo išlaikytas gražus, veiklus 
lietuviškas -charakteris šioje lie
tuvių kolonijoje. Jis ir šiandie
ną dar reiškiasi, nors jau nobe- 
tokiuose plačiuose laukuose.

Parapijos bažnyčia, ypač šiais 
jubiliejiniais metais ir per pas-

čius pakilusia nuotaika dalyvau vynuogyne 32 metus.
ti jubiliejinių metų užbaigimo 
iškilmėse. K. Šimėnas

Providence’ R. I.

Kronika
— Šv. Juozapo ligoninėj pra

leidęs 16 dienų kun. klebonas 
Jonas Vaitekūnas sugrįžo prie 
pastoracinio darbo. Per šven
tas mišias klebonas dėkojo pa
rapiečiams už aplankymą ligo
ninėj, laiškus, linkėjimus ir už 
maldas. Ligos metu į talką ku
nigui V. Martinkui atėjo kan.

Jonas A. Stoškus

liiDflinnMaas?
TV - RAOIUAI-DUO ST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELES 

I ANTENOS- BATERIOOS- LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI - LAIKRODŽIAI

Viskam žemiausios kainos Ir garantija

[3321 S. Halsted St.- CLIFFSIDE4-5665

Stuobrinės ūkininkus maždaug ■ kutinius praeitus metus gražiai 
už kilometro nuo dabartinės sutvarkyta, išpuošta. Šventoriu- 
Garliavos. Ten buvo gražus, ge- j je pastatyta Šv. Jurgio statu
ti gyvenusių ūkininkų kaime-! įa su pamįnkliniu pedjestalu,
lis su sodais, naujomis trobo-jjĮ Pasaulinio karo žuvusiems M. Vaitkus ir kun. Pakalniškis
mis, prūdais. Garliauskas vis- į lietuviams kariams pagerbti, 
ką išnaikino, iškirto, išdegino ir Greta stovi vienuolynas, kuria-
pastatydino Zagrado dvarą. 

Dabar bolševikai taip pat nai
me gyvena lietuvės vienuolės iš 
Brocktono, taigi atžala Nukry-

kas Jeronimas Kačinskas, rug- kiną ūkius ir stato bolševikinius Į žiuotojo Jėzaus seselių vienuoly
sėjo 10 d. pradėjo repeticijas, dvarus — kolchozus.

Telefonas įrengtas ant didelio kelio New Jersey valstybėj, 
reikalui esant vairuotojai galėtų prisišaukti pagalbos.

kad

i no Brocktone. Jos čia varo žy
mią vagą religinėj ir tautinėj 
srityse. Po bažnyčia parapijos 
salė yra gana talpi, švari. Per 
penkiasdešimt metų čia vyko 
parapijos judėjimas. Parapijos 
mokyklai atskirų patalpų netu
ri. Pobažnytinė salė ir atskiros 
patalpos naudojamos katekiza- 
cijos mokinių klasėms. Vaikų 
skaičius siekia virš 150. Prie 
bažnyčios stovi graži ir erdvi 
klebonija.

Parapijai vadovauja energin
gas klebonas kun. F. E. Nor
butas. Jam talkininkauja vika
ras kun. A. Klimas, kuris ne- 
pašykšti laiko jaunimui ir seni
mui, aplankydamas juos namuo
se ir organizacijų susirinkimuo
se.

Parapijos auksiniam jubiliejui 
apvainikuoti, jubiliejui minėti 
komitetas paskyrė rugsėjo 23 
d. — sekmadienį. Tai bus ne
paprastas sekmadienis. 9 valan
dą rytą visi parapiečiai kviečia
mi susirinkti savon bažnyčion 
iškilmingoms maldoms. Giedo
sime visi tas giesmes, kurias 
giedojome per penkiasdešimt me

iš Brooklyno.
— Parapijos pradinė mokykla ,

HAVEN OF RĘST
HURSING HOME
Convalescent and Eldcry People 

Ambulatory and Bedridden

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 
church, Beaverville, Illinois. 
Beaverville, Illinois Phone 31

O’KEEFE BROS. COAL CO.

O K
COAL

CENTRAS: CICERO IR 16th STREET 
Su pasididžiavimu praneša, kad jų naujas
5 »

CONVALESCENTS FIND the 
Sun and warm Climate con- 
ducive to ,Excellent Health. We 
offer men and women 24 hours 
Registered Nursing Service, 
Special Diets — Home Style 
Cooking, Rates by week, month 
or year.
For admission or Information 

Write or Call

Indian River Ręst & 
Convalescent Home

1914 — 21 St.
Vero Beach, Florida 

Phone JO 2-2864

GAISRO — AUTOMOBILIŲ — 
GYVYBES, LIGOS

ir visų kitų jvairhj rūšių bei 
“home_ owners” apclraudomis tei- 
rauikites mūsų agentūroje dėl pri
einamų kainų.
Išrašome lr patarnaujame • visokių 
rūšių apdraudas lengvais mėnesi

niais lšmokšjimais.
BACEVIČIUS

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

41%

Landon yra veiklus
TOPEKA, Kas. — Alf Lan

don, respublikonų prezidentas 
kandidatas 1936 m. ir buvęs 
Kansas gubernatorius, paminė
jo rugsėjo 9 dieną savo 75-jį 
gimtadienį. Jis yra sveikas ir 
veiklus visuomeniniame ir eko
nominiame gyvenime.

TELEVIZIJAS
paprastas lr spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje $8.00, 
už dirbtuves darbų—$10.00 ir da
lys. Pigios paveikslin8s lempos.

J. MIGLINAS
2540 W. OOth St, n a. PR 6-1063 

UIHIUIIiniUUlIlIlIlHHIIIIIIIIIIIIIUIIIIIU

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

, 7 vai. vak.

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

Tel. HEmlock 4-2413 
7150 So. Maplevvood Avė., 

Chicago 29, RI.

5%
current dividend on lnvestment bonus

4%% DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Uz 4 metų Investmento bonus mokame 4%% dividendų kas pusmeti Ir

dar Išmokėsimo iki $4% už kiekvienus metus, 4 metams praėjus. 
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS 
Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. — 4:80 p. p. 

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

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

Dėl infcrmacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

2202 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-7747

^i
Kas tik turi gėrę skonį, 

Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

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

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

Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 
6211 South Western Avė. krautuvė

i i O K
OIL

PETER P. RINKUS

GENERAL SALES MANAGER 
Pietvakarių miesto daly yra

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

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

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

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

Current Dividend up to 4%%

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



DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 19' rodė dir. A. Baliūnas, raginda
mas remti teisėjo Alfonso Wells 
kandadatūrą į Cook apskr.. 
apkštesnį teismą. Valdyba vien
balsiai parėmė šį sumanymą ir 
pasiūlys narių susirinkimui, kad 
kad ne tik nariai, bet ir visi lie
tuviai balsuotų už teisėją A. 
Wells ir įsigijo vieną bilietą 
dalyvauti Wells bankete. P. Si- 
manavičienė visus posėdžio da
lyvius pavaišino šaltu citro gė
rimėliu, mat tą vakarą buvo 
ypatingai karštoka. Į Nuosav. 
susivienijimą įstojo 5 nauji na
riai. Valdybos nariai pasiskirs
tė pareigomis: Pr. Šulas—pirm., 
Pr. Mažrimas — vicepirm., Liū- 
džius ;— sekr., J. Simanavičius 
iždin., V. Klimienė — kasos 
globėja, nariai: Mrs. Marma, H. 
Širvinskienė ir J. Milavickas.

J. M.

Kultūros Fondo Gimtąjai Kalbai leisti v-bos narys Anatolijus 
Lakas įteikia Balfo direktoriui Valerijonui Šimkui jo 25 .m. vedy
binio gyvenimo sukakties proga Kultūros Fondo leidinių komplek
tą. Iš dešinės į kairę: J. Lakienė, V. Šimkus, A. Lakas, A. Gint
neris ir Balfo pircn. kun. dr. A. Juška. (Foto B. Lungio)

Chicagoje ir apylinkėse
ZARASIŠKIŲ KLUBAS

Pasibaigus vasaros trijų mė
nesių atostogoms klubas šau
kia pirmąjį susirinkimą sekma
dienį, rugsėjo 23 d. 1 v. p. p. 
Hollywood svetainėje, 2417 W. 
43rd St.

Trijų mėnesių bėgyje klubas 
neteko šešių narių: mirė Anta
nas Bernotą, Petras Brazis, An 
tanas Martišius, Karolis Skinu- 
lis, Ona Klimauskienė ir Stella 
Marcinkienė; Klubo nariai ir 
narės esate kviečiami gausiai į 
susirinkimą atsilankyti, kad de
ramai pagerbtume buvusius na
rius ir apsvarstytume klubo į- 
vairius bėgančius reikalus. Ten
ka prisiminti, kad sunkiai ser
ga klubo iždininkas Rapolas 
Puslis ir Mr. Šankus.

Klubo piknikas įvykęs rugsė
jo 2 d. gerai pavyko iir atnešė 
nemaža pelno, kuris sunaudoja
mas įvairiems labdaros tiks
lams. Daug pasidarbavo ypač 
moterys Ona Užundienė su vi
sa šeima iš šešių narių, Jeva Ja

CHICAGOJE
SVEČIAS APVOGĖ GERA

DARĮ

Aną Vakarą James M. Ed- 
wards III-sis apėjo miestą ir 
vienoj tavernoj sutiko porelę. 
Tavernai užsidarius, jis pasiūlė 
nuvežti porelę į jų butą. Išleido 
moterį prie Ashland ir Wave- 
land Avė., o vyrą nusivežė į 
savo apartamentą išgerti. Po 
stiklelio Edwards užmigo ir at
sikėlęs nerado savo svečio.' Ne
rado taip pat daugelio daiktų 
savo apartamente, nė savo auto 
mobilio, kuriuo taip draugiškai 
išvakarėse buvo pavėžėjęs’ savo 
svečią.

aukštas paskyrimas
KARD. MEYERIIJI

Be paprastų kard. Meyeriui, 
kaip ordinarui, paskirtų darbų, 
ateinančiame visuotiniame Baž. 
susirinkime pop. Jonas XXIII 
kard. Meyerį paskyrė nariu Ne
paprastų reikalų sekretoriatam , 
Iš viso su pirmininku šis sekre
toriatas susideda iš aštuonių as 
menų. Pirmininkas yra buvęs 
JAV apašt. deleg. Amleto Gio- 
vanni Cicognani.

DIDIEJI KELIAI SAUGO 
GYVYBES

Studijos rodo, kad dabarti
niai 181 mylių expressway kelio 
Chicagos apylinkėje išsaugo 86 
asmenų gyvybę ir automobilių 
susidurimuose—16,710 sužaloji
mų kasmet. 1967 metais, kada 
bus 273 mylių kelias, bus iš
gelbėta 110 gyvybių ir 19,600 
sužalojimų. Pasirodo, kad ver
ta išleisti dideles sumas keliam 
— gyvybė juk bangesnis daik
tas. Ir statistika rodo, kad gy
vybė expressmay’e yra sauges- j 
nė, negu senuose keliuose ir i 
gatvėse. I

kubonienė, nenuilstanti klubo 
darbuose, Antanette Smith,

' taip pat Adella Šankus, M. Še- 
! duikis su šeima ir kt. Su dova- 
i nom prisidėjo Cingo, Valerija 
; Martišienė ir Davis, kurios do- 
! vana atnešė $16 pelno. Klubo 
[Vicepirm. Juozas Užundenis pui 
■ kiai pravedė visus pikniko rei
kalus. Prie bufeto pasižymėjo 
Skinulienė ir Slepikienė.

! J. TarulisI

NUOSAVYBIŲ SAVININKAI 
AKTYVINA VEIKLĄ

Po vasaros atostogų Lietuvių 
i Nuosavybių Susivienijimo val
dyba su specialia komisija rug
sėjo 13 d. ižd. Jono Somanavi- 

įčiaus bute susirinko posėdžiui, 
‘kuriame aptarė būdus suakty- 
jvinti organizacijos veiklai. Rug 
!sėjo mėn. paskutinį penktadienį 
nutarta sušaukti narių susirin- 

i kimą, kurin jau pakviestas adv.
' Charles P. Kai padaryti prane
šimą apie mokesčių nuosavy
bėms didėjimą ir aptarti kovos 
būdus kaip reaguoti. Nutarta 
pakviesti vieną pranešėją iš res 
publikonų atsovų, išklausyti jų 

| nusistatymo mokesčių didėji
mo. Tuo reikalu jau surinkta 
daug medžiagos. Posėdy su re
aliais sumanymais pasisakė 
Brazionis, Mažrimas, Grybaus- 
skas, Liūdžius, V. Klimienė, J. 
Simanavičius, Liauba ir Pr. Šu
las.

S'enjor Citizen organizacija 
pakvietė Nuosavybių susivieni
jimą atsiųsti savo atstovą į ruo 
šlamą konferenciją rugsėjo 18 
d. Hamilton viešbuty. Valdyba 
įgaliavo ižd. S. Simanavičių at
stovauti ir pasisakyti už senes
nio amžiaus žmonių nemokamo 
gydymo įstatymo projekto kuo 
greitesnį įgyvendinimą.

Su specialiu pranešimu pasi-

Plėšikai ir netikra Barbora

Į vieną viešbutį prie Santa 
Monica, Calif., įsėlino du plėši
kai, tikėdamiesi kino aktorės 
Barbara Nichols apartamente 
rasti nemažą brangenybių, bet 
jie pateko į ne tą vietą. Taria
moji aktorė pasirodė besanti 
medicinos studentė Eleonora 
Maddenes, panaši į Barbarą, ir 
be to gyvenanti su savo sese
rim Sarah. Įsilaužėliai to neži
nojo. Sarah greit susiorientavo 
ir užkvietė plėšikus konjako 
stikliukui. Konjakas nuteikė plė 
šikus ir jie nesiskubino, o netik 

' roji Barbara prie patefono mu
zikos pademonstravo jiems solo 
šokį, o Sarah tuo tarpu nepa
stebimai pranešė viešbučio sa
vininkui, kas per svečiai atsira
do. Savininkas tučtuojau pašau 
kė policiją, kuri plėšikus suėmė, 
Eleonoros šokiui dar nepasie
kus kulminacinio punkto.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
2 butų 7 metų mūras arti parko, 

dideli modernūs kamb., alum. lan
gai, garažas. $41,000.

3 butų niūras arti Maria High, 
naujas gazu Šildymas, garažas. 
$34,500.

Pajamų bungaloiv, 2 atskiri bu
tai po 4 karnb., naujas šildymas, ar
ti parkas, mokyklos. $19,500.

Arti mūsų 4 kamb.; 9 metų mū
ras, aukštas stogas, garažas, $1S,8OO.

Moderni rezledncija 7 kamb. ant 
55 pūdų loto prieš parką — tinka 
žmogui, kurs mate ir lygino gerus 
namus. $35,800.

Naujas gražus biznio niūras — li
kerio prekyba, taverna ir didelis lu- 
xus butas, kaina numušta, matysite 
patys.

Apkaltas medinis 5 kamb., naujas 
šildymas gazu, garaž., prašo $14,000.

Ant kampo 2 butų mūras, ir dar 3 
kamb. sausam rūsy, atskiri gazu 
šild., muro garažas. $27,700.

Didelis 6 kami). mūras, garažas, 
alyva šild., tvirtas namas, gera vie
ta, $1 9,950.

Savininkas lietuvis parduos pigiai 
15 metų maisto prekybą. 2 aukštų

mūra, du butai — didelis ir mažas, 
labai gera vieta ir didele klientūra. 
Savininkas užaugino šeimą ir pada
rė atsargai pinigų.

Ne paloeių, bet gavome puikų mū
ro namą. 6 kam o, air cond., karpe
tai, sausas, medžiu iškaltas rūsys — 
baras — naujas gazu šildymas, mo
derni vonia ir virtuve, garažas, daug 

į priedų. $18,800.
Atskiri du namai už $22,000, mū

rinis ir medinis, keli blokai nuo par
ko. Pasiseks nupirkti jeigu laiku 

j matysite.
Kodėl ilgai ieškote? Kai prie mū- 

I sų ofiso yra puikus 6 Itamb. mūras 
i ir 2 auto mūro garažas už $1S,5OO.

Alga maža — pajamų trūksta —- 
i štai Jums apie $5,000 nuomos iš mu
ro namo, kurio kaina tik $19,950.

Jeigu sau gyventi arti Jaunimo 
centro — 9 kamb., _4 mieg. mūro re
zidencija, ant 60 pėdų sklypo, gara- 

i žas, sodas, kaina pavydėtina.
, Medinis apkaltas, 3 butai, šalia 
tuščias lotas — prie Jaunimo Centro 

I — tvarkingas namas — dideli butai. 
$20,000.

Mūrinis 2x5, garažas, 69 ir Tal
man, skubiai už $27,900.

Mūrinis 4 mieg., garažas, j rytus 
nuo VVestern, $16,500.

Mūrinis 8 metų, 3 mieg., garažas, 
įrengtas rūsys su baru ir baldais, 
M. parke, $22,700.

Mūrius naujas 2x5% su 3 mieg., 
40 p. lotas, atsk. šild. gazu, Gage 
p., $39,800.

Mūrinis 4 butai po 5 kamb., arti 
mūsų, skubiai už 46,900.

Mūrinis 3 mieg., garažas, arti M. 
panko apylinkes, $1 1,900.

! Mūrinis 2x5%, platus lotas, alyva 
! šild., 61 ir Talman. $26,800. 
j Medinis 2x4 su tuščiu 25 p. lotu 
| šalia, Brighton arba Gage p. $17,500.

Medinis 4 kamb. $10,S00 su rūsiu, 
arba $10,000 be rūsio, abu M. p.

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

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

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

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

KAIRYS REALTY, 2501 W, S9th SL, HE 6-5151

i

RADIO PROGRAMA

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

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymas. 

[ Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky- 

! mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 
ti.Srd St.. Chieago 29. DI.

WESTWOOO LIQUORS
2441 W. 69th St., Chieago, III., PR 6-5951
* * OTARD, prancūz. konjakas .... ................. $5.00

VALLOE CHERRY, Danijos vynas. 4/5 .......... J Į 75

** CHI ANTĮ, Italijos stalo vynas, kvorta.......... $1.15

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

★ * ALMSTEL, OLANDIJOS ALUS, 24 but. dėžė $7.25
» V „ 4 but. ... $1.30

** LABATT’S, kanadiškas alus ir ale 24 bute-
lh? d«žė ........................................................... $5.10

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

★★ AQUAVIT-KMYNINĖ, Švedijos degtinė
O. P. ANDERSON ......................................... $3.95

*★ URQUELL PILSENER, Čekoslovakijos
alus, 24 butelių dėžė ...........  ....................... $8.50

Prie čia pažymėtų kainų taksai priskaitomi atskirai, šiame 
skelbime yra išvardinta lik maža dalis gėrimų. Krautuvėje gau
nami Prancūzijos. Kalijos, Ispanijos, Vokietijos ir kitų kraštų 
vynai ir kiti gėrimai.

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

K. VALDIS REAL ESTATE 
2815 W. 71 sf St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

2-jų ankštu mūr. 5 ir 6 kamb 
modern. virtuvės, atskiros gražu šil
dymo sistemos. Garažas. Arti 67-os 
ir Campbcsll $27,500.

! 3-jų aukštu mūr. 6 ir 6 kamb. 
Alyva šild. Arti 62-os ir Washtenaiv. 
$26,800.-

2-jų ankštų med. su moder. "face 
stone” priekiu, 4 ir 4 kamb.. gazu 
šildymas. Garažas. Arti 53-čios ir 

j Washtenaw. $17,900.
2-jų hutų, 6 metų mūr. 2% vo

nios. Alyva šildymas, garažas, Mar
ąuette parke. Skambinti poniai Olgai. 
$41,750.

4 butų mūriniai Marąuette Parko 
i apyl. Pasirinkimas iš S namų. Kai
nos nuo $49,500.

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

2856 S. Homan Avė. $22,500. 2
mai: 1-as 2-jų aukštų mūrinis, 4 ir 
5 kamb.: 2-ras 5 kamb. mūrinis. 
Gazu šildymai. Garažas. Aukštos pa
jamos. Reikia pamatyti, įvertinti.

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

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

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

Beveik naujas mūr. 4 % kamb., 
alum, langai, karšto vand. šiluma 
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.

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

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

8 metų mūras, 2 po 4%, iškelti 
vamzdžiai, kilimai abiejuose butuose, 
platus sklypas, M. Parke. $36,000.

3 butų mūras, šildymas gazu, ply
telių vonios, garažas, $28,400.

Mūras, 5 kamb. Gage pke. ant pla
taus sklypo, naujas šildymas gazu, 
naujas stogas, apsaugotas nuo pot
vynio rūsys, garažas. Švarutėlis kaip 
seklyčia. Tik $17,500.

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

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

NERIS REAL
6924 S. Western Avenue

3—4 gražus mūr. 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. 
REAL ESTATE. NOTARY PUBLIC

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

LEMONTAS KVIEČIA JUS
Nauji įvairaus dydžio mūriniai 

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

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

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

VYRAI IR MOTERYS

LABORATORY
TECHNICIANS

Experienced
75-bed General HospitaI vvith 

62-bed expansion in near future. 
College tovvn of 12,500. HospitaI 
Service area pop. of 25,000. Mid- 
way betvveen Chieago and Detroit, 
on Rte. 1-94. Salary open. Excei- 
lent Fringe Benefits. Write:

Mrs, R. D. Globensky, 
Sheldon Memorial HospitaI

Albion, Michigan

HELP WANTED — VYRAI

Telef. 471-0321

UŽ $19,500 NAMAS SU PAJAMOM
8 metų mur. 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. mūr. 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
, Pietų Vakaruose ant 45_pėdų skly
po 7 meti} 5 % kamb. mur. namas. 
Garažas. šoninis įvažiavimas. Arti 
mokyklos.

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

sklypas. 2 auto garažas. $26,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7įsi Street
Tel. WAlbrook 5-6015

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

REpublic 7-4915
5037 W. VAN BUREN BV OIVNER

Savininkas parduoda trjų miega- 
mųjįj mūrinį bungaloiv; plytelių vir
tuvė ir vonia. Visas aircondition, pil- 

| nai dekoruotas; 2 maš. mur. - gar.
I Rūsys — ”Driftwood ash” sienos. 
Daug priedų. Graž. apsodintas. Arti 
bažn., mokyk., kraut. ir susisiek.
Virš 20 tūkstan. ES 8-6175,

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

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

69-ta ir Oakley. Nauji bungalovv 
po 5% kamb. Tik $17,500.

VAINA REALTY
2617 W. 71st St. RE 7-9515

7256 S. Sacramento. Kampinis 
namas. 3 miegamieji; gazu apšild. 
Už geriausią pasiūlymą.

RE 4-5347 arba RE 7-4644

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

B E L L-VA R PAS 
REAL ESTATE - INSURAHGE ■ NOTARY PUBLIC

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

Mūr. 4 karnb., 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.

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

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

Parkholme mūrinis 2 butų: 3 
po 6-šis kamb., mūrinis garažas.

Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas. 
3 butai po 5 kamb. (8 miegamie.il). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garai.

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

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

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

5 akrai bet kokiam bizniui, visi patogumai, reikia pamatyti, pigiai.
6 kamb. mūrinė resid., šildymas gazu. $1.600 įmokėti, už $16,600 

i metų namas, garažas, sodas, 2 akrai ąžuolyno, savininkas Floridoj.
P. ABROMAITIS REALTY, 1005 Porter SL, Lemont, lll., CL l-4>ti75

Marą. I’. 1% mūr., 6-4k., gar. $22,900.
Mur. 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. mūr. rezidencija. Didelis 
sklypas. Ideali nuosavybė šeimai su 
vaikais.

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

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME ĮVAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL J0SU PAGEIDAVIMĄ

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

A. ABįU ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

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

LA 1-6047, RO 2-8778

STANKUS
GONSTRUCTION C0.

1

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

Ofiso Ir namų telefonas; 
PRospect 8-201S 

2741 WEST 69th St. 
Chieago 36, Illinois

HEATING CONTRACTORSI
Statome šiltų oru pučiamus pe. 
čius, vandens boilerius ir oro 
Vėsintuvus.

Vienintėliai iš lietuvio turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose.
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue -- 

Chieago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

MACHINISTS
You are needed in California’s 

beautiful Roseboivl & Rose Parade 
City. Permanent jobs for:

ENGINE & TURRET U ATI Ui 
MACHINISTS 

EXPERIENCED.
Top ivages, overtime, Insurance, se
curity and other fringe benefits. 
Travel alloįvance if ąualified.

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

909 EI Centro 
South Pasadena, California 

Applications available

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.

BIS M ARK H O T E D 
NEW CONTINENTAL BARBĖK

SALON
Susitarimui skambinkite 

DI 8-9195

PROGOS — OPPORTUNITIES

ESTABLISHED 28 YEARS!
A proven money tnaker from oivner 
ivho ivants to retire, $15,000 off.er si 
reąuired for building. business and 
living ąuarters. — Cheese market, 
restaurant and tavern, can easily ac- 
eomodate a 2 family set-up. 7 miles 
North of State line on highivay 41. 
Act ąuick, deal mith oivner. Phone, 
ivrite or tome out to

BADGER CHEESE MARKET 
Route 1, Bristol, Wisconsin

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuom. 4 kamb. butas su apšil
dymu, gazu ir elektra. Gražioj 
ir ramioj gatvėje. 1818 S. 49 Ct., 
Cicero, OL. 6-0412, po 6 v. v.

Perskaitė "Draugą", duoki 

■’p ii kitiems pasirkaitvti.

FIRST OFFERING • DIRECTLY FROM PRINCIPAL 
ESTABLISHED AND STJCCESSFUL 

restaurant
TOO MUCH BUSINESS. Near large air base. Have four other thriving 
Ventures. Wil sėli RESTAURANT .AND GOVERNMENT CONTRĄCT. 
Tivo 1959 Ford Vanettes, generators, Ice Cream Freezers, all neces
sary eąuipment. Four bicyclc carts, freezers, and building. Restaurant 
seats 48, modern eąuipment. Mušt be responsiblc party to transfer 
contracts. TOTAIj CASH PRICE $43,975.

Include land and buildings. — Wrlte, Wire or Cali Owncr 
ROBERT MATU ORI), BOX 2A, Gwinn, Michigan 

Phone Area Code 906 — DI 6-5746

CONSTRUCTION C0.
ŠILDYMAS

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

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

Heating Contractor
įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning j 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. VVestern, Chieago 9, UI.

Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas l42tu- 
vių dienraštis. Gi skelbimų kainos 
visiems prieinamos.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ pastatau

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 486 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS,

VASARVIETES, GARAŽUS IR
ATLIEKAME VISUS NAMU
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ
STS-97OS 01.7-2094 Ohicago, IU.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME STENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikiniui 

GA 5-5867

Remkite “Draugę”

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

miegamie.il


Laiškas iš Europos

VIETON ATĖNŲ - Į BAVARŲ 

VATIKANĄ
DR. G. VA LANČIUS

Su nuotykiu prasideda tuo tar 
pu neįvykęs žygis į graikų ir 
turkų žemes. Vėl Tau, Albinai, 
juoktis iš mano naivumo, leng
vai patikėti žmonėms, dargi vi
sai svetimiems.

Anądien “Frankfurter Rund
schau” randu tokį skelbimą: 
“Ieškomas angliškai kalbantis 
bendrakeleivis automobiliu iš 
Frankfurto į Atėnus. Kelionė 
veltui. Skambinti telefonu tokiu 
ir tokiu...”.

Apsidžiaugiau kaip gelžgeliu- 
ką radęs, — pagaliau įvykdysiu 
sehai planuojamą kelionę į Bal
kanus ir į Turkiją, netgi pusdy
kiai. Bet kur tau! Dėl kelionės 
karštligės beveik neužmigęs, at
sikėliau labai anksti, kad jau 
5 3/4 vai. ryto būčiau Darm- 
stato stoty, kaip sutarta su grai 
kiškai diplomuotu inžinierium. 
Pribuvau laiku, bet nįękur ir jo 
kio žalio Volksvvagen su raide 
Z (Zoll) neradau manęs lau
kiant. “Prima Aprilis” gegužės 
pabaigoj?! Laukiau dar visą va 
landą, tačiau niekas nepasiro
dė. Nutariau iš didelio kelionės 
lanko padaryti mažiuką. Per 
Wuerziburgą-Nuernbergą-Regen 
sburgą-Passau ir Linzą pasukau 
traukiniu į Vieną, ir iš ten Za- 
greb-Fiume-Triest-Venecija-Pa- 
dua-Verona-Insbruckas-Vaduz - 

Bregencas-Lindau-Konstanca ra 
tu po dviejų savaičių grįžau į
Dieburgą.

Greitas, fc.et ne greitasis trau 
kinys nešė mane, dar mieguis
tą. frankų ir šiaurės bavarų lau
kais, žinomais keliais, prieš ke- 
lioliką metų lietuvių “keliautais.

Du kartu perlipau, kad bent 
po porą valandų turėčiau laiko 
aplankyti Wuerzburgą ir Regens 
burgą. Ne Nuernbergo pusmi- 
lijoninis didmiestis mane trau
kė. — Ne. Ši istorinė vokiškojo 
meno metropolija, Duererio ir 
šv. Sebaldo vietovė, nacionalso
cialistų “Parteitagais” išgarsin
toji ir su Nuernbergo byla 1945 
metų rudenį jų menkystės isto
rijon įrašyto įdomumo. Nuern- 
bergas man mielesnis kaip pir
moji laikina Lietuvos tremtyje 
“sostinė”, o Regens'burgui turė
jau senų sentimentų, kai stu
dentaujant teko jį dažnai pra
važiuoti ir kartais sustoti.

*
Labai blankus ir šaltas šie

met pavasaris Vokietijoj. Ry
toj šeštinės, paskutinė gegužės 
diena, o laukai, nors žali, bet 
vos gyvi. Laikraščiai, va, rašo 
apie puikų orą Washingtone ir 
Maskvoje, taip gi Varšuvoje pra 
kaituoją Tarptautinės Knygų pa 
rodos lankytojai karštose, nevė 
dinamose salėse. O Berlyne ir 
Bonoje jokio pragiedrulio. Ne
tekęs kantrybės, anądien Aden
aueris net išsibarė ant savo są

jungininko anapus Atlanto — 
jūs man saulę paveržėte! Žur
nalistai teisina nepasitikėjimu 
ir slogomis sergančio seno kanc 
lerio pasikarščiavimą Berlyne.

Dar prieš devintą iš rūko iš
sineria aukštos Marienburgo 
tvirtovės sienos. Netrukus sau
lės nebuvėlės nušviestas atsis
kleidžia ir senas, gražus Wuerz- 
burgo baroko-rokoko miestas, 
prie žalių Maino upės pašlaičių 
prisiglaudęs.

Išlipau apsižvalgyti. Stotis 
nauja. Miestas atsistatęs, nors 
pačioj karo pabaigoj buvo vi
sai sudaužytas. Iš 32-jų bažny
čių, vos trečdalis bebuvo likę. 
Frankų žemaičiai (Unterfran- 
ken) jas vėl visas atstatė. Čia 
dar prieš Bonifacą, 7-me am
žiuje, krikštijo juos šv. Kilijo- 
nas. Čia jis ir palaidotas. Vie
nas iš senųjų ir žymiųjų Vok. 
universitetų vėl pilnas studen
tų. Jame savo kritiškąjį realiz
mą filosofijoj kūrė Oswald 
Kuelpe, apie kurį disertaciją ra
šė mano kaimynas ir draugas 
velionis Pr. Mantv., iš Pučkėnų. 
Čia mokėsi daug žymių lietu
vių, jų tarpe dabartinis Vasa
rio 16 gimnazijos direktorius 
dr. Gronis, K. Sruoga, Mankeliū 
nas ir kt.

Valstybinė Bavarijos Muzikos 
konservatorija vėl garsi, kaip 
ir buvusi. Maino vynas spau
džiamas, stiprus alus verdamas 
ir “Wuerzburger Braeu” net 
Chicagoje geriamas. Lietuvių 
Wuerzburge dar gyvena gal 
koks desėtkas šeimų. Nespėjau 
nė vienos jų aplankyti. Gatvę 
pamiršęs, nesuradau nė tos dai
lios vilos, kurioje 1945 m. Ski
pičio, prof. J. Krikščiūno va
dovaujama Lietuvių sąjunga, 
LB pradininkė, buvo prisiglau
dusi. Kiek vėliau Krupavičius 
su Kaminsku, pirma savęs mie
ląjį S. B. čia atsiuntę, pirmuo
sius VLIK’o posėdžius tremty
je organizavo.

Taigi, leiskite man, Wuerz- 
burgą vadinti pirmąja lietuvių 
tremties sostine. Hanaų juk te
buvo tik didžiausias liet. tremt. 
kaimas, o jei norite — didžiau
sia apskritis ar gubernija, ku
riam tą garbę paveržė vėliau 
Schwaeb. Gmuend, kaip Wuerz- 
burgui — Pfullingen, dar vėliau 
— Reutlingen.

Daug čia ir nebūtinai mielų 
prisiminimų. Per netolimą Bam
bergą mažeikiškių Januškevičių 
ir Sadauskų arkliais bėgau, kun. 
L. Jankaus Lichtenfelse, kapi
nėse nuo bombų slėpiausi, iš 
Kulmbacho saugumo paspru
kau, o Bayreuthe brolio žmoną 
laidojau, kai šis Sibire apie tai 
daug metų vėliau tesužinojo.

Vis tai netolimos praeities

Satelitas Tiros VI stovi parengtas iššauti Cape Canaveral, Fla. 
Jis suprojektuotas stebėti audras Pacifike ir Atlante.

vo susispietusi. Turėjo savo gim 
naziją, Br. B-no šaunų chorą, 
leido laikraštį. Išsikeldami į ne 
pertdlimą Screinfeldą, jie paliko 
Regensburge ir lietuviškosios 

i tremties neišdildomą pėdsaką, 
J žalvarinės paminklinės lentos pa 
vydale šv. Klaros bažnyčioje.

Vysk. Br., buv. Liet. kariuo
menės vadas, gen. R. ir ilgame
tis VLIKo pirm. prel. Kr. anuo
met prisiglaudė šiame svetin
game Dunojaus mieste. Pasta
rąjį gestapas atsivežė iš Tilžės 
“internato” į Reg.

“Rūkalais ir dešromis aprū
pina mane mano kalvariškiai, 
tik laisvės tenoriu sau ir Lietu
vai”, atsakė Kr. 1943 metų pa
vasarį Tilžėje aplankytas ir pa 
klaustas kuo galėčiau jam pa
dėti. Jis krėste užkrečia Lietu
vos meile kitus.

Pilna galva prisiminimų iš ne 
tolimos praeities, įšilusios sau
lutės migdomas riedu' toliau. A- 
pie Straubingą lygu kaip Su
valkijoj. Miškai ir kalneliai din 
go. Skurdžius, čia ir ten dirvo
nuojančius, laukus bematai. Bet 
neilgai. Štai ir vėl akis turi kur 

! maloniai užsikabinti. Abipus 
Vilshofen lekiame pačiu Duno
jaus šonu. Žali kalneliai, tarp

.v , jų išmėtyti kaimai su dailiais 
vaizdeliai, nesvetimi juk ir vi- ją, didelę ir plačiai bėgiais is- bokštais/ ilies griuvėsiai tą
siems kitiems. - sišakojusią Nuernbergo stotį.

Keliauju toliau. Miela staig- • Už labai plonų dešrelių porą,

DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. rugsėjo mėn. 19

Psichologijos Magistrei
A. + A.

MARIJAI KAZLAUSKAITEI 
tragiškai žuvus, jos broliui kunigui daktarui 
Vytautui Kazlauskui ir giminėms reiškiu 
giliausią užuojautą ir kartu liūdžiu.
CLEVJELAND, OilEO VB Arnastauskaife

PIRKITE DABAR TIESIOS NUO 
M R, HLSH

SAVININKO

SAINT CASSMIR 
^O!MUIWEHT CO 
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams -Planu 
P««!rlnkhnaa Visame Mieste

Telef. — GEdarcresf 3-6335
Vienas blokas nuo kapiniu

GUDAUSKU BE¥SRLY HILLS GILINTAS,S
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 ĮVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

mena. Diena visai graži įdieno
jo.

pus vandens. Gražu.
Dar minutės kelios — štai ir

žavingos gamtos aplinkoj, trijų 
gražuolių upių santakoje žaliuo 
ja Bavarijos numylėtinis “Va
tikanas”, pasieninis Šiaulių dy
džio Passau miestas. Daug kar
tų privažiavau, jau prieš Kris-

su mažute, neminkšta bulkute, 
sumokėjau DM 1.20 — 30 cen- 

Saulė rūkais nusikračiusi, ė- tų. Maistas Vokietijoj brangus, 
mė net kaitinti. Gal gi pagaliau nes 2/3 jo importuotas. Kava, 
tikrą pavasarį pasivysiu. i rūkalai, benzinas — dvigubai

Abipus tankūs spygliuočių ir į brangesni kaip JAV. 
lapuočių miškai. Ir lietuviškų Pro simpatingojo kun. Sal., tų keltams akysna kritusią, ro-
berželių kur ne kur. Bavarai miš Kauno gyvenvietę Feucht pra-! mėnus viliojusią Castra Batava,
kingi, bene trečdalis ploto miš- lėkėme nesustoję. Vaizdai kaip I beį įajp įr nežinau kodėl bava-
kais dengta. Yra ir pušynų, juo San Bernardino kalnuose Ka-1 raj savo šiaip kuklų Passau to
se vilų, vasarnamių. Uolotų šiai- j lifornijoj. Patrauklus spygliuo-' kįu iškilmingu vardu vadina, 
tų, žalių kalvų, raudonstogių čių plotai kalvomis ir kalnais. Gal dėlto, kad labai sena, būk 
mažų bažnyčių su smailais bokš Gražu. Beveik kaip Arrowhead,! taį jg 5_jo amž., šv. Stepono ka- 
teliais prisėta, kur užmatai. Mo j ar prie Gregory ežero. Tiltai vi- tedra su didžiausiais pasauly 
terų būrys karvėmis laukus dir- sį naujitelaičiai. Daug naujų, vargonais, kad vyskupijos būs- 
ba, vagoja, ravėja. Ūkininkų i modernišk:• pastatų miestuose, tinė net nuo 739 metų, daug 
viensėdijos nepatrauklios, kai' Matosi n uaža naujų trobesių i vj^pUolynų ir vienuolių ,pulkai
kur trobesiai apšepę, čerpių sto
gai išsikraipę. O ir laukai, dir
vos neperdaug išpurentos. Ne-

ir kaimuose. Puošniu žaliom paš- klierikų seniausioj seminarijoj 7 
laitėm upė nuvingiavo žemai Nežinau. Nežino, o tik didžiuo- 
pievomis. Pralėkė bažnytėlė bi-1 jasį jr vietos gyventojai. Porą 

blizga kaip šiaurėje žaliai išri- zantišku svogūno stogu ir dar valandų pasižvalgęs, šaltu alum
kiuoti plotai. O vistiek man ba
varai mielesni už kitus vokiečius 
ir gana. Jie turi savo veidą, ne
veidmainingą. Kaž ką savito, 
natūralaus, tradicinio. Iš septy
nių pirmykščių vokiečių genčių 
(bajuvarai, švabai, frankai, sak 
sai, fryzai, tiuringai) Bavarija 
apjungia pirmąsias tris. Išsky
rus labai senus keltiško krau
jo pėdsakus, jie neturi svetimų 
tautų elemento. Visai kitaip su 
prūsais. Jie net vardą iš lietu
viškųjų giminių pasisavino. Už
grobė ir nutautino slaviškus 
lužičus, vendus, pomeranus, ka
šubus, silezus. Gal dar ir dėlto 
mums suprantama tradicinė ba
varų neapkanta prūsams.

Štai, jau ir Fuerth, baigęs pri
sijungti ir Nuernbergo priemies 
čiu tapęs. Tarp šių dviejų mies-

viena tokia. Kareiviai ant dul- užgertą guliašą suvalgęs, laivu 
ketų tankų susėdę prausiasi. 1 išplaukiau į austrų Linz’ą. Tuo 
štai vėl miškai dingo, vaizdas j tarpu — Gruess Gott!
nublanko. J ____________

Į pietryčio galą pasiekiame , IŠSIBLAŠKYMO REKORDAS 
Regensburgą, keltų įkurtą ir į — Tu esi nepaprastai išsi- 
jau nuo 2-jo amž. žinomą buv. | blaškęs.
romėnų legijonų stovyklą Ra- į — Aš tai dar nieko. O, va, 
tisloną. Ne kartą, bet jau senai į mano brolis tai išsiblaškęs. Tik 
belankytas senas ir įdomus mie j įsivaizduokit: šiąnakt atsikėlęs 
stas prie Dunojaus su garsia, j užsidegė žvakę, kad įsitikintų,
puošniais vitražais gotikos ka
tedra, įspūdinga rotuše ir nuo
stabiu viduramžinės statybos 
akmens tiltu. Buvusi Karolingų 
sostinė plačiai žinoma ir kaip 
katalikų mokslo centras su pa
saulinio garso bažnytinės mu
zikos mokykla, katedros vaikų 
choru ir jų institutu. Iš šio mu
zikos instrumentų miesto, var
gonų dalis ir gaidas išsirašyda
vo anuomet ir Lietuvos bažny-

tų prieš 127 metus vokiečiai sa- tiniai chorai. Regensburgas reik

ar užgesino elektrą.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

vo pirmąjį geležinkelį nutiesė. 
Visai netoli į šiaurę — Erlan- 
geno universiteto miestas. Už 
kelių minučių įpūškėjome į nau

šmingas ir mūsų tremties isto
rijoje.

Čia keliolikos šimtų puikiai 
organizuotų lietuvių grupe bu-

OVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

Buvusiam bendradarbiui
ANTANUI GRINEVIČIUI, 

jo mamytei Lietuvoje mirus, gilią užuo
jautą reiškia ir kartų liūdi

K. Šileikis

Sovietų Sąjungos autobusas atvyksta j Vakarų Berlyną britų sektorių su sargybiniais prie So
vietų karo paminklo. Kadangi vienas autobusas demonstracijose buvo apverstas, tai sovietai buvo 
pradėję važinėti šarvočiais, bet vakariečiai uždraudė.

Mielus
VACLOVĄ IR HĄĮ4NĄ BAGDONUS, 
tėvui ir uošviui a. a. JONUI BAGDONUI 
mirus, giliai užjaučia įr drauge liūdi

R. Dnikteinis su šeima

J. F. FFDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

'W 4005-07 South Hermitage Avenue 
Tel. YA 7 1741-2 

4330-34 South Gaištomis Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-8852

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIEN£ IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME i^LLilL. ' 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 78 st St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50tft Avė., Cicero. TOwnha!l 3-2168-6'

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVĖ,

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VISTA
REpublic 7-8606 REpublic 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotu vig Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS G. LACKAWt£Z
2424 VV. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

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

PETRAS BIELIŪNAS
*348 S. CALIFORNIA AVĖ, LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ.

3354 S. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-3403

Tel. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3819 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1440 S. 50tb AVĖ., CTCERO, ILL, Tel. OLympie 2-1003

Pasinaudokite “Draugo” Classiiicd skyriumi.
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X Prof. dr. Kazys Alminas, 
maironininų metų Draugo po
ezijos konkurso mecenatas, tam 
reikalui paskyręs 1,000 dolerių, 
šiomis dienomis buvo atskridęs 
iš Nebraskos Chicagon. šia pro
ga dr. K. Alminas lankėsi Drau 
ge, gyvai domėdamasis visų lie
tuvių kultūriniu gyvenimu, me
nu, literatūra, poezija, linkėda
mas šiemetiniam poezijos kon
kursui vaisingo pasisekimo. Kon 
kurso rankraščiams prisiųsti 
terminas, kaip žinome, yra gruo 
džio 1 d.

X Nekalto Švč. P. .Marijos 
Prasidėjimo parapijos tikybos 
pamokos vaikams, kurie lanko 
valdiškas mokyklas, prasideda 
rugsėjo 19 d. 2 v. p. p. Tiems, 
kurie lanko aukštesnes mokyk
las, pamokos pradedamos šį tre 
čiadienj 6:45 v. v.

X Lietuvių Enciklopedijos lei 
dykla ir jos redaktoriai jau 
spausdina eilinį enciklopedijos 
tomą, kuris apims S raidės pa
baigą. Drauge leidykla renka ir 
‘‘Mūsų Lietuvos” I-mą tomą, 
kuris apims Vilnijos sritį ir di
džiąją dalį šiaurės rytų Aukštai 
tijos. Norint išvengti tokiuose 
darbuose pasitaikančių paklai
dų, suorganizuotos net keturios 
korektūros. Veikalas bus spaus 
dinamas gerame popieriuje, kad 
gerai išeitų jo gausios iliustra
cijos. Leidėjas Juozas Kapočius 
deda visas pastangas, kad I-sis 
tomas, apimąs apie 800 pusla
pius, pasirodytų dar šių metų 
pabaigoje. Jis taip pat pratęsė 
knygos prenumeratos terminą, 
suteikdamas galimybės užsisa
kyti ir tiems, kurie iki šiol ne
turėjo laiko.

X Stasys Goštautas anksčiau 
gyveno Kolumbijoj ir yra ten 
parašęs ispaniškai porą knygų, 
vieną apie Kolumbijos meną, o 
kitą apie lietuvių meną ir kul
tūrą. Dabar Goštautas yra ga
vęs stipendiją studijuoti Ame
rikoje. Jo tėvai taip pat atvyk
sta į JAV iš Kolumbijos, kur 
nuvyko iš tremties. Čia St. Goš
tautas matyti “Drauge” apsilan 
kymo metu.

X Bridgeporto Moksleivių 
Tautinis ansamblis pradeda dar 
bą rugsėjo 20 d., ketvirtadienį, 
4:30 v. p. p.. Lietuvių Audito
rijoj, 3133 S. Halsted St. Bu
vusius dalyvius ir norinčius nau 
jai įstoti, prašome atvykti į 
salę užsiregistruoti. Su ansam
bliu ir šiais metais sutiko dirb
ti muz. Faustas .Strolia.

X AL Bendruomenė kitais 
metais rengia kelionę lėktuvu į 
Europą ir atgal už pusę nor
malios kainos. Jau yra užsiregi
stravę virš 60 asmenų.

X Lietuvos Dukterų Draugi
jos rudens tradicinei vakarienei, 
kuri įvyks spalių mėn. 6 dieną, 
Jaunimo Centre, stalus galima 
užsisakyti pos O. Toiiušienę tel. 
GR 6-6224 arba pas D. Butė- 
nienį tel. PR 8-7066. (Pr.)

X Marųuette Parko Parapi
jos Lituanistinės Mokyklos tėvų 
susirinkimas įvyksta rugsėjo 23 
d. po sumos 11:45 vai., 6820 S. 
Washtenaw Avė., lituanistinėje 
klasėje. Visus tėvus prašome 
dalyvauti.

Nesusirinkus reikiamam skai 
čiui tėvų, tuoj už pusės valan
dos bus šaukiamas kitas susi
rinkimas, kuris skaitysis teisė
tu. Po susirinkimo vyks vaikų 
registracija į tautinį ansamblį.

X Lietuvių Fondo Tarybos 
susirinkimas įvyksta šį trečia
dienį, rugsėjo 19 d., 7 vai. vak. 
Jaunimo Centre. Bus valdybos, 
investavimo komisijos, pelno 
skirtymo komisijos pranešimai 
ir kiti aktualūs reikalai. Spau
dos atstovams susirinkimo du
rys atviros.

X Liucija ir Regimantas Ve- 
degiai rugsėjo 14 d. iš Argenti
nos atvyko nuolatiniam apsigy
venimui į Chicagą ir apsistojo 
pas L. Vedegienės tėvus E. ir 
B. Paliulionius, 7013 S. Wash- 
tenaw Avė. R. Vedegio tėvas 
Jonas Vedegys jau anksčiau 
yra persikėlęs iš Aregntinos į 
Chicagą ir dirba Draugo spau
stuvėje.

X Šv. Pranciškaus Rėmėjų 
4 sk. rengia bunko popietę rug
sėjo 21 d., penktadienį, 7 v. v., 
124449 S. Emerald st.

X Vilniaus Krašto Lietuvių 
s-gos Chicagos skyriaus valdy
ba maloniai kviečia vietinių lie
tuvių organizacijų atstovus pa
sitarti Vilniaus dienos minėjimo 
reikalų, šis pasitarimas bus šį 
penktadienį 7 v. v. Jaunimo 
Centre.

X Janinos Rasos Laimutytės 
ir Jono Kapočiaus moterystė 
buvo palaiminta Švč. P. Marijos 
Gimimo bažnyčioje rugsėjo 15 
d. Sutuoktuvių metu buvo še
šios poros pabrolių. Vakare Šv.

1 Kryžiaus par. salėje buvo jauki 
vestuvių puota, kurioj dalyvavo 
virš 200 svečių. Jaunieji gyvens į 
Chicagoje.

X Prel. Myk. Krupavičius j
“Dainavos” jaunimo stovyklai 
atsiuntė 20 dol. auką. Anksčiau 
prelatas dviem atvejais yra pa
aukojęs šiam lietuvių jaunimo 
židiniui po 50 dol.

X šv. Antano Taupymo ir 
skolinimo bendrovė spalio mė
nesį minės 40 m. gyvavimo su
kaktį. Tos bendrovės vedėjas 
Juozas Gribauskas ir jo štabas 
rengiasi tą sukaktį tinkamai at
žymėti.

X Emilija ir Benediktas Na
vickai, 5836 S. Artesian, stam
bių gerų darbų rėmėjai, amžini 
nariai visų vienuolynų, paauko
jo $10 šv. Pranciškaus Vienuo
lyno Rėmėjų seimui, kuris į- 
vyks spalio 14 d. šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje Bridgeporte. 
Kviečiami visi seime gausiai da 
lyvauti ir pasekti gražiu B. E. 
Navickų pavyzdžiu.

X Lietuvių Demokratų Ly
gos, Cook County Ine., valdyba 
kviečia visus lygos delegatus ir 
politinių klubų valdyvas atvyk
ti į nepaprastą -mitingą, kuris 
įvyks rugsėjo 27 d. 8 v. v. Don 
Varnas Posto patalpose, 6816 S. 
Western Avė.

Po ilgų vasaros atostogų yra 
susidarę daug svarbių reikalų 
sutvarkyti ir pradėti ruoštis vai 
džios pareigūnų rinkimams.

Šis mitingas turi būti gausus 
delegatais bei įdomus įvairiais 
pranešimais.

X E. Chicagos, Ind., Gary, 
Ind., ir Hammond, Ind., apylin
kių lietuviai įsigyti bilietus į 
Danutės Lipčiūtės - Augienės 
vaidinimą “žvaigždė”, kuris į- 
vyks Jaunimo Centre spalio 14 
d. 3 v. p. p., gali pas Viktorą 
Makiejų, 4928 Carey st., E. Chi 
cago, Ind., tel. EX 7-0272. Vai
dins Marąuette Pk. Lituanisti
nės klasės mokiniai. Pelnas ski
riamas lietuvių vaikų žurnalui 
Eglutei.

Naujas Šv. Kryžiaus lietuvių parapijos klebonas kun. Edvardas 
Abromavičius su savo tėvais Jonu’ ir Adele Abromavičiais, kurie 
1961 m. vasario mėn. šventė savo vedybinio gyvenimo auksinį 
jubiliejų.

TĖVYNES ŽVAIGŽDUTĖ SKELBIA 

KONKURSĄ

VYKSTA Į AUKŠT. MONTESSORI 
" MOKYKLĄ

Montessorinio auklėjimo ju
dėjimas Chicagos lietuvių tarpe 
eina pamažu, bet tvirtais žings
niais. Tėvų susidomėjimas ypa
čiai didelis, nes tas auklėjimas 
savo pagrinduose apima ir ma
žamečius vaikus — prieš mo
kyklinį amžių. M. Varnienės, 
prof. Varno, D. Petrutytės už
simojimai montessorinj auklėji
mą padaryti žinomu yra davęs 
jau gražių vaisių.

Mokt. Stasė Vaišvilienė, su
sidomėjusi šiuo auklėjimu ir 
aktyviai besireiškianti montes- 
soriniam judėjime Chicagoj, rug 
sėjo 22 d. išvyksta studijuoti 
aukšt. Montessori mokykloje 
Greenwich, Conn. Rugsėjo 15 d. 
Jaunimo Centre Liet. Montesso
ri dr-ja surengė jai gražias iš
leistuves, kur prie kavutės ir 
užkandžių buvo pasidalinta min 
timis ir palinkėta jai pasiekti

šioje srityje laimėjimų, kad, pil 
nai įsisavinusi šio auklėjimo 
metodą grįžtų vėl į šį judėjimą 
ir galėtų užimti vietą steigia
mose ir steigsimose montes- 
sorinėse mokyklose.

Išleistuvių programą pradėjo 
J. Juknevičienė, pristatydama 
S. Vaišvilienę ir nušviesdama 
šio pobūvio prasmę. Trumpas 
kalbas pasakė M. Varnienė, J. 
Širka, J. Plačas, kun. J. Kubi
lius, S J, ir pati S. Vaišvilienė. 
Pastaroji padėkojo visiems, su
sirinkusiems jos atsiveikinti, pa 
brėždama, kad ji, dirbdama mo 
kykloje naujose sąlygose, pas
tebėjo naujų auklėjimo ir mo- 

|kymo būdų reikalingumą. To- 
I dėl ji ir imasi studijų iš naujo, 
.kad galėtų būti dar naudinges
ne mokyklai, mokiniams ir lie- 

,tyvubei. Jai sugiedota Ilgiausių 
!metų ir įteiktas su visų dalyvių

Nuo šių metų rugsėjo 15 d. 
iki 1963 m. gegužės 15 d. skel
biamas : rašinių, eilėraščių ir 
piešinių konkursas.

Už geriausiai parašytus, 8 
mėnesių laikotarpy, vieno as
mens rašinius, skiriama 25 dol. 
premija.

Už geriausiai parašytus, ta
me laikotarpy, vieno asmens 
eilėraščius, skiriama 15 dol. 
premija.

Už geriausius vieno asmens 
piešinius, 8 mėn. laikotarpy, 
skiriama 10 dol. premija.

Konkurso taisyklės 
Konkurse gali dalyvauti vi

si, nuo 7 iki 15 metų amžiaus. 
Vertinant bus atsižvelgta į am
žių. Siunčiant redaktoriui me
džiagą, žymėti amžių.

Visi siunčiami konkursui da
lykai, turi būti savarankiškai 
atlikti, t. y. pačių sukurti (su
galvoti). Iš kitų nurašyti, ar

nukopijuoti piešiniai, nebus už- 
' skaitomui konkursui.

Visa siunčiama konkursui me 
džiaga, turi būti tinkama spau 
sdinti “Tėvynės žvaigždutėje”. 
Straipsniai ir eilėraščiai neturi 
būti perilgi, rūpestingai paruoš
ti ir gerai įskaitomi. Piešiniai 
piešti tik tušu, ant storesnio 
popieriaus ir nedidelio formato 
(maždaug atvirutės ar fotogra
fijos didumo).

Siunčiamą konkursui medžia
gą žymėti “konkursui”.

Visi prisiųsti straipsniai^ eilė
raščiai ar piešiniai iki š. m. 
rugsėjo mėn. 15 d. laikomi ne- 
konkursiniai.

Konkursui vertinti bus pas
kelbta komisija.

Konkurso premijos bus išmo
kėtos pinigais. Konkurso mece
natas kun. dr. J. Prunskis.

Sekančiam numery bus dau
giau paaiškinimų.

parašais adresas. —Ps.

IS ARTI IR TOLI
I. A. VALSTYBĖSE

— Dr. Jurgis Kaminskas, spe 
cializavęs psichiatrijoje Los An 
gėlės ligoninėse, dabar keliems 
metams išvyko į Europą.

Dr. Jurgis Kaminskas gimęs 
Šiauliuose, kur lankė pradžios 
mokyklą, o tremtyje Stutgatre 
lankė Lietuvių gimnaziją. Me
dicinos mokslus baigė Californi
jos universitete.

KANADOJE
— Dr. J. Matulionyte, Toron

to, Ont., išvyko atostogų į Eu
ropą. Kartu keliauja Manglicai 
ir Aleksaitė.

VOKIETIJOJE
— Krašto valdybos posėdžiai. 

Rugsėjo 8 d. įvyko baigiamasis 
senosios Kr. valdybos posėdis, o 
rugsėjo 9 d. vakare pirmasis 
naujai išrinktosios Kr. valdy
bos posėdis. Jame buvo pasi
skirstyta pareigomis sekančiai: 
pirmin. — Izidorius Rugienius, 
viecpirm. — kun. Bronius Liu- 
binas, ižd. — Aleksandras Ma- 
riūnas, sekret. — Fricas Skė
rys, narys Jonas Valiūnas. Kan 
didatai kun. dr. J. Aviža ir J. 
Venckus.

Rugsėjo 10 d. įvyko antrasis 
posėdis, kuriame naujoji valdy
ba susipažino su savo darbų 
apimtimi. Referentais į posėdį 
buvo pakviesti baigusios savo 
kadenciją valdybos iždininkas 
Jonas Stankaitis ir vicepirmi
ninkas bei Kr. valdybos rašti
nės vedėjas Erdmanas Simonai 
tis. Krašto valdybos reikalų ve
dėju pakviestas jos iždininkas 
A. Mariūnas, kurio uždavinių 
tarpe didžiausią vietą užims

gimnazijos patalpų statybos 
vykdymas.

— Kun. dr. L. Gronis dėl svei 
katos pasitraukė nuo spalio 10 
d. iš Vasario 16 d. gimnazijos 
direktoriaus pareigų. Naujas di
rektorius dar nepasiūlytas.

— Kun. Br. Liubinas, baigda 
mas savo kadenciją kaip Kr. 
valdybos pirmininkas, buvo pri
imtas pabėgėlių ministerijoje 
Bonnoje rugsėjo 3 d., kur turė
jo ilgesnį pokalbį su vyr. vyriau 
sybės patarėju M. Lueder. Buvo 
aptarti finansiniai Kr. valdybos 
ir Vasario 16 gimnazijos reika
lai.

X Ne visi muzikos mėgėjai 
yra girdėję stereo FM perdavi
mą. Paklausykit, kaip puikiai 
FM stereo perduoda vokiški Te- 
lefunken aparatai. Atvažiuokit 
į Gradinsko televizijų, radijų, 
hi-fi stereo, patefonų, magne
tofonų (tapė recorder) ir rink
tinių plokštelių krautuvę, 2512 
W. 47th St., Fr. 6-1998. (Sk.)

Jaunoji piknikautoja Draugo iš
važiavime ilsisi ant mamos ran
kų. (Nuotr. A. Gulbinsko)

Marąuette Parke, Chicagoj, įvyko nelaimė, tačiau atrodo mama 
visa sutvarkys ir be eismo policijos. (Nuotr. A. Gulbinsko)
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OKUP. LIETUVOJE
— Kiek mokyklų Lietuvoje. 

Rugsėjo 1 d. prasidėjus nau
jiems mokslo metams, Lietuvoj 
netoli 500,000 mokinių lanko 
tokias mokyklas: 413 bendro 
lavinimo mokyklų, su gamybi
niu mokymu, 880 — aštuonme
čių mokyklų, 2,662 pradines mo 
kyklas ir 46 mokyklas-interna- j 
tus. Mokytojų skaičius, pagal 
spaudos ir radijo šaltinius sie
kia 28,000.

i

O, TOJI DAINAVA

mergai-— Din- din, din, 
į tės kelkitės! —

Tai stovyklos seniūnė skam
bina skambučiu. Be gailesčio 
ragina mieguistas mergaites - 
stovyklautojas keltis iš lovų. i

Lauke saulė gražiai spindi 
tarp pūkinių debesėlių. Paukš
čiukai čiulba. Laukinės gėlės 
pasipuošusios margais žiedais 
kvepia. Visa gamta, lyg sakyte 
sako: “O, kaip čia gražu!” Ir 
taip prasideda savotiška diena 
Dainavos stovykloje.

Vėliavą keliant, stovyklos ve
dėja sesuo Bernarda mano, kad

f PRIĖMIMAS IR KOKTEILIAI
1

pagerbiant
ALFONSE F. WELLS

Demokratų kandidatą į
Aukštesniojo teismo 

teisėjus,
(Judge of the Superior Court)

kuris įvyks 
SKYLINE TERRACE, 

SHERMAN HOTEL 

Trečiadienį, 1962 m. rug
sėjo 26 d., 4 iki 7 vai. p. p.

tik ji viena tegali aukščiausią 
gaidą Amerikos himne sugie
doti.

Jaunosios stovyklautojos, per 
siuvimo pamoką, ne tik rank
darbius siuva, bet sugeba tuos 
rankdarbius ir prie savo sijo
nėlių prisiųti.

Po pietų mergaitės laukia su 
nekantrumu maudymosi. Miela ■ 
pliuškintis Spyglio šiltose ban
gose ir “skęsti”, kad vandens 
sargas galėtų jas “išgelbėti”.

Vakare, po laužo programos, 
mergaitės pavargusios, bet pa
tenkintos, ruošiasi ramiam po
ilsiui.

Nenuostabu, kad laike gra
žaus sapno pasigirs skambutis 
ir seniūnės balsas: “mergaitės 
kelkitės!”

Zita Burneikytė,
Šv. Jurgio parap. lit. m-los 

absolventė

Jonas Minelga

DU PARŠIUKAI
Kai senelis pasakėlę 
Sekti mums pradėjo,
Du paršiukai atsikėlę 
Į mokyklą ėjo.
Ėjo dieną, ėjc kitą,
Kai trečiosios sulaukė, 
Uždainavę ramta-drita 
Riešutauti traukė.
žiogąs groja, nesustoja,
Ką tiktai bemoka.
Du paršiukai klumpakojį 
Tripu-trepu šoka.
Leipsta juoku žirginėliai, 
Juokas ima gaidį:
— Tinginėliai! Tinginėliai! 
Visos gatvės aidi.
Du paršiukai susigėdę 
Vėl mokyklon žengia.
Skaito, rašo atsisėdę, 
Išdykauti vengia.

Mokslo metų pradžia

Rudenėlis jau atėjo,
Mokslo metai prasidėjo.
Duok, Dievuli, mąn jėgų,
Kad mokytis būt smagu.
Kad viską gerai suprasčiau, 
Netingėčiau ir priprasčiau:
Būt tvarkinga, pareiginga, 
Dora, gera ir laiminga.
Kad gerų draugų turėčiau, 
Tėvelius tikrai mylėčiau.
Būt gyvenimas gražus,
Per visus mcikslo metus.

Elziutė Nausėdaitė

planetų menuliai

Žemė, Merkurijus, Venera, 
Marsas, Jupiteris, Saturnas, 
Uranas, Neptūras ir Plutonas 
yra planetos besisukančios apie 
saulę. Šešios planetos turi mė
nulius.

Štai jos: Žemė 1 mėnulį, Mar 
sas — 2, Jupiteris — 12, Satur 
nas — 9, Uranas — 5, Neptū
nas — 2.

Užsakykite bilietus paštu ar telefonu. Bepartyvinio biznio 
bei profesinio komiteto — Pirmininkas EDW. STASUKAITIS, 
Iždininkas JOHN PAKEL, Sr.,'6245 South Western Avenue, 
Chicago 36, III. GRo 6-7575 — ANd 3-1981 — WA1 5-4454.

GALVOSŪKIAI

1. Kad atsikeltų, dangų pa
remtų ; kad prašnekėtų, daug 
pasakytų; kad rankas turėtų, 
vagį pagautų. (2 taškai)

Atsiuntė A. Pračkailaitė
2. Kodėl gaidys giedodamas

užsimerkia. (1 taškas)

| 3. Iš duotų žodžių parašykit
lietuvišką priežodį: gardu, kas,

K gražu, tai, kas, tas, saldu, rau- 
dona. (2 taškai)

i| Atsakymus siųsti iki sekan- 
|čio antradienio. Julytė (Nuotr. A. Kezio)




