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NAUJI NESUTARIMAI ARGENTINOS ARMIJOJE
Vykstą kovos tarp armijos grupių

Nauja politinė krize
armijos grupe, kuri nori įvesti 
taip vadinamą demokratinę dik 
tatūrą Argentinoje.

*

Vakar prieš piet radijas pra
nešė, kad tarp armijos grupių 
vykstančios kovos, kurios ga
linčios virsti pilietiniu karu.

Karo sekretorius pranešė, kad 
jis nežinąs apie kovas.

BUENOS AIRES. — Kavale
rijos daliniai ir didžiausia kari
nė įgula antradienio naktį su
kilo prieš armijos aukščiausią 
komandą.

Kariuomenės daliniai Argen
tinoje buvo “pastatyti ant ko
jų” (užaliarmuoti), galingoje 
Campo de Mayo įguloje, netoli 
Buenos Aires, kavalerijos kari
ninkams ir vadams nepaklusus 
aukštesnio rango karių.

Nesutarimai tarp armijos gru 
pių gali “išsivystyti į tikrą ko
vą”.

MASKVA. — Sovietų dikta-
Naujausia krizė kilo, kai ka- ĮOrįus Nikita Chruščiovas pa- 

ro sekretorius gen. Jose Cor- siuntė kilnojamą barą su vy- 
nejo Saravia įsakė trims aukš- nU) kaįp atsisveikinimo dovaną 
tiems generolams pakeisti savo Į Vakarų Vokietijos ambasado-

Nikita pasiuntė 
barą Krolliui

Teresė Neumannaitė

Naujausios

komandas.

Jie yra gen. Julio Alsogary, 
pirmosios šarvuočių divizijos ir 
Campo de Mayo įgulos vadas; 
gen. Pascual Pistarini, kavale
rijos dalinių vadas, ir gen. E- 
duardo Luchesi, štabo viršinin
ko pagalbininkas. Visi trys ra
gino kuo greičiau laikytis kons
titucinės valdžios Argentinoje. 
Kavalerijos daliniai visame kraš 
te atmetė Camejo Saravijos į- 
sakymą.

Campo de Mayo įgulos karinin

riui Hansui Krolliui. Diktato
rius palaikė su Kroliu gerus 
santykius. Nikita pakvietė jį 
praleisti atostogų prie Juodų
jų jūrų sekančiais metais. Krem 
liaus valdovas ten turi vasar
vietę.

Mirė Terese
Neumannaitė

WALDSASSEN, Vokietija. — 
Teresė Ncummanaitė, 64 metų 
turėjusi stigmas (žaizdas), už
vakar mirė.

Tūkstančiai maldininkų matė 
jos stigmas kraujuojant. Tere
sei stigmos visados skaudėdavo, 
ypač gavėnioje, tik tų skausmų 
ji nejautusi regėjimo būsenoje.

Sovietai statys valyklą 
Asaboje

ADDIS, Abcba. — Etijopija. 
— Sovietai 1963 metų pradžioje 
pradės statyti naftos valyklą 
(rafineriją) Assaboje. Neseniai

kai pasiryžo ‘ nusodinti” Cor- govjetų Sąjunga pasirašė su E- 
nejo Saraviją ir jo aukštus pa- tijopija naftos valyklos staty- 
galbininkus, kurie esą susirišę bos sutartį.

— Buvęs JAV vieepreziden- 
tas Nixon ragina prezidentą 
Kennedį tuojau pašalinti Castro 
komunistinį režimą Kuboje ka
rine blokada, jei net reikėtų ri
zikuoti karu. x

— Rusai pasienio sargybiniai 
vakar daugiau kaip 3 valandas 
sulaikė JAV armijos konvojų, 
vykstantį į Berlyną.

ALŽIRIJA ŠIANDIEN RENKA PARLAMENTA
Boudiaf, priešas Ben Bellos, nenorįs patekti į parlamentą

PARYŽIUS. — Mahometas 
Boudiaf, žymiausias oponentas 
viešpataujančiam politiniam biu 
rui, pareiškė Paryžiuje rugsė
jo 16 dieną, nekandidatuos į par 
lamentą, kuris bus renkamas 
šiandien.

Boudiaf, buvęs vicepremjeras 
mirusioje laikinoje vyriausybė
je, teigia, jog rinkimai yra “su
fabrikuoti”.

Kandidatų sąrašą paruošė Po 
litinis biuras, vadovaujamas 
Ben Bellos, kurio dauguma jį 
remia. Politinis biuras yra fak
tinė Alžirijos vyriausybė.

Boudiaf, vadovaująs kovai 
prieš Ben Bellą, greitai sugrįš 
į Alžiriją. Jis nesako, ką jis 
veikia Prancūzijoje.

Boudiaf turėjo didelę įtaką 
į Nacionalinę Išlaisvinimo Fron 
to federaciją Prancūzijoje, ku
ri yra prieš Ben Bellą ir Poli
tinį biurą.

Federacijos grupės kartu tu

ri didelę dalį iš 400,000 alžirie
čių darbininkų Prancūzijoje. Jie 
yra didžiausiu šaltiniu paremti 
piniginiai alžiriečių ekonomiją ir 
tautinį sąjūdį.

Belkacem Krim, irgi kovojąs 
prieš Ben Bellą, atvyko į Pa

ryžių iš Tuniso rugsėjo 16 die
ną, bet jis tyli dėl savo planų.

Saad Dahlab, buvęs laikino
sios vyriausybės užsienio rei
kalų ministeris, irgi yra Pary
žiuje.

žiruos
— JAV kongresiniai vadai a- 

biejy partijų vakar priėmė re
zoliuciją, kad Jungtinės Ame
rikos Valstybės panaudos savo 
karinius dalinius, jei reikės pa
sipriešinti komunistų agresijai 
šiame pusrutulyje (hemisfero
je).

— Senato ginkluotų jėgų ir 
užsienio reikalų komisijos va
kar priėmė rezoliuciją, kad Jung 
tinės Amerikos Valstybės pa
naudos karinius dalinius, jei 
reikės pasipriešinti komunistų 
agresijai vakarų pusrutulyje. 
Havanos radijas šią rezoliuciją 
pavadino “velniška”. Šiandien, 
gal būt, Senatas ir Atstovų Rū
mai priims šią rezoliuciją.

— Valstybės sekretor. Rusk 
vakar įtikinėjo Atstovų Rūmų 
pinigų paskirstymo komisiją, 
kad ji nesumažintų JAV pagal
bos užsieniui. Ši Atstovų Rūmų 
komisija nori “nukirsti” apie 
bilijoną dolerių.

— Domininkonų respublikos 
San Domingo mieste vakar su
simušė komunistai ir nekomu- 
nistai studentai.

— Brazilijos naujas premje
ras Hermes Lima pažadėjęs tęs 
ti savo krašto užsienio politiką, 
kad būtų artimesni santykiai su 
komunistiniu bloku ir laikytis 
“laukimo” politikos Kubos at
žvilgiu.

— Massachusetts demokratai 
Edvardą Kennedį nominavo į 
JAV senatorius, o respublikonai 
George Cabot Lodge.

— JAV viceprezidentas John
son pareiškė plieno darbinin
kams, kad “mes nesame inflia
cijoje ir mes toli esame nuo 
jos”.

Šaltojo karo baruose:

KUBA/RYTU EUROPA IR POLITIKOS MITAI
Buvo triukšmo dėl užsienių politikos plano, kurį paruošė valstybės departamento planavimo šefas 
W. W. Rostow. Tas planas ištisai nebuvo paskelbtas. Tad vyriausybės narių pareiškimus, o juo la
biau valstybės departamento žmonių, galima vertinti kaip to plano atskleidimą atskirais mažais 

klausimais

Kreipiam dėmesį į paskuti
nius pareiškimus, nes ankstesni 

! gali būti jau “pasenę”. Susto- 
, jam prie pareiškimų dėl' Kubos, 
dėl Rytų Europos, dėl Nato. 

1. Dėl Kubos
Baltuosiuose Rūmuose Kon

greso lyderiam prezidentas kal
bėjo, kad Kubos kalusimas turi 
būti svarstomas politinių klau
simų visumoje. Svarstomas ir 
sprendžiamas pagal prezidento 
anksčiau pareikštą linkmę — 
kiek sprendimas naudingas A- 
merikai. Išeidamas, matyt, iš 
politinių klausimų visumos pre
zidentas spaudos konferencijoj 
ir pareiškė, kad ginkluotos ak
cijos prieš Kubą nebus imtasi. 
— Tokis pareiškimas turi nura
minti Sovietus. Jie tai gali su
prasti kaip nekliudymą jiem to
liau stiprinti Kuboje savo bazę. 
Gali jie bent tuo tarpu turėti 
ten laisvas rankas. Kaip toliau

Naujas Brazilijos premjeras
RIO DE JANEIRO, Brazilija. 

— Prezidentas Joao Goulart rug 
sėjo 17 dieną parinko nuoseklų 
socialistą nauju Brazilijos mi- 
nisteriu pirmininku, teisių pro
fesorių.

Naujas premjeras Hermes Li
ma, 59 metų, buvo patarėjas 
svarbioms brazilų pramonės gru 
pėms, o taipgi ir mokytojas. 
Jis žavisi Britanijos darbo par
tijos supratimu socializmo. Jis 
turi įtaką prezidento Goularto 
brazilų darbo partijai nuo 1950 
metų.

Naujas premjeras spaudos 
konferencijoje pareiškė, kad pas 
tovus ministerių kabinetas bus 
sudarytas po parlamento išrin
kimo spalio 7 dieną. Jo ministe
rių kabinetą turės patvirtinti 
kongresas. Tuo tarpu jis sudarė 
laikinąjį ministerių kabinetą.

Laikiname ministerių kabine-

Hermes Lima, naujas Brazilijos 
ministeris pirmininkas. , (UPI) 
riai palikti tose pačiose vieto
se: de Aranjo Suzano laivyno 
poste ir brig. Rcinaldo de Car- 
valho — aviacijos.

Į karo ministerijos postą pas 
kirtas gen. Amaury Kruel, kuris 
pakeičia generolą Nelsoną de 
Melo;

Profesorius Lima turės ne tik

Robert M. Morgenthau demo-i • , ■ ,
kratų partijos nominuotas New nistens Miguel Čalmom 
Yorko valstybės gubernatorium. I Du iš trijų kariniai ministe-

tė yra premjero Francisco Bro- 
chado Rochos šeši kabineto na- | premjero postą, bet vadovaus
riai (Rocha pasitraukė penkta- ----------------
dienį). Tarp jų yra finansų mi- — Sovietai vakar protestavo

prieš JAV helikopterio skridimą 
virš Rytų Berlyno.

Lenkti karo laivai 
Švedijoje

STOKHOLMAS, Švedija. — 
Rugsėjo 6-9 d.d. Stokholme lan 
kėši keturi lenkų karo laivai: 
naikintojas “Blyskawica” ir mi- 
ninkai “Dzik”, “Bizon” ir “Del- 
fin”. Laivų įgulas sudarė 496 
jūrininkai, jų tarpe 52 karinin
kai.

Rugsėjo 14-19 d.d. pietų Šve 
dijos uoste Goeteborge pirmą 
kartą po karo lankosi Vak. Vo- 
vietijos laivyno mokomasis lai
vas “Gorch Fock”. Laivas pava
dintas pagal vokiečių poetą 
Gorch Fock, kuris žuvo jūrų 
kautynėse pirmojo pasaulinio 
karo metu ir palaidotas karių 
kapuose Švedijoje.

uFaktai” apie Helsin
kio festivalio 

“trukdytojus”
PAVERGTA LIETUVA. _ 

Rugsėjo 9 d. pasirodęs naujas 
“Komjaunimo Tiesos” n-ris visą 
puslapį paskyrė “tamsos hero
jų”, niekadėjų “ardomajam dar 
bui” Helsinkyje surengto aštun 
tojo jaunimo ir studentų festi
valio metu. Du rusai, laikraščio 
korespondenai, polemizuoja su 
JAV žurnaluose pasirodžiusią 
medžiagą apie festivalį ir prie
šingai amerikiečių teigimui, nu
rodo, kad “tamsiąsias jėgas” 
organizavusi JAV ir Fed. Vokie
tijos žvalgyba. (E.)

Buvęs prezidentas Herbert Hoo
ver, 88 metų, išėjo iš Columbia 
Presbyterian Medical centro New 
Yorke, kur jam buvo padaryta 
operacija: išimtas auglys iš vidu
rių. (UPI)

Mirė inž. Pijus Žiūrys
CLEVELAND, Ohio. — Rug

sėjo 18 dieną po sunkios ligos 
(sirgęs vėžiu) mirė žinomas ne 
tik Clevelande, bet ir visoje A- 
merikoje visuomenės veikėjas 
chemijos inžinierius Pijus Žiū
rys. Laidojamas šeštadienį.

Gimė 1893 m. Lietuvoje. Į 
Ameriką atvyko 1910 metais. 
Pradžios ir vidurinį mokslą bai 
gė Kingston, Pa. Chemijos mok 
sius baigė Syracuse, N. Y.

— tai bus ateities klausimas, 
kuris bus sprndžiamas vėl atsi
žvelgiant į politinių klausimų 
visumą... Tokis pareiškimas tu
rėjo išimti vėją ir iš propagan
dos malūno J. Tautų praside
dančioje sesijoje.

Šitokis sprendimas, t. y. Ku
bos klausimo išėmimas ar mi- 
nimalizavimas šiuo metu, vy
riausybės įsitikinimu, naudingas 
Amerikai.

2. Dėl Rytu Europos
Valstybės sekretoriaus asis

tentas Europos klausimam Wil- 
liam R. Tyler rugsėjo 13, kaip 
skelbė Times, pareiškė Atstovų 
Rūmų užsienių komisijos Euro
pos skyriuje, kad vyriausybė 

i “laipsniškom priemonėm” stip
rins prekybos ryšius su Sovie- 

_ tinio bloko Rytų Europos kraš
tais.

Tai pareiškimas žmogaus, te
gul ir naujai paskirto, kuris 
tvarko ryšius su Europa. Tai 
atsakingas asmuo. Atsakingoje 
ir vietoje žodžiai pasakyti. Jie 
turėjo nuraminti lenkų, čeko- 
slovakų komunistus. Jie turėjo 
pradžiuginti ir Amerikos eks- 
portininkus, kurie nori taip pat 
padaryti pinigą.

Dėl Nato
Apsaugos sekretoriaus pava

duotojas Gilpatric rugsėjo 14 
kalbėjo Vokietijos apsaugos mi- 
nisteriui Straussui, kad Ameri
ka savo įsipareigojimus Natui 
atliks; kad Nato apsaugai į- 
jungs ir atominius ginklus. Pas
tarasis pareiškimas ne visai tiks j 
liai susakytas, tačiau vistiek jis į

labai svarbus. Tai pakartotas 
Amerikos vyriausybės atsiliepi
mas į aliarmą, kuris Vokietijoje 
buvo kilęs dėl apsaugos sekre
toriaus McNamaros pareiškimo, 
kad Europos apsaugai pagrindi
nė turi būti konvencialinė ka
riuomenė, t. y. be atominių gink 
lų. McNamaros pareiškimas bu
vo iš anksto aptartas Baltųjų 
Rūmų. Tačiau sujudimas Vokie
tijoje, ypačiai paties Strausso 
aliarmas, privertė vyriausybę šį 
punktą keisti aname totalinia
me Rostowo plane. Keisti, nes 
jo perankstyvas skelbimas su
stiprins de Gaulle įtarimus, kad 
Amerika vieną dieną gali nuplau 
ti rankas dėl Europos likimo. 
Taigi ir šis trečias pareiškimas 
buvo skirtas taip pat nuramin
ti — nuraminti Vokietijai, nu
raminti Europai.

Tie trys pareiškimai išryškina 
plano dalinius siekimus, atitin
kamai pakeistus, skaitantis su 
realia padėtim: 1. palaikyti ir 
saugoti vakarų Europos status 
quo nuo bet kokios invazijos ar 
kitokio pasikėsinimo, 2. stiprin
ti prekybos santykius su sate
litiniais komunistais, 3. stiprinti 
koegzistenciją su Sovietais, kad 
būtų išvengta ginkluoto kon
flikto.

Vyriausybė tokiai savo poli
tikos linkmei siekiančiai visus 
nuraminti, turi savo sumetimų, 
kurie jai rodos svarbūs ir tei
singi, nors kitiem jie gali atro
dyti, prezidento žodžiais tariant, 
pagrįsti ne realybe, o mitais.

(Nukelta į 6 psl.)

Nori gerovės - grąžink lietuviui
atimtą žemę

Atsakymas darbininkų išnaudotojui A. Sniečkui
PAVERGTA LIETUVA. — 

Lietuvos komunistų partijos pir 
masis sekretorius A. Sniečkus, 
ragindamas Vilniaus “Tiesoje” 
(rugsėjo 15 d., nr. 218) nuodug 
niau gilintis į žemės ūkio eko-

Tai tik gražūs Sniečkaus žo
džiai, bet komunistinė netvarka 
ką kita kalba. Jis turėtų žino
ti, kad nepakelsi darbo našu
mo ir “visuomeninis ūkis” nepa
kels darbininko gerovės, kol jis

nomiką, teigia, kad pagrindinę j bus laikomas komunistinio dva.
piniginių pajamų dalį Lietuvos 
kolchozams ir sovehozams duo-

ro baudžiauninku ir daiktu. Grą 
žinkite lietuviui žemę, kurią iš

TRUMPAI IŠ VISUR
— JAV senatas 78 balsais 

(prieš 8) vakar suteikė prezi
dentui Kennedžiui galią suma
žinti muitus, norint prisitaikyti 
prie Europos Ekonominės Bend
ruomenės (Bendrosios Rinkos).

— Septynioliktosios Jungtinių 
Tautų asamblėjos sesijos pir
mininku išrinktas pakistanietis 
Zafrulla Khan.

— JAV delegacijos Jungtinė
se Tautose pirmininkas Steven- 
son šiandien šioje tarptautinė 
je organizacijoje nušvies dabar
tinę politinę padėtį, o rytoj kal
bės Sovjietų užsienio reikalų 
ministeris Gromyko.

da gyvulininkystė. 1961 metais , jo išplėšėt, ir tada darbininkas 
jos sudarė kolchozuose 68 pro- galės pasidžiaugti gerove, 
centus piniginių pajamų, gau
tų realizavus visą gamybą, o 
sovehozuose (tarnybiniuose ū- 
kiuose) — beveik 80 procentų.

Bet darbininkų išnaudotojas 
Sniečkus rašo:

— Tačiau iš viso gyvulinin
kystės produkcijos savikaina 
respublikoje vis dar didelė. A- 
nalizė rodo, kad didelę jos dalį 
sudaro sąnaudos pašarams.

— Bendruomenės ministerių 
pirmininkų konferencija Londo
ne baigta. Ministeriai pirminin
kai leidžia Britanijai įsijungti 
į Europos Ekonominę Bendruo
menę.

Žinoma, jis ragina pakelti dar 
bo našumą, nes “augant pro
dukcijos gamybai, turi būti ge
riau apmokamas ir kolūkiečio 
(kolchozininko) darbas, kad 
kiekvienas darbuotojas matytų, 
jog vystomas visuomeninis ū- 
kis kelia jo gerovę”.

KALENDORIUS
Rugsėjo 20 d.: šv. Eustaki- 

jus, Tutgirdas, Vainora.
Rugsėjo 21 d.: šv. Matas, a- 

paštalas Viklintė; Metų ketver- 
tis.

ORAS
Oro biuras praneša: Chcago- 

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

Saulė teka 6:35, leidžias 6:54.
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ATSTOVŲ RINKIMO TAISYKLĖS

DRAUGAS, Ketvirtadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 20 vo paaiškinimu skundą pasiun
čia Federacijos Garbės teismui 
(Dr. St. Bačkis, 2622 16th st., 
NW, Washington 9, D. C.) ir 
apie tai praneša Federacijos 
Valdybai (916 Willoughby ave., 
Brooklyn 21, N. Y.). Skundus 
dėl rinkimų Garbės Teismas iš
sprendžia per 7 dienas nuo jų 
gavimo ir savo sprendimą pra
neša MAS, SAS; ar ASS atitin
kamam padaliniui ir Federaci
jos valdybai.

13. Skundų nesant, rinkimai 
įsiteisėja per 5 dienas po balsų 
suskaitymo ir nustatymo, kas 
išrinktas atstovu. Rinkimams 
įsiteisėjus, MAS, SAS ir ASS 
padalinių valdybos ar rinkimų

1. Ateitininkų Federacijos vai Jei atstovų rinkimai numatyti komisijos išrinktųjų atstovų 
dyba, remdamasi savo Federa- padalinio susirinkime, sykiu pra' adresus praneša Federacijos vai 
eijos konstitucijos 9 str. šaukia nešama to susirinkimo laikas ir dybai iki 1963 kovo 15 d., drau- 
Federacijos nepaprastąją kon- vieta. Rinkiminis susirinkimas »e pasiųsdamos ir visą konfe- 
ferenciją New Yorke 1963 ge- negali įvykti anksčiau kaip per | uncijos rinkimų bylą.
gūžės 30— birželio 2 dienomis. į 7 dienas nuo pranešimo dienos. 14. MAS, SAS ir ASS centri-

2. Konferenciją sudaro: Negalintieji susirinkime daly- nės valdybos žiūri, kad jų pa-
a) Federacijos valdybos, Fe- vauti gali balsuoti koresponden j daliniai laiku ir tvarkingai at-

deracijos Tarybos ir Fede- | ciniu būdu. liktų atskirus rinkimų veiks-
racijos kontrolės komisi- i 11. Balsuojant korespondenci- mus.
jos nariai; niu būdu, gautame kandidatų są

b) Moksleivių Ateitininkų są- rašė atžymima ne daugiau kan-
jungos, MAS, Studentų didatų kaip renkama atstovų, jos atstovų.
Ateitininkų sąjungos, atžymėtas sąrašas dedamas į ig 'Konferencija sprendžia 
SAS, ir Ateitininkų Šen- niekam neadresuotą švarų vo- paprasta posėdyje dalyvaujan- 

ką, kuris užlipinamas ir įdeda- čių balsų dauguma, jei balsuo- 
mas į antrą voką, kuris adre- jamam klausimui Federacijos 

Patariamuoju balsu konferen suojamas MAS, SAS ar ASS Konstitucija nenustato specia- 
tijoje gali dalyvauti kiekvienas ; atitinkamo padalinio valdybai ųos daugumos.
ateitininkas ar rinkimų komisijai duotu ad-

3. Konferencijos atstovus resu, pažymint ir savo, kaip Konferencijos išlaidoms
rinkti ir atstovu būti renkamas siuntėjo, vardą, pavardę, ir ad- kiekvieno krašto ateitininkų vai 
gali kiekvienas tikrasis MAS, i resą dyba nustato specialų konferen
SAS ir ASS narys. Ateitininkai i 12. Balsavimai turi būti baig- CBOS mokestį. Jį išrenka MAS, 
jaunučiai rinkimuose nedaly- ti iki 1963 vasario 1 d. Skundai ir ASS padalinių valdybos 
yauja. dėl rinkimų duodami Ateitinin- *r Per savo sąjungą centrus iki

. 4.. Kiekvienas MAS; SAS ir Federacijos Garbės teismui ne 1^63 balandžio 1 d. Įteikia Fe- 
ASS padalinys (skyrius, drau- vėliau kaip iki 1963 Vasario 15. Aeracijos valdybai, 
govė, kuopa) renka po vieną at Skundai įteikiami rinkimus vyk 1962. IX. 8 d.

draugių sąjungos, ASS, na 
rių rinkti atstovai

kai padalinyje yra dau
giau kaip 25 nariai, vienas at
stovas renkamas nuo kiekvienų 
25 narių ir nuo likučio, ne ma
žesnio kaip trylika. Jei kurioje 
vietovėje (mieste) yra tos pa
čios sąjungos keli padaliniai, 
Konferencijos atstovų skaičius 
jįėrhš tenka nuo jų narių ben
dro skaičiaus ir rinkimus pra
vedą. jų vadovybių sudaryta 
bendra komisija,

5. Atskirai gyvenantieji ir jo
kiam MAS, SAS ar ASS padali
niui nepriklausantieji ateitinin
kai rinkimams registruojasi ati 
tinkamos są-gos sau patogiau
siame padalinyje iki 1962 lap
kričio 1 d.

6. Kiekvieno MAS, SAS ir 
ASS padalinio atsetovu gali bū
ti renkamas kiekvienas tikrasis 
MAS, SAS, ASS narys, nepri
klausomai nuo to, kur jis gyve
na ir kuriai sąjungai priklauso.

7. Konferencijos atstovus 
MAS, SAS ir ASS padaliniai ga 
li rinkti savo tam reikalui spe
cialiai sukviestame susirinkime 
arba korespondentiniu būdu. 
Atstovai renkami slaptu balsa
vimu.

8. Kiekvienas MAS, SAS ir 
ASS padalinio atstovu gali bū- 
niui, o atskirai gyvenantieji 
ateitininkai tam padaliniui, ku
riame įsiregistruos Konferenci
jos rinkimams, gali siūlyti kan
didatų Konferencijos atstovams 
ne daugiau kaip tas padalinys 
gali rinkti atstovų MAS, SAS 
ir ASS padalinių valdybos taip 
pat rūpinasi pasiūlyti kandida
tų. Kandidatas bus pasiūlytas 
tik' tuo atveju, kai siūlytojas 
pateikia kandidato sutikimą raš 
tu būti atstovu.

9. Kandidatuoti galima tik 
viename MAS, SAS ar ASS pa
dalinyje. Kandidatuodamas ke
lių sąjungų ar tos pačios sąjun
gos keliuose padaliniuose, sa
vaime nustoja buvęs kandida
tu.

(Tęsinys)
i

Po pietų vieni sportavo, kiti 
■ maudėsi, skaitė, muzikos klau- 
į sėsi ar kitaip užsiėminėjo. Va
kare vėl įvyko trys diskusiniai 

i būreliai. Daktaras Damušis kal

io. Kandidatų siūlymas turi 
būti baigtas iki 1962 gruodžio 
15. MAS SAS ir A'SS padalinių 
valdybos ar jų sudarytos rinki
mų komisijos iki 1963 m. sau
sio 10 turi sudaryti visų pada
liniui pasiūlytų kandidatų raidy 
no tvarka bendrą sąrašą ir jį 
pranešti rinkikams, sykiu pra
nešant atstovų rinkimo tvarką.

bėjo apie lietuvių politines or
ganizacijas, jų įsteigimą ir da
bartinę veiklą; E. Sužiedėlis 

i pravedė ideologines diskusijas 
' su norinčiais įstoti į studentų 
į atkų eiles; trečias būrelis, ve
damas S. Ripskio, diskutavo 
sportą.

Vakarinė programa susidarė 
iš rašytojo Krėvės minėjimo ir 
šokių. Minėjimą atidarė dr. Gri 
nius supažindindamas mus su 
Krėve — jo gyvenimu ir raš
tais; tada sekė trumpa ištrau
ka iš Krėvės Raganiaus. Daly
vavo Liucija Baškauskaitė pra
nešėja; Eligijus Sužiedėlis — 
Gugis; Bronius Tatarūnas — 
Kukis; Aleksandras Gaška — 
Šv. Petras; Kęstutis Lukas —■ 
Šv. Jonas; Algimantas Bublys 
— Šv. Mykolas; Rimvydas Liut 
kus — Angelas. A. V. P.

SUSIKAUPIMAS
Ketvirtadienį rugpiūčio 30 d. 

buvo paskirta religinio susikaų*’

15. Konferencija įvyksta su
sirinkus ne mažiau kaip pusei

dančiai MAS, SAS ar ASS pa- Brooklyn, N. Y. 
dalinio valdybai ar rinkimų ko- Ateitininkų Federacijos
misijai, kuri per 3 dienas su sa- Valdyba

Studentų stovykla

MAS Rytų stovykloje lenktyniavom, kas greitesnis.
A, Širvaičio nuotr.

pimo diena. Po šv. mišių, die
nos programą pradėjome kun.
K. Pūgevičiaus įvadu į diskusi
nes temas.

Stovyklautojams susiskirsčius 
į penkis būrelius, bandėme at
sakyti sekančius klausimus: 1) 
kas yra krikščionis, 2) kokios 
yra kliūtys ir kokie pavojai gre 
šia bandant įgyvendinti krikš
čionybės idealus, 3) kokias pa- 

I stangas galime mes dėti, kad 
j pašalintume šias kliūtis.

Šiuos klausimus aptarę, grį
žome į bendrą susirinkimą ir 
pateikėme būrelių diskusijų iš
vadas. Visi būreliai sutiko, kad 
krikščionis yra pirmiausia tas, 
kuris žino Kristaus mokslą ir 
juo gyvena. Ties antruoju klau 
simu buvo pasakyta, kad daž
niausia jaučiamas nepakanka
mas pasiruošimas religinėj plot 
mėj, kai naujas studentas atsi
randa universiteto akademinėj 
aplinkoj. Minėta, kad katalikiš
kos gimnazijos turėtų daugiau 
pastangų pašvęst, ruošiant jau 
nimą aukštesniajam mokslui, 
kur religiniai klausimai yra vi- 

'saip svarstomi. Antra bendrai
suminėtą kliūtis buvo universi
teto religinis klimatas, kur jau

ASS CENTRO VALDYBOS 
ADRESAI

Ateitininkų Sendraugių Są
jungos naujosios centro valdy
bos narių adresai: pirm.—prof.
J. Pikūno, 18229 Gilchrist, De- 

I troit 25, Mich., sekretoriaus — 
i dr. K. Kablio, 16349 Addison,
! S'outhfield, Mich., ir iždininko— 
į inž. L. Bajorūno, 16210 Uene, 
Detroit 21, Mich. Jei yra pasi- 

| keitę sendraugių kuopų valdy- 
■ bų adresai, prašoma juos sku
biai pranešti centro valdybai.

ATEINANČIOS VASAROS 
STOVYKLA

Ateinančią vasarą sendrau- 
j gių stovykla numatoma rengti 
■ rugpiūčio mėn. 11—18 d. d. Visi 
i suinteresuotieji stovykla šią da 
tą turėtų prisiminti skirdamiesi 
atostogų laiką. Stovyklos pro
grama bus įdomi ir aktuali. V.

DĖMESIO, KORP! GIEDRA

Korp! Giedros susrinkimas į- 
vyks rugsėjo 23 d., 11 vai. Gied 
rėš Žumbakienės bute, 6849 So. 
Washtenaw Ave. Programoje 
numatoma rašytojos Danutės 
Augienės paskaita apie Mairo
nį.

Labai laukiame visų atvyks
tant. Valdyba

SŪKURYS
Sūkurio redakcija susirinks šį 

penktadienį, rugsėjo 21 d., 6:30 
v. v. at-kų ramovėje, Jaunimo 
Centre.

Jei kas nors nori prisidėti 
prie redakcijos, prašom ateiti.

Red.

PARENGIMŲ KALENDORIUS
I
! Rugsėjo men.:
; — 21 d;, 7:30 v. v. Chicagos
ateitininkų sendraugių skyriaus 
susirinkimas Jaunimo Centre. 
Bus paskaita — “Nauji posū
kiai Amerikos mokyklose”. 
Spalio mėn :

— 20 d. bus Chicagos ateiti
ninkų sendraugių tradicinis va
karas Jaunimo Centre.

— 23 d., šį sekmadienį, po 10 
vai. šv. mišių Jaunimo Centre 
įvyks Chicagos studentų ateiti
ninkų draugovės susirinkimas.

— 28 d. bus Kristaus Kara
liaus minėjimas, Chicagos atei
tininkų sendraugių ruošiamas. 
Lapkričio mėn.:

— 18 d. įvyks Chicagos atei
tininkų sendraugių skyriaus su
sirinkimas, kurio metu kalbės 
iš Vokietijos svečias — dr. Jo
nas Grinius.
Sausio mėn.:

— 11—18 d. įvyks sendrau
gių ateitininkų stovykla. Visi 
suinteresuotieji stovykla šią da
tą turėtų priminti skirdamiesi 
atostogų laiką.

— 12 d. Philadelphijos atei
tininkai ruošia viešą pobūvį. 
Parengiamieji darbai jau pra
dėti.

čiama diferentizmo srovė. Tarp 
siūlymų, kaip šias visas kliūtis 
sumažint, buvo minėta asmenis 
kas pasiruošimas su universite
to kapeliono pagalba, knygų 
skaitymu, ir labiausiai tai su 
aktyvia praktika — sakramen
tais, mišiomis, trumpu susikau
pimu.

1

sis 3 m. berniukas Peter Zalin- 
ger buvo dingęs, bet pagaliau su 
jį išgabenusiu asmeniu, buvusiu 
psichiatrinės ligoninės pacientu, 
surastas Maryville, Tenn.

i Meilei nėra vargo nei kliūčių, 
| nes meilė linksma, meilė šildo, 
I šluosto ašaras, meilė praveda pro 
1 spygliuotas vielas, pro' ugnį ir le- 
I dus. — A. Baronas

TERRA
Porcelanas. kristalas, stalo sidab
ras, brangenybės, etc.
3237 W. 63ril St., Chicago 29, IU.

Tel, 434-4660

<*1S Ahl YSk AS
J. G. TELEVISION CO.

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

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

Tel. HEmlock 4-6264 

PETRAS STIRBIS
6741 So. Maplevvood Ave. 

Chicago 29, III.

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

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

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

Tel. PRospeet 6-5084

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

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

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

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

Rez. HE fl-1670.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cratvford 
Medical Building); tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimų. Jei ne
atsiliepia. skambinti MT 3-0001.

Ofisas: 3148 West 63rd Street
Tel.: PRospeet 8-1717 

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

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

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

Rez. AVAlbrook 5-3048

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

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

Kente 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

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

Tel. ofiso 247-1002, Namų PR 8-6960

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

EMOCINES LIGOS
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenne 

(Prie California Ave.)

Rez. GI 8-0873

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

6182 So. Kedzie Ave., YVĄ 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 ligos 
2454 YVest 71st Street 

(71-os ir CampbeU Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 

Šeštad. 1-4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos, gavus 
prašymus.
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0R. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 YVest 71st Street

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

Tel. ofiso Ir rez. WA 5-2017

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LTGOS 

2656 West 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 8 Iki
4:30; antr. lr penkt. nuo 4 Iki 8:
šešt nuo i ki t vai

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 YVest 63rd Street 
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 
iki s vai Trečiad ir Sešt, uždarvta

Telefonas: GRovehilI 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKTNIUS 
2422 YVest Marųuette Road 

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3925 YVest 59th Street 

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

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
gydytojas ir chirurgas 

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

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-8210 jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzie 322868

DR. EMILY V. KRUKAS
gydytoja ir chirurge 

4146 So. Archer Avenne
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
LIGŲ

SPICIALISTE
MEDICAL BUILDING 

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

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

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 YVest 63rd Street 

Tel. — PRospeet 8-7773
Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p p 
intrad lr penktad. 5-8 v. v.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė —- vidaus ligos 
2454 YVest 71st Street

(7l-os tr CampbeU Ave. kampas)
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 
Šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

DR, JULIA MONSTAVIčiŪS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

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

Tel. ofisų RE 7-8818

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

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

Trečir dieniais uždaryta.

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

■it'N; . 5
• Administracija dirba kas- ~ 

dien 8:30 — 5:00, šeštadie- S 
niais — 8:30 — 12:00. s

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307- Sč. Kedzie Avenne
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. OUTHOPEDINI5S LIGOS 

2745 YVest 69th Street
Priešais Šv. Kryžiaus ligonine. 

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

Tėlef.' f REDublic 7-2290.

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

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

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR. 9-67;

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

chirurgija
Ofisai: 7958 S. Western Ave t<

t?0^’™892 E’ 1?9th Harve Iii., tel. EDison 3-4383; 30 N M 
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-776 
_____Valandos pagal susitari mą

DR. ALDONA ŠIMKUS
akių ligos ir chirurgija

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

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

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

Ofiso tel. REIianoe 5.4410 
Rez. tpl. GRovehilI 0-0617

Valandos. “ i-jį p. m. ir 6-8 p t 
Penkt. tik 1—3 p. p.

Trečiad. lr šeštąd. pagal sutarti

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. -telef. AVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
gydytojas ir chirurgas 

4644 So. Ashland Avenne 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 __  4
6 f. val- vak. Trečiadieniais lr se 
madieniais uždaryta, priimama r 
gai susųarimą. šeštadieniais nuo 
v. iki 5 v. v.

DR. VYT. TAURAS
TR CHIRURGASBENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ 

LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 YV. 59th St 

Tel. PRospeet 8-1223 ar PR 6-557, 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. h 
penkt. nuo, 2 Iki 4 ir nuo 6 iki S 
,X;1VV- 2—4 Y- popiet lr kitulaiku —. pagal susitarimą.

Tel. ofisd Ąe 4-2123, rez. GI 8-619B

DR. V. P, TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 YVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

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

Telefonas — GRovehUl 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 YVest 69th Street
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERĮ 

LIGOS
' VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 iki 8 

šeštadieniais 1 iki 4 vai.
_______Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-S 150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420; -.YVest Marųuette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. ir 7 iki 8 v. ▼. 

Treč. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 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.



Massachusetts pirminių

RINKIMŲ PASEKMĖS
Kai kada ir lokaliniai ibei 

atskirų valstybių rinkimai iš
šaukia visuotinį viso krašto vi
suomenės susidomėjimą. Didė
lį susidomėjimą iššaukusieji 
rinkimai kaip tik buvo praėju
sį antradienį Massachusetts 
valstybėje. Spauda ir visos ki
tos žinių perteikimo priemo
nės smulkiai pranešinėjo rin
kimines žinias ir darė savo 
komentarus.

Kodėl būta taip didelio su
sidomėjimo ?

Reikalas labai paprastas. 
Ten grūmėsi kelių garsių jau

A nuo seno politikos gyvenime 
pasireiškusių šeimų nariai. 
Daugiausia dėmesio atkreipė 
Edvardas Kennedy, 30 metų 
amžiaus prezidento John Ken
nedy brolis, ir Edward McCor- 
mack, Atstovų rūmų pirminin
ko John McCormaek brolio 
sūnus. Juodu rungtyniavo de
mokratų partijoje. Abi šeimos 
garbingos ir garsios ne tik 
Massachusetts valstybėje, bet 
ir visame krašte. Labai įdomu 
buvo sekti, kurios palikuonis 
išeis laimėtoju.

*
Tur būt, mažai kas abejojo 

tuo, kad laimėtojas bus Ken
nedy. Tokių abejonių nekėlė

'* keli faktoriai. Kennedy šeima 
ne tik plačiai žinoma, bet ir 
turtinga. Todėl suprantama, 
kad, vedant rinkiminę kampa
niją, lėšų nepritrūko. Be to, 
kandidato Edvardo Kennedy 
brolis yra prezidentas, o kitas 
brolis Robertas — generalinis 
valstybės prokuroras, savo bro 
lio prezidento vyriausybės ka
bineto narys. Nors juodu tie
sioginiai gal ir netalkino savo 
brolio kandidatūrai į senatą 
pravesti, tačiau patsai faktas, 
kad juodu yra pirmaujančiose 
pozicijose Washingtone savai
me broliui labai daug padėjo.

Kennedy šeima jau keliais 
atvejais parodė didelių organi
zacinių sugebėjimų. Jie. moka 
organizuoti, netingi dirbti ir

't pajėgia darbininkus savo nau
dai sutelkti. Tuo požvilgiu jie 
laikosi daugiau negu šeimyniš
ko vieningumo. Stebėjome jų 
sugebėjimus vesti kampaniją 
už John Kennedy kandidatū
rą į prezidentus. Ypač didelių 
gabumų, kaip organizatorius 
ir administratorius, parodė Ro 
bert Kennedy. Tuo atžvilgiu 
iš visų Kennedžių brolių ir se
serų jis laikomas gabiausiu. 
Daug kas laiko, kad, jei ne jo 
pastangos, brolis John ir kan
didatūros į prezidentus nebūtų 
laimėjęs. Ne be reikalo ir jo 
kandidatūra dažnai yra minima 
į prezidentus. Girdi, kai brolis 
ištarnaus prezidentu dvi kaden 
cijas, tada bus išstatyta Ro
berto kandidatūra, o po jo, 
juokdariai tvirtina., ir Edvar
do kandidatūra iškilsianti. Ta-

d

da susidarysianti Kennedy šei
mos dinastija Baltuosiuose rū
muose. Edvardo priešai kaip 
tik kėlė tą “baimę” rinkimų 
metu. Tačiau balsuotojai nenu 
sigando, nes supranta, kad ši
tokiai “dinastijai” Baltuosiuo
se rūmuose nėra galimybių. 
Tai savaime suprantama.

*
Labai žymų ir garbingą vaid 

menį Massachusetts valstybėj 
vaidina ir McCormaek šeima. 
John McCormaek, senas poli
tikas, daug metų buvęs Atsto
vų rūmų mažumos ir daugu
mos vadas, o dabar jų pirmi
ninkas, visoj toj valstybėj tu
ri daug įtakos. Jo įtaka ir kon 
grėsė yra labai ryški. Pačioje 
demokratų partijoje jo vaid
muo nėra menkas. Jis ir mūsų, 
lietuvių, yra geras, artimas bi
čiulis. Jo brolio sūnus Edvar
das McCormaek (jo žmona są
moninga lietuvaitė), kurį kaip 
kandidatą į JAV senatorius nu
galėjo Kennedy, taip pat jau 
aukštai buvo iškilęs tos vals
tybės politikos gyvenime. Jis 
yra valstybės generalinis pro
kuroras.

Tarp šių dviejų žymių šeimų 
politinės rungtynės jau ir pir
miau buvo vedamos. Šį kartą 
buvo “galutinai” užsimota per 
sitikrinti, persigrumti, kuri tu
ri pirmauti toje valstybėje. 
Rungtynės išėjo Kennedy nau
dai. Reikia laukti, kad demo
kratų nominuotasis kandida
tas į senatorius Edvardas Ken 
nedy, jei lapkričio 6 d. bus 
išrinktas į senatą, neapvils bal 
suotojų, neapvils ir krašto.

*
Tuose pačiuose pirminiuose 

rinkimuose ir respublikonai no 
minavo savo kandidatą į sena
tą. Nominuotas George Cabot 
Lodge, taip pat labai plačiai 
žinomos politikų šeimos na
rys. Šis kandidatas taip pat 
jaunas, sulaukęs tik 35 m. am
žiaus. Jo tėvas buvo senato
rius ir ypač pagarsėjo kaip JA 
Valstybių ambasadorius Jung
tinėse Tautose ir kaip respub
likonų kandidatas į viceprezi
dentus 1980 metų rinkimuose. 
Jo gi senelis yra buvęs laibai 
žymus respublikonų partijos 
vadas, buvęs senatorium, se
nato vadas ir turėjęs labai 
daug svorio vyriausybėje, kai 
ją sudarė respublikonai.

Tuo būdu rudens rinkimuo
se Edvardui Kennedy teks su
sidurti su kitos garsios šeimos 
nariu. Kuris iš jų laimės, šiek 
tiek peranksti spręsti. Tačiau 
iš balsavusiųjų už Kennedy 
skaičiaus tektų galvoti, kad 
Kennedy turi geresnius šansus 
būti išrinktas senatorium. Jei 
taip bus, Kennedy šeimos įta
ka į valdžios sferas Washing- 
tone dar labiau padidės.

POLITINE ABERACIJA WASHINGTONE
Jos reiškiniai, vertinant padėtį Kuboje 

PRANAS DAILIDft

Fizikos mokslo aberacija y- vietų veiksmai Kuboje nesuda- 'bių dalis yra jau užkrėsta “east 
ra vadinamas šviesos spindulių rą. i roizmu”. Dėlto šio krašto ran-
persilaužimas nelygiu kampu. Kai toks aiškinimas užmerkia kos čia buvo ir tebėra surištos. 
Dėl tokio persilaužimo spindu- akis į bolševizmo kėslus šiame Kubos reikaluose Monroe dokt- 
liai nesusirenka viename taške, kontinente ir į tą faktą, kad rina teturi teoretiškos, o ne 
ir vaizdas išeina neryškus. Mū- j Sovietai išnaudoja Kubą, kaip praktinės reikšmės. Siekimas ta 
sų laikais tas pavadinimas yra bazę savo propagandai Pietų 1 doktrina pasiremti ir izoliuoti

DRAUGAS, Ketvirtadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 20

Sovietijos kolchozininkų
I — ••

aprrioke|imo painiava

Nuolat keičiami apmokėjimo būdai, tačiau ūkio gamyba 
visvien nekyla

SIMAS M IGLINAS
23

taikomas iš panašumo miglo
tam galvojimui, kuriame išva
dos neatitinka prielaidas arba

Amerikoje jau nuo pirmųjų bolševizmu užkrėstą Kubą per 
Castro režimo dienų, pats Chru Amerikos valstybių organizaci- 
ščiovas rado reikalo tą aiškini- ją tik užvilkino veiksmingesnių

pačios prielaidos prasilenkia su , mą paremti Sovietų pareiškimu, priemonių taikymą ir privedė
gyvenimo faktais ir jo tikrove.

Ta prasme galime pasakyti, 
kad daug aberacijos yra buvę 
ir tebėra šio krašto politiniame 
galvojime; kuris liečia santy
kius su Sovietais. Tos aberaci
jos priežastimi dažniausiai bu
vo netikusios prielaidos, kurios 
savo keliu buvo kilusios iš bol
ševizmo prigimties nepažinimo 
arba klaidingo jos supratimo. 
Apie bendrus tokios aberacijos

kad Sovietai karinės bazės Ku- prie Sovietų įsigalėjimo Kubo- 
boje nesteigią. Tačiau, žinant je.
Sovietų pareiškimų reikšmę, rei
kia didelio politinio nenusimany Aberacija kyšo ir iš olimpiško
mo, kad jais būtų galima rem
tis. O tuo tarpu Kennedy ad
ministracija atrodo priima juos

“susitaikymo” su Kubos 
okupacija

Sovietinis režimas, išžudęs mokėjimus, saistomus darbadie- 
milijonus Rusijos, Ukrainos ir nių skaičiumi ir juo įvedamas 
kitų tautų ūkininkų, suvarant mėnesinis piniginis užmokestis, 
juos priverstinai į kolchozus, šiuo atveju piniginiai įvertina- 
dar iki šiol, t. y. per 30 su vir- mas įvairaus pobūdžio kolchozi- 
šum metų nesugebėjo išspręsti ninko atliktas darbas. Šis nau- 
ir sutvarkyti jų atlyginimo bū-j jas būdas buvo palankiai įver- 
dų ir tvarkos. i tintas daugelio ūkio specialistų

j 1930 m. kovo mėn. paskelb- j — jų nuomone, tai galį prisidė- 
I tuose įstatuose apie “žemės ti pašalinant skirtumą tarp kol
ūkio arteles’’ buvo pirmą kartą chozinių darbininkų ir šiaip dir

Sovietų įsigalėjimas Kuboje nurodyta apie reikalą apmokėti bangiosios klasės.
uz tikrą pinigą ir darosi įsva- tiek aiškug> kad plačio-jį šio už visą, kolchoze atliktą darbą. .
da kad viskas tvarkoie. Tik , - . .. moK • m j o - x Naujas apmokėjimo metodasuą, Kau viskas LvdiKuje. ±ik krašto visuomene jau nereika- 1935 m. vasario 17 d. Sovietų J , ..
jeigu Kubos vyriausybe suteik- „ ..... . kai kur, bent jo naudojimo pnjeigu Kubos vyriausybė 
tų Sovietams karinę bazę, 
sako prezidentas Kennedy,

linga įspėjimų apie pavojų, ku- Liaudies Komisarų Taryba ir 
rį sudarytų šiam kraštui So- kom. partijos ck pakeitė minė- 
vietų karinės bazės Kuboje įstei tus įstatus ir paskelbė “pagrin-

pir-
mais mėnesiais .turėjo sėkmės, 
pvz. 1960 m. jį buvo įvedę 855 
kolchozai Ukrainoje ir tikėtasi, 
kad jis paplis visoje Sovietijo
je. žemės ūkio ministerija jau

bruožus šiame dienraštyje jau' tada klltų sunkiausia prob ema. gimag visuomenė jau dabar ma dinį įstatymą apie gyvenimą 
buvo nemaža rašyta. Šį kartą, | Lyg sovietai nebūtų jau užėmę tQ pavojų ir tikisi, kad vy- kolchoze”. Naujais įstatais bu- 
ryšium su Sovietų okupacija visos Kubos salos ir butll rel' rįausybė jį reikiamai atrems vo įvestas vad. darbadienis, ta- 
Kuboje, pravers atkreipti dė- kalin^ dar kaž kokio Kubos Tačiau to pavojaus susidarymas čiau nebuvo nurodytas dienų bu™ jsspeusdinusi naujas dar- 
mesį į tuos politinės aberaci- i vyriausybės sutikimo steigti ten; pažeidžia krašto prestižą skaičius, būtinas atidirbti per b° uzmokescm knygutes, tačiau 
jos reiškinius, kurie dabar iš- - baz?- i pasaulio akyse, kad ieškoma ga- vienerius metus. 1939 m. paskel 11 S1UO atveju apvei
kyla, vertinant susidariusią pa- Tokia pat aberacija reiškiasi ir na savotiškos paguodos. bus. atskirą įsaką, jau nustaty- 6 aU s ®-l°mis V1SUS sovie-
dėtį Kuboje. Atrodo, kad kai Monroe d'oktrinos taikyme Sovietų Sąjunga, girdi, esanti ta tų dienų normos, ; mius p anavimus. Daugelis kol
kur čia užmerkiama akis į ryš- Tos doktrinos tikroji reikš- iš visų pusių apsupta Amerikos 1956 m. Sovietų S-gos vyriau i .. .
kius gyvenimo faktus ir guo- glūdi ryžtume ją ginti. Kol karinėmis bazėmis. Tai kas to- sybė su partija priėmė naują', . ?’• & ru
džiamasi niekuo nepagrįstomis Amerika buvo akyli jos taiky- kio, jeigu ir Sovietų Sąjungai nutarimą, kuriuo reikalaujama neo.,_„h5+
įiuzijuinifa. m buvo pasjrengusj ginklu pavyko vienu atveju Amerikai iš kolchozininkų atidirbti tam , , , . , . .

Pirmiausiai, ar pagrįsta liuzija, atremti negeistinas svetimų kon atsikeršyti? Deja, tokio galvo- tikrą, privalomą darbadienių pajamog kelig mėnesius bu- 
kad Kuba dar nėra Sovietų bazė tinentų įtakas, tos įtakos ir ne- jimo prielaida yra klaidinga jau skaičių ir tai paliekama nuspręs dvigubai mažesnės už mokė-

Po to, kai Sovietai savais ir siveržė į Ameriką. Bet dabar pačiu Amerikos ir Sovietų bazių tį kolchozo visuotiniam susirin- ..
samdytais laivais prigabeno į, Monroe doktrinos taikymas yra sulyginimu, nes Amerikos ba- kimui 
Kuba karo medžiagos, ginklų J Per4»s » JAV rankl» I,** J* yra skirtos laisvojo pašau- 
instruktorių ir karių, ir kai1 šimts dvie™ Amcrikos valstytaų 1.0 gynybai, o Sovietų - to pa-
Castro yra klusnus Sovietų sam organizacijų, O žymi tų valsty- šaulio pavergimui.____________
dinys, jau pravedęs viso gyve

jimus, kuriuos tektų išduoti kol

Spaudoje ir gyvenime

“DRAUGAS” RAŠĖ IR RAŠYS

nimo sovietizavimą Kuboje, ro
dos, negali kilti jokių abejojimų 
dėl to,kad šiandien Kubą valdo 
Sovietai ir kad ta sala sudaro 
Sovietų karinę bazę Amerikos 
kontinento pašonėje.

Tačiau to pliko fakto nenori 
matyti prezidento Kennedy po
litiniai patarėjai. Tų patarėjų 
manymu Sovietai norį tik pa
remti Castro prie galimą Kubos 
pabėgėlių invaziją. Jokio pavo- į 
jaus Amerikos kontinentui So-

tuvą. Būtų geriau, kad Zienius pa
studijuotų, kiek nukentėjo žmonių ■ 
Chruščiovui valdant, kiek jų žuvo, 
kad ir šiais metais, bebėgdami į i 
laisvę iš vergijos. “Laisvė” geriau 
parašytų, kad Stalinas buvo krau
gerys, bet ji Lo nė karto nepara
šė, lygiai kaip ji neparašė apie 
Budapešto skerdiką. Pil. j

Iowa ūkininkas Rosivell Garst rodo savo kukurūzus Sov. Sąjun
gos delegacijai, kuri stvažiavo į Amsriką pasimokyti ūkininkauti. 
Užpakaly Garst stovi Sovietų agrikultūros min. Pysin. Anksčiau 
Garst ūkyje lankėsi ir pats Chruščiovas. Stebėtojai mano, kad 
vienintelis kelias išgelbėti komunistinį ūkjy nuo trūkumų, tai pa
naikinti darbininkų išnaudojimo dvapušrkolchozus.

T_., , chozimnkui. Pereinanti pinigi-
Kitas kolchozininkų darbo ap , ... -j L. -.... ... nius apmokėjimus susidurta irmokėjimo būdas nustatytas , £.... su kitais sunkumais — atsirado1953 m. rugsėjo men. kom. par- ,. . . .

... , .j . «• kliūtis seimas aprūpina duona,tijos plenumo posėdyje. Šie- . • , .. . , ..., f , . mėsa, pienu, kitais produktais, kiant pakelti gamybą, buvo leis ... . . .... .. t. ,. ’. . . sumažėjo gaminių pristatymai;ta dirbantiems gyvulininkystes, . , :> ’■i ., . . ... J (miestams, pagaliau, bendrai pa-sntyje avansu išmokėti sumą, . . _. ., . . “ 4, x. oerz.. . , . ėmus, neturėjo sėkmės javų irsudarančią 25% pajamų, kurias . . , . ...... , . pan. gaminių pardavinėjimaskolchozas buvo gavęs, pardavęs , , , . ...r , r v kolchozo nariams uz pinigus. Ogalvijus ir daržoves,
1% Po Chruščiovo1 pastabų, kaip
ijr l&ktiffSviėtijojei^Į^^,; jr tai buvo
, karštligiškai pradėta ieškoti i Jau kad tenka atslsa.
naujų būdų apmokėti kolchozi- kyti nuo t0 garantuot ,nigi. 
ninkama ir svarbiausia, Mekiant nio mėnesinio apmokįjimo Bfi. 
pakelti žemės ūkio gamybą. Bu do
vo leista kolchozininkams išmo
kėti pinigais ar natūra garan-! Šiuo metu, apie 80% visų kol 
tuotą mėnesinį atlyginimą, me- Į chozų Sovietijoje darbininkų ap 

• tų pabaigai paliekant apmokėji- imoka mėnesiniais ar trimėnesi- 
. nrąį apskaičiuotą pagal išdirbtų niais negarantuotais avansiniais 

darbadienių skaičių. mokėjimais pinigais ar natūra,
Pagaliau, pastaraisiais trejais v®' rem^anb^s išdirbtų darbadie- 

mėtais atsirado vėl naujas ap- skaičiumi. Be to, kolchozai 
mokėjimo būdas — jis pakeičia (Nukelta j 4 nsi.)

padariniai buvo tie, kad suma
žėjo kolchozininkų materialinis

. !ryti neginčijamus faktus, kad išlaisvintieji gyvento-j dyti kariuomenei svarbių darbų. Bandymai pakeisti
Zvdu frd.OGQ.iid. tlitl©rio jai. PatysvSriebėsi žiauriausill_atsiskaitymo priemonių žydus amatininkus lietuviais ir latviais bent dides- 

* prieš bolševikus ir žydus. Mūsų nustebimui buvo la- niuose miestuose nebuvo sėkmingi. Bet visgi visi žy-
. _ - - bai nelen^va sukurstyti kiek platesnio masto pogro- Į dai, tapę netinkamais darbui, buvo suimami ir nai-

okupuotoj© LietUVOl© mus Prieš žydus. Vieno partizanų dalinio vadas pa- kinami mažomis grupėmis”. Stahleckeris nusiskun- 
sidavė mūsų kurstymui ir, remdamasis į Kauną at- džia, kad kai kurios civilinės administracijos įstaį- 

DR D JASAITIS i vvykusio S. D. grupės patarimu, sėkmingai įvykdė gos griežtai priešinasi prieš platesnės apimties žydų
Nuo pat pradžios vietiniai antisemitiniai elemen- P°gr°mą. Tai buvo įvykdyta taip mikliai, kad sunku galabinhnus.

į tai buvo masinami ir skatinami daryti prieš žydus uvo 1S sa ies Pas e e i vo iečių urs ymą. „Jau pirmomis okupacijos dienomis buvo pra-
pagromus tuojau, tik frontui praslinkus. Bet pasirodė, Tokia apsivalymo akcija vyko gana darniai, ka-j(jįįag g6įt0 steigimas didesniuose miestuose. Tas rei- 

i kad tai sunkiai įvykdoma. Saugumo policija (S.D.),! dangi kariuomenės vadovybė buvo iš anksto S. D. Įkaląs buvo svarbus Kaune, kuriame yra 152,000 gy- 
] vykdydama įsakymus, buvo nusistačiusi spręsti žydų isPėta ir todėl į tuos veiksmus žiūrėdavo palankiai, ventojų, iš jų 30,000 žydų. Po pirmojo pogromo buvo 
problemą visomis priemonėmis ir kiek galima nuodug- ^uo Pat pradžios buvo aišku, kad pogromus daryti pakviestas žydų komitetas ir jam buvo pranešta,

Komunistinėje “Laisvėje” A. atseit dabar nereikia laikytis kom-, njau. geį buvo pageidaujama, kad S.D. nebūtų išstu- bus gabma tik pirmomis okupacijos dienomis. Kiek kad vokiečių administracija nesikiš į ginčą tarp lie- 
Zienius (Algimantas šalčius) pik- partijos linijos, atseit lietuviui ne-^.^ [ viešumą> bent pačįoje pradžioje) nes varto- vėbau partizanai buvo nuginkluoti ir apsivalymo ak- tuvių ir žydų Getto įteigimas yra vienintelė prie-
tai puola daugelį lietuviškų inati-1 bereikia koUho-, Jaudino'ųet toMeėių sluoksnius. To- eija baigėsi. _
tucijų ir veiksnių. Tai komunis-1 ze, arba žmogus „ . ,
tinio laikraščio darbas, gi komu- ri. Pagal Zienių išeina, kad nebu- dėl derėjo parodyti pasauliui, kad vietiniai gyvento
nizmas, kaip žinoma, diktatoriaus i vo prie Chruščiovo žudymų ir sker jai, vedami reakcijos prieš bolševikų okupacijos me- galės būti išspręsta pogromais. Pagrindiniai įsakymai
Chruščiovo žodžiais tariant, yra dynių Budapešte, tai tik Vakarų įu vykdytą terorą, pirmieji pradėjo naikinti žydus. įpareigojo S.D. siekti visiško žydų išnaikinimo. Todėl

i S. Policija stengėsi nuo pat pradžios įtraukti vietinius specialūs saugumo policijos daliniai, prie kurių buvo
i gyventojus į kovą prieš visuomeninį gniusą — žydus i priskirti rinktiniai vienetai — Lietuvoje partizanų

įmonė normalioms gyvenimo sąlygoms sudaryti. 'Į 
Greitai išaiškėjo, kad žydų problema Rytuose ne-; žydų graudžius verkšlenimus buvo pareikšta, kad

pasirengęs palaidoti laisvąjį pa
saulį. Šituo keliu pagal Kremliaus 
įsakymą ir eina ‘Laisve” Nebūtų 
reikalo ir atsakinėti, tačiau į Zie- 
niaus priekaištą, kad “Draugas” 
nerašė, jog Sovietų Sąjunga pa
smerkė stalinizmą, turime atsaky
ti.

Nebėra Stalino, tik stalinizmas
A, Zienius rašo: ,
“Laisve” jau ne kartą rašė, kad

“stalininė sistema seniai nebeeg
zistuoja Tarybų Sąjungoj, tuo pa
čiu ir Pabaltijo kraštuose. Bet ka
da “Draugas” ar kitas “Darbinin
ko” stiliaus laikraštis tai paskel
bė ? Vienuoliai gal bijo pranešti 
savo skaitytojams, kad TSRS įvy
ko dideles permainos? štai rugsė
jo 2 d. “Savaitė” žurnalas, leidžia
mas “Izvestijų”, rašo, kad Valsty
bes saugumo pareigūnai užtikrina, 
kad jame nėra jau nieko bendra 
su stalinistais ar stalininių laikų 
metodais”.

Atseit, komunizmas pasikeitė,

nėra kitos galimybės užbėgti už akių būsimiems po
gromams. Tik tada žydai staigiai pareiškė, kad jie 
bandys savo tautiečius, kaip galima skubiau, sutelk
ti Vilijampolėje, kur buvo numatyta įkurti; ižydų 

ir komunistus ir labiau patikimus elementus įjungti būriai, o Latvijoje — pagelbinės policijos daliniai — !gętto. Ta miesto dalis yra tarp Nemuno ir Vilijos, 
į pagelbinę policiją. Kiekvienos srities skirtinga situ- vykdė plataus masto galabinimus miesteliuose ir baž- Tik vienas tiltas ją jungia su miestu ir todėl yra

išsigalvojimas.
Ar prikėlė nužudytuosius ir 

išlaisvino tautas 
“Vilnis” pirma gyrė Staliną, o

Draugas” peikė. ^‘Draugas” jr jia-: acija turėjo būti imama dėmesin. Lietuvoje aktyvistai 
ir nacionalistai pačioje Rytų žygių pradžioje organi-bar teigia, kad Chruščiovinė dik

tatūra tebesiremia enkavedistais,

nytkaimiuose. Ekzekucinių dalinių veikla vyko glot- lengva tą miesto dalį izoliuoti. Žydų ženklinimas 
geltona žvaigžde, kurią jie turėjo užsikabinti antniai ir glūdžiai. Lietuviai ir latviai, kurie buvo pa- 

kad*'okupuotuose' kraštuose ^tebėra zavo partizaninius vienetus kovai su bolševikais ir skiriami prie specialių Vykd. grupių, dažniausiai bu-, krūtinės ir nugares, buvo vykdomas pasiremiant 
vergija ir, kad iš tos vergijos žmo- bolševizmu. Jų pačių teigimu, jie turėjo apie 4,000 i vo tiesioginiai nuo bolševikų nukentėję. Jų daugio j s. P. laikinu įsakymu, kurį greitai patvirtino už
neš nebėgtų į laisvę, pastatė Ber- žuvusių. Į giminės buvo bolševikų nužudyti arba deportuoti. Įpa- į frontinių sričių vadas, o vėliau civilinė administra-
lyne gėdos sieną. “Draugas” rašė Wehrmachtuį užėmus Baltijos valstybių sritis, tingai žiaurių priemonių reikėjo imtis Lietuvoje. Kai cija.
seniai, kad komunizmas yra kru- tgn esantyg kalėjimai rasti arba tušti arba pilni žy- kur, pvz. Kaune, apsiginklavę žydai šaudė iš pasalų
namiojūntr^istema, ir 'dabar jis dll ir komunistų, kuriuos suėmė vietiniai savisaugos i į lietuvius ir padeginėjo namus. Be tos rūšies veiksmų 
taip pat teberašo. Pagaliau, ar Sta- daliniai. Vietovėse, kuriose kalėjimai buvo per ankš- Lietuvos žydai bendradarbiavo labai sklandžiai su so- 
lįnui mirus grąžinti iš Sibiro lie- tūs, buvo įsteigtos laikinės koncentracijos stovyklos, i vietiška okupacine valdžia.”
tuviai ir jiems kaip nukentėju- Kadangi Baltijos valstybių gyventojai sunkiai „Įvykdžius didžiuosius žydų galabinimus Lietu- 
SnTišatkapu M<KwJ,aSkavediS kentėj0 nuo Mševikinio okupacinio režimo ir žydų,: voje ir Latvijoje”, rašo Stahlecker, „išryškėjo, kad 
nutroškinti vagonuose kelionėj j g‘abma buvo laukti, kad jie, išsilaisvinę iš svetimo. visų žydų bepėdsakis išnaikinimas bent šiuo laiku 
Sibirą, ar pagaliau leista laisve jungo, patys padarys nepavojingais visus priešus, ne-lyra neįmanomas”. „Didelė dalis amatų Latvijoje ir 
spausdinti ir rašyti, ką nori. Ko- pasitraukusius su raudonąja armija. Todėl vokiečių Lietuvoje buvo žydų rankose, o kai kurie iš jų (stik- 
munizmas tebėra tas pats žiaurus, g D stengėsi sukurstyti apsivalymo sąjūdžius ir nu- lininkai, šviniai, (plumbers), krosnininkai, kurpiai užmačioms. Jame keliais atvejais pabrėžtas S.D. nu- 
bėra Stalino "''kodė^bolševikai te- kreipti JU veiklą atitinkama kryptimi. išimtinai buvo žydai. Be tų amatininkų ir meistrų' sistatymas žydų naikinimą primesti lietuviams ir
belaiko jo pagrobtąją laisvąją Lie-' Žvelgiant į ateitį, buvo nemažiau svarbu suda- nebuvo galima sutvarkyti apgriautų pastatų ir vyk- padaryti juos už tai atsakingais. (Bus daugiau)

SS Brigadefuehrer Stahleckerio pranešimas yra 
atspausdintas veikale “The case against Adolf Eich- 
mann” psl. 64 - 67, Henry A. Zeiger, The New 
American Library, 1960. Jame aiškiai išryškėja, kad 
Vykd. grupės turėjo jau prieš karo pradžia duotą 
įsakymą išnaikinti žydus, pusžydžius, karajimus, či
gonus ir kitus Reicho priešus. Jame aprašytos S.D. 
pastangos įtraukti į tuos naikinimo darbus lietuvius 
ir jų neatlaidus priešinimasis toms kriminalinėms



Su rektorium M. Biržiška liet. universiteto senate
A. a. Mykolo Biržiškos atminimui pagerbti 

PROF. STEPONAS KOLUPAILA, Notre Dame

1926 metų birželio mėn. Lie- , 
tuvos universiteto taryba, ku-1 
rią sudarė visi profesoriai ir j 
doceįntai, išrinko universiteto: 
rektorium prof. Mykolą Biržiš
ką, kuris tuo metu buvo pro
rektorium. Pagal reguliaminą, 
un-to taryba kasmet išsirinkda
vo vadovybę. Pagal tradiciją, 
prorektorius būdavo renkamas 
rektorium. Tie asmenys kas 
kart buvo iš kitų fakultetų: pir
mieji rektoriai buvo J. Šimkus, 
V. Čepinskis, P. Būčys, P. Avi
žonis, M. Biržiška... Rinkimai 
buvo tiesioginiai, be jokių kam
panijų ir slapti. Kiekvienas ta
rybos narys rašydavo pavar
dę j kortelę: išrinktu buvo lai
komas tas, kas gavo daugiausia 
balsų. Beveik niekad neteko kar 
toti balsavimo, nes būdavo su
sitariama neoficialiai tarp fa
kultetų. Išrinktieji būdavo ati
traukiami nuo mokslinio darbo 
ir kitų pareigų tik vienam ter
minui. Vėliau rektorius buvo 
renkamas trejiems metams, ir 
tvarka buvo pakeista. Taigi a- 
nais laikais jaunas mūsų uni
versitetas turėjo tobuliausią de
mokratinę santvarką, kurios ne 
teko matyti niekur kitur.

Universiteto senate

Universitetui vadovavo sena
tas, kurį sudarė rektorius, pro
rektorius, septynių fakultetų de 
kariai (taip pat renkamieji fa
kulteto tarybų) ir sekretorius. 
Tarybos ir senato sekretorių rin 
ko vieneriems metams ta pati 
taryba, kuri rinko rektorių ir 
taip pat vis iš kito fakulteto. 
Toms pareigoms 1926 metais 
'buvo išrinktas šių atsiminimų 
autorius.

1926-27 metais universiteto 
senatas buvo tokio sąstato: rėk 
tomis- M. Biržiška, prorektorius
M. Roemeris, dekanai Teologi
jos-filosofijos B. Česnys, Evan
gelikų teologijos P. Jakubėnas, 
Humanitarinių mokslų V. Krė
vė-Mickevičius, Gamtos-mate
matikos Z. žemaitis, Teisių P. 
Leonas, Technikos P. Jodelė, 
Medicinos V. Lašas, sekretorius 
S. Kolupaila.

Tokių žymių mūsų šviesuo
menės veikėjų ir vadų tarpe 
man priklausė kuklus vaidmuo 
— rašyti posėdžių protokolus. 
Tą stengiaus daryti taupyda
mas laiką ir popierių: kiti sek
retoriai buvo prirašę ištisus to
mus, kai mano rašiniai tilpda
vo Į vieną kitą puslapį, tik sti
pendininkų, kelių šimtų žmonių 
sąrašą, buvau verčiamas rašy
ti ištisai. Rektorius laikėsi pa
našios taktikos: jo raštai bū
davo ant nedidelių lapelių, tai
syti po keletą kartų ir sunkiai 
išskaitomi, kaip žymiųjų gy
dytojų receptai. Pats rektorius 
kartais nepajėgdavo iššifruoti 
savo “hieroglifų” ir juokauda
vo, kad teks šauktis įgudusių 
vaistininkų pagalbos...

Sovietų kolchozai
(Atkelta iš 3 pusi.)

dar paskatinti papildomai apmo 
keti kolchozininkus, atsižvel
giant ne tik į paskirų žemdir
bių pasiektą aukštesnę gamybą, 
bet ir į paskirų brigadų ar fer
mų perviršytus planus. (Anot 
Chruščiovo (žiūr. “Sielskaja 
Žizn”, 1962 m. sausio 16 d.) ma 
terialinis suinteresuotams esąs 
komunizmo statbos principas. 
“Mes turime laikytis dėsnio: ge 
resnis apmokėjimas už didesnę 
kiekybę ir aukštesnį gamybos 
lygį”. Tai varovo balsas, tačiau 
gyvenimas ir vėl parodė, kad 
visi apmokėjimo būdai tik skur 
dina darbininkus ir nekelia ga
mybos.

Politinėse audrose
1926 metai buvo labai aud

ringi Lietuvos politiniame gyve
nime. Pavasarį rinkimus į sei
mą laimėjo kairiosios partijos. 
Naujoji valdžia, gerų patriotų 
K. Griniaus ir M. Sleževičiaus va 
dovaujama, atstatė kiek suvar
žytas demokratines laisves, prie 
kurių mes pasirodėm nesame 
pribrendę. Prasidėjo priešvals
tybiniai mitingai, eitynės su rau 
donomis vėliavomis, chuliganai 
apstumdė ir apspiaudė žinomus 
veikėjus ir kariškius. Visuome
nėje pakilo reakcija prieš vyriau 
sybę, jautriausiai reagavo jau
nimas. Lapkričio 1 d. un-to stu 
dentai, daugiausia tautininkų 
ir katalikų srovių žmonės, su
rengė demonstraciją prie seimo 
ir prezidento rūmų ir žygiavo 
į Karo muziejų. Valdžios įsa
kyta juos puolė raitoji policija 
ir išvaikė guminėm lazdom, be
giedant Tautos himną. Visi tuo 
baisiausiai pasipiktino.

Un-to senatas buvo sušauk
tas nepaprasto posėdžio. Visi 
senato nariai vieningai pasmer
kė policijos žiaurumą ir vyriau
sybės netaktą. Nors senato na
rių didžiuma buvo kairiųjų pa

A. a. prof. M. Biržiška susitinka su prof. S. Kolupaila 
Los Angeles 1955 m. rugp. 28 d.

žiūrų, nė vienas nemanė ginti 
•kairiųjų valdžios. Ypatingai bu
vo susijaudinęs rektorius Bir
žiška, kuris visada buvo labai 
palankus studentams. Jis primi
nė savo jaunas dienas ir kovas 
su rusų caro valdžia, Kražius, 
kalėjimus, Muravjovą-Koriką, 
policininkus vadino “deržimor- 
domis” ir kazokais. Karštas po
sėdis užsitęsė po vidurnakčio. 
Buvo nutarta paskelbti atsišau 
kimą, užtariant studentiją ir 
smerkiant valdžią. Kitą rytą tu
rėjo būti prof. V. Čepinskio ei
linė paskaita. Buvo žinių, kad 
studentai rengia prieš jį, kaip 
Švietimo ministerį, demonstra
ciją, ir tai gali išprovokuoti po
licijos įsikišimą, tuo pažeidžiant 
un-to autonomiją. Reikėjo pa
sistengti, kad prof. Čepinskis 
atidėtų paskaitą. Man buvo pa
vesta atlikti tą misiją iš ryto. 
Po to, kai senatas priėmė atsi
šaukimo tekstą, rektorius dar 
gerą valandą jį taisė ir taisė.

Labai vėlai grįžęs namo (gy
venau toli už miesto Aukštojo
je Fredoje) turėjau perrašyti 
atsišaukimą mašinėle, nes sek
retorės naktį buvo nepasiekia
mos. Anksti rytą turėjau gauti 
prorektoriaus parašą. Laukiau 
jo Vyr. Tribunolo rūmuose, kur 
jis buvo teisėjas, ir bandžiau 
telefonu rasti Švietimo ministe
rį, bet jo nebuvo nei namie, nei 
ministerijoje, nei universitete. 
Prof, Roemeris atėjo pavėlavęs, 
trumpai peržvelgė raštą, pasira
šė, nors rado jį kiek per smar
kų. Uždusęs atbėgau į pirmuo
sius un-to rūmus jau po 9 vai. 
ir susidūriau su prof. Čepinskiu 
prie auditorijos durų, kai jis 
žengė į paskaitą: jokios demon 
stracijos nebuvo, ir man akmuo 
nukrito nuo širdies, kad savo 
misijos negalėjau atlikti. Stu

dentai skyrė politiką nuo moks
lo ir gerbė savo žymų moksli
ninką.

Rektoriaus atsišaukimas

Atsišaukimas buvo iškabin
tas skelbimų lentoje ir bema- į 
tant dingo, kažkurio reporterio i 
ar šnipelio pastangomis. Netru- į 
kus rektorius išsišaukė mane: 
dirbau Technikos fakultete, j 
Linksmakalnyje už Aleksoto. , 
Ypatingai svarbus reikalas, i 
mesk visą, atvyk tuoj: prisivi- 
rėm košės!

Senato atsišaukimas, nepasie- į 
kęs studentų, pateko į kitas 
rankas, tų, kuriems nepagailė- Į 
ta “komplimentų” senato nuta
rime. Valdžios žmonės ypatin
gai užsigavo už pasmerktus Ko 
riko metodus. Ilgokai panagri
nėję M. Biržiškos ranka darytas 
pataisas, radome, kad tai tik
riau buvo minimi kazokų meto
dai. Buvo nutarta tą sakinį su
švelninti, tekstas buvo naujai 
perrašytas ir paskelbtas prorek 
toriąus vardu, be jo parašo. Sek 
retoriui teko prisiimti kaltę už 
“senato nutarimo iškraipymą”, j 
ir tuo incidentas buvo išsemtas.

Studcntai buvo patenkinti se
nato žygiu.

Netrukus po tų skaudžių įvy 
kių buvo ruoštasi minėti K. Gri 
niaus 60 metų sukaktuves. Me
dicinos fakultetas suteikė jam 
garbės daktaro titulą. Senatas 
nutarė pasveikinti valstybės pre 
zidentą in corpore ir paruošė ad
reso tekstą. Kaip paprastai, vi
si pasiruošimai būdavo daromi 
paskutinįjį vakarą. Nepavyko 
rasti dailininko, kuris apsiimtų 
per trumpą laiką parašyti teks
tą ant pergamento. Teko sek
retoriui pritaikyti savo gabu
mus, ir per naktį adresas buvo 
paruoštas. Kai iš ryto nunešiau 
adresą į un-tą parašams rinkti 
ir ruoštis audiencijai, kanceliari
jos viršininkas p. M. pagyrė 
mano darbą, bet su užuojauta, 

i nes tai buvo gruodžio 17 d., 
įvyko perversmas ir prezidentas 
buvo po areštu. Adresas jam 
buvo. įteiktas vėliau, kaip nusi- 
pelnusiam gydytojui ir visuome
nės veikėjui...

1927 metais senatas nutarė 
išleisti un-to pirmųjų penkerių 
metų apyskaitą ir pavedė ją 
redaguoti sekretoriui. Tai buvo 
puiki proga palikti ne kokią 
šabloninę valstybinės įstaigos 
apyskaitą, bet, kad ir kuklų, 
mūsų jaunosios aukštos mokyk 
los pirmųjų heroiškų žingsnių 
paminklą. Pavyko, be pavyz
džių, sukurti dailią knygą, ku
rią buvo pagyrę net bibliofi
lai. Tai knygai puikų įvadą pa
rašė prof. M. Biržiška: jis api
būdino mūsų aukštojo mokslo 
pirmuosius žingsnius ir mūsų 
studentijos bruožus. Tą žodį 
būtų galima ir dabar su įdomu
mu paskaityti, jei būtų kur pas
kelbta, atžymint 40 metų su-

Los Angeles Kalvarijos kapinių mauzoliejus, kur ilsisi a. a. prof. 
M. Biržiškos palaikai. (Nuotr. L. Kančausko)

kaktį nuo un-to įkūrimo. Ir to 
teksto netektų taisyti, kaip tas 
atsitiko su kitais raštais.

Su ypatingu pasitenkinimu 
prisimenu mūsų bendrą darbą 
Lietuvos un-to senate ir tas 
entuziastingas pastangas kelti 
mokslą ir savo krašto kultūrą. 
Prof. M. Biržiška ėjo tada 45 
metus, o aš, jauniausias sena

M Ū S Ų KOLONIJOSE
Thompson, Conn. ; pareigūnų, kurie prisideda prie 

1 Marianapolio tikslo įgyvendini-
Rugsėjo 18 d., Marianapolio m0 Prašyta Dievo ypatingos 

paruošiamoji mokykla po vad. , apšvietos ir Globėjos Marijos
tėvų marijonų kongregacijos, 
pradėjo naujus 1962-63 mokslo 
metus. Pirmą kartą lanką šią 
įstaigą mokiniai registravosi 
rugsėjo 16 d., kiti rugsėjo 17 d.

Mokslo metai prasidėjo iškil
mingom šv. mišiom, kurias at
našavo Marianapolio tėvas vy
resnysis tėv. Juozas Dambraus
kas. Asistą sudarė tėvai moky
tojai: Ješkis, Sheputa ir Duo
ba. Pamokslininkas tėvas Jo
nas Petrauskas, Marianapolio 
vedėjas, savo pamoksle primi
nė mokiniams jų svarbias pa
reigas Dievui, kraštui ir tė
vams. šiame audringame pašau 
lyje jaunimas turi būtinai įsi
gyti tiesos ir dorovinio gyveni
mo mokslą. Katalikiškos mokyk 
los uždavinys yra suteikti pilną 
mokslą, kuris apima visą žmo
gaus gyvenimą. Tėvas Petraus
kas prašė vįsų bendradaribavi- 
mo: mokytojų, mokinių ir visų

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės. religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2046 W. 691h St. RE 7-1941

GIRAS BIZNIS PAS 
BALZIKA

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

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

1962 New 1962
VALIANT $1695 CHRYSLER £2964

1962 1962
PLYMOUTH 01795 IMPERIAL $4195

i BALZEKAS MOTORS 
4030 Archer Avenue. Telef. VI 7-1515

te, tik 35 metus. Mūsų keliai 
sueidavo daug kartų gyvenime, 
ir mūsų bendravimas visada bu 
vo malonus, net ir sunkiais o- 
kupacijų metais. Prieš 7 metus 
turėjau paskutinį malonumą su 
sitikti su senesniu kolega ir rėk 
torium Los Angeles mieste, ir
L. Briedis tą įamžino savo nuo
traukoje.

| globos šiems mokslo metams.
I Mokytojų fakulteto štabe 
randame naujus mokytojus, ku
rie papildo esamuosius tėvus 
marijonus, tai John Mazzuchi, 
dėstys anglų kalbą, Benjamin 
Dean, anglų ir prancūzų kal
bas, Thomas Fogarty pagelbės 
drausmės ir sporto reikalus. 
Šiais mokslo metais buvo pri-

‘ imta virš 150 studentų, moki
nių. Didžiuma studentų yra iš 
gretimųjų valstybių, jų tarpe
yra ir iš užsienio. AVM

I
New York, N. Y.

. Operetės choras pradeda darbą 
New Yorko operetės choras 

vėl pradeda darbą po vasaros 
atostogų rugsėjo 21 d., 8 vai. 
vak. (280 Union Avė., Brook- 
lyn 11, N. Y.). Vadovybė kvie
čia visus, mylinčius lietuvišką 
dainą ir norinčius, kad ta dai-

na skambėtų čia, toli nuo tė
vynės, įsijungti ir papildyti cho
ro eiles. Tikrai būtų malonu ma 
tyti padidėjusį chorą, kuris dir
ba tokį gražų darbą čia didžia
jame New Yorke. Juk beveik 
kiekvienoje tautinėje šventėje 
arba minėjime girdime 'Opere
tės chorą. Artimiausiu laiku pub 
likai pageidaujant, choras nu
mato pakartoti Brooklyne G. 
Veličkos “Žydintis laukų vė
jas”. Šis pastatymas praėjo su 
dideliu pasisekimu praėjusiame

fSKIP’SŠ
s

j Liquor Store
5516 SO. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202 

SEPTEMBER-RUGSEJO 13, 14 ir 15 D. D.

ilf

BARON VON KLUEG IMPORTED 
GERMAN BRANDY

LEMON ICE LIQUEUR, 70 Proof

F^h $3.89 

Fifth $3.79

LIEBFRAUMILCH, SCHVVARZE KATZ, MOSEL- 
BLUEMCHEN 1959 VINTAGE GERMAN 
WINES Fifth $-|.59

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF 
U. S. P.

RICCADONNA Imported VERMOUTH 
Dry or Sweet 30 oz. Bottle

CRAVVFORD’S IMPORTED SCOTCH 
VVHISKEY

CANADA HOUSE CANADIAN 
VVHISKEY

Fifth $4.89

$1.19

Fifth $3.98

Fifth $3.59
PIERRE CARTIER IMP. FRENCH VVINES ”

BARSAC or GRAVES (Close out) Fifth .98c

PFEIFFER PREMIUM OR NECTAR BEER
Case of 24—12 oz. Cans. Case $2-79

HAMM’S, PABST, OLD STYLE, BUDVVEISER, 
MILLEE. SCHLITZ, Case of 24-12 oz. cans $3-89

KVIEČIAME APLANKYTI MCSįi NAUJAS PATALPA?

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKCNG

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI Aunnc. P1RM- Ir KETV.............................. S v. r. Iki 8 p. D.VULHnUUd. ANTRAD. Ir PENKT..................... 9 v. r. Iki & p. p.

ŠEŠTAD P v r fltl 1J » <J Trečiad. uždaryta.
SS

PASINAUDOKITE

DRAUGO” SPAUSTUVĖS 
PATARNAVIMU

Dienraatis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje epaus- 
tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje-

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

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

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei 
ritus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU 

GO spaustuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.
Remkite DRAUDĘ, kuris palaiko lietuvių Kultūrini g> 

venimą išeivijoje, duoda.mi spaudos darbus DRAUGO spaus 
tuvei

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL. — TEL. LU 5-9500

1

1

1

4

sezone, dalyvaujant V. Žukaus
ko vaidintojų trupei ir p. Matu
laitienės vad. tautinių šokių gru 
pei. Chorui vadovauja muz. M. 
Cibas, pirm. M. Žukauskienė.

S. I.

Parkai Kanadoje
Ontario prov. parkus 1962 m. 

vasarą lankė 8 mil. asmenų — 
25% daugiau kaip praeitais me 
tais. Ontario provincija turi 80 
didesnių ir mažesnių viešųjų 
parkų.

•SS1
E L F I 

SERVICE
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LIETUVIŲ NARIUOSE 
VERDA DARBAS

Pereitą savaitę Lietuvių na
muose prasidėjo dažymo dar
bai. Didžiųjų salių išdažymas 
jau eina prie galo.

Talkininkų grupė visą šešta
dienį smarkiai dirbo kieme. Rei 
kėjo nupiauti keletą didelių me
džių ir išlyginti kiemą, kad bū
tų patogu automobilius statyti.

Šią savaitę prasidės remonto 
darbai žemutiniame aukšte. Bus 
pakeistas kambarių išdėstymas, 
iškirstos kelios naujos durys ir 
langai, pastatytas naujas tuale
to kambarys ir kiti pagerini
mai.

Abi didžiosios salės yra N. 
Metams jau išnomuotos.

Vienas blokas į rytus nuo Lie 
tuvių namų yra suprojektuotas 
dievjų Express kelių susikirti
mas. Fisher ir Jeffrie. Tokiu bū 
du ateity iš rytinės pastato pu
sės atsivers gražus naujas vaiz
das. Privažiavimas prie namų 
bus labai patogus iš visų mies
to pusių.

Visiems remonto darbams lei 
dimus išrūpino ir planus sudarė 
inž. J. Dunčia.

Nepailstami entuziastai ir di
deli darbininkai šiame užsimoji
me yra Atkočiai: tėvas ir sū
nus.

Sumaniai ir gražiai Namų 
draugijai vadovauja Šarka. Jam 
nuoširdžiai talkininkauja eilė 
gerų lietuvių, be kurių pagalbos 
toks darbas nebūtų įmanomas.

J. P.
JAUNIMO CHORAS 
PRADEDA DARBĄ

Visas Detroito apylinkės jau
nimas yra kviečiamas į jaunimo 
choro linksma vakarį, kuris į- 
vyks rugsėjo 29 d., šeštadienį, 
8 v. v. Tai bus smagūs jaunimo 
šokiai, kuriuos rengia Bjrutie- 
tės ir choro tėvų k-tas. Vieta 
ibus pranešta vėliau.

Linksmavakario metu buvę 
choristai galės atnaujinti savo 
registraciją, o taip pat ir nau
jieji dainos mylėtojai galės pa
sinaudoti proga įsijungti cho
ram Taip pat naujieji choristai 
ir choristės gali užsiregistruoti 
kiekvieną dieną iki spalio mėn. 
7 d. telefonu CR 8-2436.

Pirmoji choro repeticija įvyks 
spalio 7 d. sekmadienį. BuVę 
choristai prašomi pasikviesti sa 
vo draugus ir drauges ir į šo
kius ir į chorą.

Į šokius įėjimas visiems ne
mokamai. St. Sližys

GERIAU DUOTI NEGU 
MALDAUTI

Žinome, kad jau nebeilgai 
saulė šypsosis. Žiema arti, o 
vargo žmogui ji tokia konkreti. 
Nelabai ji maloni mums čia pa
togiai gyvenantiems, bet dauge-

DETROIT, MICH.
SKELBIMAI

iiiimmiiniiiiiiimiiiiiiHiiiiiiHiuiiiiiiiiii

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan 
Tel. YVE 4-6165 

GENERAL CONTRACTOR

Atlieka įvairius statybos pertaisy
mo darbus —— štalininkystes, cemento, 
mūrijimo, elektros, plumbingo, 
dažymo.

LITHUANIAN MELODIES 
RADIO VALANDA

šeštadienį — 4:30 — 5:30 
Detroito — W.J.L.B. 1400 k. 

15756 Lesure Avenue

DETROIT 27, MICHIGAN 
Tel. BRoadivay 3-2224

liui mūsų brolių jos artėjimas, 
tiesiog, siaubingas. Nėra reika
lo įrodinėti, ką reiškia leisti šal
tas žiemos dienas nekūrentose 
patalpose, jaučiant alkį ir ko
vojant su besiskverbiančiu šal
čiu po skurdžiu drabužiu.

Ir mūsų pačių daugeliui sve
tur atsidūrus teko sunkiai kovo 
ti už gyvybei palaikyti reikalin
giausių dalykų minimumą. Vie
ni palūžo, kiti atlaikėme ir šian 
dien esame šio judraus didmies 
čio gyventojai, patogiai įsikū
rę ir leidžią dienas be jokių šir
dį spaudžiančių rūpesčių.

Vienok anapus Atlanto daug 
mūsų brolių ir šią žiemą išseku
siomis jėgomis grumsis dėl tei
sės sulaukti sekančio pavasa
rio. Padėkime jiems šią kovą 
laimėti! Taip, kaip savo laiku 
mums tai padėjo garbinga šio 
krašto senųjų lietuvių išeivių 
karta. Ir tai darykime ne save 
skriausdami, bet panaudodami 
tik mažą dalį savo išteklių per
tekliaus. Tuo tikrai nenusi- 
skriausime savęs, bet nors va
landėlei pajusime šviežios atgal 
vos miesčionišku sotumu rem- 
bėjančioms savo širdims. Gi 
anuose įžiebsime naujos vilties 
kibirkštėlę nepasiduoti var
gams.

Tad visi kaip vienas savo at
liekamais doleriais atsiliepkime 
į šį garbingo ir rūpestingo Bal- 
ifo 76-tojo skyriaus atsišauki
mą:

Gerieji Tautiečiai,
Vargan patekusiems lietu

viams padėti Balfo 76-to sk. 
valdyba spalio mėnesį Detroite 
ir jo apylinkėse skelbia piniginį 
vajų.

Vajaus komitetui vadovauja 
Balfo direktorė E. Pauraziene, 
komiteto garbės pirmininkai 
yra šv. Antano parapijos kle
bonas bei Šv. Petro parapijos 
administratorius kun. V. Stane
vičius ir Dievo Apvaizdos para
pijos klebonas kun. M. Kundro
tas; vajaus komitetui priklauso 
ir visi mūsų skyriaus valdybos 
nariai.

Kaip ir praėjusiais metais, 
rinkliavai bus naudojami aukų 
lapai.

Nelengva mums prašyti, ne
lengva Jum nuolat duoti, bet 
geriau duoti negu maldauti.

Skelbdami šį vajų turime vil
ties, kad visi geros valios lietu
viai atjaus nelaiminguosius sa
vo brolius ir seses ir pagal sa
vo pajėgumą aukos jų šalpos 
reikalams.

Visais rinkliavos reikalais 
kreipkitės į j. E. Paurazienę^ 
17403 Quincy Avė., Detroit 21, 
Tel. UN 2-3298.

Balfo 76-to sk. valdyba
LITUANISTINIS ŠVIETIMAS

Rugsėjo 15 d. jau pradėjo 
darbą ir lituanistiniai kursai 
prie Dievo Apvaizdos bažny
čios. Kursai yra pritaikyti čia 
gimusių tėvų vaikams, kurie lie 
tuvių kalbos nemoka, tik ją da
linai tesupranta arba visai jos 

j nesupranta. LB Detroito apylin 
Į kė bene bus pirmoji Amerikoje, 
! kuri tokius kursus globoja ir 
finansiškai remia. Kursų inicia
toriai yra Detroito Vyčiai. Kur
sų suorganizavimo darbe daug 
pasidarbavo Ona Valatkienė.

Registracija į šiuos kursus 
pratęsiama iki spalio 1 dienos. 
Visi, norintieji pramokti lietu
vių kalbos, registruojasi pas O. 
Valatkienę telef. BR 3-2224.

Kursus veda mok. Aldona 
Milmantienė (vedėja) ir Valeri
ja Kundrotienė. Veikia du kom
plektai: pirmame mokiniai yra 
nuo pirmojo iki šeštojo sky
riaus, o antrame — nuo septin
to iki dvylikto.

Dėt. Liet. Bendruomenės Val
dyba ir visa Detroito visuomenė 
yra dėkinga Dievo Apvaizdos

Briuselyje sugriuvo ekonomijos ministerijos statomas pastatas 
lyg kortų namelis, užgriaudamas 50 darbininkų. Keturi jų jau 
iškasti negyvi.

Šį šeštadienį programoje daly
vauja buv. teisėjas Vincas Šar
ka, Naujų Lietuvių namų pirmi 
ninkas ir veikėja Elzbieta Pau- 
razienė, kuri kalbės apie artė
jantį Detroito Balfo sk. piniginį 
vajų.

— A. a. Anna Thomas (Ta
mašauskienė) 74 m., mirė rūgs. 
3 d. Califomijoje, seniau gyve
no Chamberlain gatvėje Detroi
te. Pargabenta palaidojimui 
Detroitan. Palaidota Šv. Kry
žiaus kapinėse rugsėjo 8 d.

— Lietuvių Veteranų Namų 
laimėjimas įvyko rugsėjo 10 d. 
Antanas Žukauskas laimėjo 
$327. Pelnas naudojamas lietu
vių veteranų namų reikalams. 
Veteranai dėkingi visiems prisi
dėjusiems.

— Vienos dienos rekolekcijos 
moterims kiekvienais metais 
ruošiama Amerikos Lietuvių 
Romos Katalikų Federacijos 
Detroito skyriaus, šiais metais 
įvyks trečiadienį, spalio 17 d. 
Mt. Mary Reparatrix vienuoly-

DRAUGAS, Ketvirtadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 20

ter kelio (bus matyt Lietuvos tijo Tautų komiteto pirm. dr. 
Vyčių iškaba) sekmadienį, rug- Justinas Pikūnas.
sėjo 30 d. nuo 12 vai. p. p. iki ; 
6 vai. vak. Dalyvauja vyčiai, 
vyčiai jauniai ir jų šeimų na
riai ir draugai. Visi vežasi savą Į 
valgį ir gėrimus. Bus žaidimai ’ 
ir dovanos jauniems ir seniems, j

— Pavergtų Tautų atstovai 
renkasi šį penktadienį, Ukrai
niečių Centre, Carpenter art 
Joseph Campau pasitarti dėl 
galimybių sudaryti pastovų pa
vergtų tautų komitetą Detroite. 
Lietuvius atstovaus, DLOC 
pirm. Ralph Valatka ir Pabal-

VESTUVTŲ NUOTRAUKOS TR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBE.

" PRECIN PHOTO STUDIO
4068 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 

(Incorporated) 
EDVARDAS UUS, aav.

MOVI N G
R. ŠERĖNAS perkrausto bldušbažnyčios klebonui kun. Myko-, Dievo Apvaizdos lietuvių para- ^m LivfrnlS6 R^istoacHg ir kitus daiktus‘ Ir iš toli' Miesto 

lui Kundrotui už leidimą pasi- pijos salėje, Schaefer prie ^hols lr _ ve nois- K & 
naudoti patalpomis minėtiems Grand River. Visi virš 50 metų pr paruošiamus planus tvarko 

Elzbieta Pauraziene, 17403kursams.
LB Detroito apylinkės litua

nistinė šeštadieninė m-la darbą 
jau pradėjo rugsėjo 8 d. Tėvai 
prašomi nedelsti siuntę vaikų į 
mokyklą, nes darbas jau eina 
normaliai.

Švietimo vadovas

DAILININKES VLADOS
STANČIKAITĖS PARODA

Dailės meno paroda ruošiama 
Tarptautinio Instituto rūmuose 
111 E. Kirby, prie Woodwardo 
meno muzėjaus, rugsėjo 23-30 
dienomis.

Lietuvių kultūros klubas De
troite be kitų svarbių kultūri
nių darbų, kasmet suruošia 
bent po vieną dailės meno paro
dą. Šiemet LKK valdybos iš

lietuviai kviečiami dalyvauti. 
Būna kortavimas ir kiti žaidi
mai, rankdarbiai ir kavutė. Šį 
susibūrimą globoja Lietuvos Vy 
čių 79 kp., kurios specialią ko
misiją šiais metais sudaro 
Frank ir Sophie Zager, Stella 
Hotra ir Ann Valatka. Auksinio 
Amžiaus komitetą sudaro Patri- 
cia Bandža, Bernice Doble, Pet
ras ir Petronėle Medoniai, Wil- 
liam ir Vincenta Marazai ir Phy 
lis Seputiene. Reikalų vedėja 
yra Johne Criner.

— Dr. Adolfas Darnusis, che
mikas, dirbąs garsioje Wyando- 
tte Chemicals firmoje, grįžo iš 
Amerikos Chemikų sąjungos šu 
važiavimo Atlantic City, kur 
darė pranešimą apie naujausius 
išradimus plastinių medžiagų 
gamyboje. Yra užpatentavęs 4

ohols ir Livemois. Registraciją leidbna? pj]na apdpauda

2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063

anksto užplanuota — dail. VIa- Į _ 
dos Staneikaitės-Abraitienės me į išradimus.
no paroda, ši menininkė ilgiau • — Lietuviškų Melodijų radijo
gyveno Brazilijoj, tad garsi ne 
tik mūsuose, bet ir visoj Pietų

Quiney, Detroit 21, Michigan, 
tel. UNiversity 2-3298. Visos lie 
tuvės moterys kviečiamos da
lyvauti.

— A. a. Rozalija Petrulienė, 
71 m. ilgą laiką gyvenusi Lin
coln Park, Mich., mirė rugp. 27 
d. Palaidota iš Brazio-Baužos 
koplyčios, Woodmere kapinėse 
rugp. 30 d.

— A. a. Vincent Winslow 
(Venslovas), 53 m., buvęs karo 
veteranas mirė rugp. 30. gyve
no 2746 — 25 St. Palaidotas 
Šv. Antano parapijos Holy 
Cross kapinėse.

— A. a. Marija Shires (Šerie
ne), 82 m., mirė rugp. 20 d. pa 
laidota iš Dievo Apvaizdos lietu 
vių bažnyčios Mt. Olivet kapinė 
se, rugp. 23 d. Velionė ilgame
tės veikėjos Onos Kratage (Kra 
tavičienės) mamytė.

— Lietuvos Vyčių Detroito

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite] 
už apdraudą, nuo ugnies ir auto 
mobilio pas

FRANK ZAPOLIS
3208% YVest 05th Street 

Chicago 42. Illinois 
|Tel. ■ GA. 4-8654 ir GR. 6-4338. ’

MOVI NG
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, m.

41%
current dividend

(Nukelta j 7 psl.)

HAVEN OF RĘST

N U R $ IN G H OME
Convalescent and Eldery People 

Ambulatory and Bedridden

24 HOUR NURSING SERVICE 
Liscensed

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

ELECTROniCS
Į TV-RADIJAI - OUOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELEI
I ANTENOS - BATERIOOS - LEMPI 

EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKROL
Viskam temlauslos kainos Ir garantija

ELES
ĮPŪTĘS
OŽIAI

13321 S, Halsted St- CLIFFSIDE 4-5665

h.UiEllįiililiili IIIIIII!IIIIIIIIIIII1II1IIIIIIH

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

J. MIGLINAS
2548 YV. OOth St. II a. PR 6-1063

mmiiinmiiinmmnniiimnnninnmii

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 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

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

Chicago 20, UI.

5%
Amerikoj. Dail. VI. Stančikaitė 
yra ne vien tapytoja aliejumi, 
tempera ar akvarele, bet ypač 
ji išgarsėjo vaikų literatūros 
iliustravimu, nemažiau iškili gra 
fikos mene. Dail. VI. Stančikai
tės iliustruotų knygų šiandien 
turime daugiau 40! Reikia pri
durti, jog jos iliustracijos be ga 
lo įdomios, beveik visos spalvo
tos, aukštai įvertintos tapybos 
meno žinovų bei mokovų.

Detroite, Vlados Stančikaitės 
ruošiama paroda, artėjant rug
sėjo 23 d., parodos atidarymo 
dienai, visuomenės susidomėji
mas auga. Teko meno mėgėjų 
paklausti, kodėl jie domisi šia 
dailininke — moterimi? Visi 
tvirtina, kad jos menas supran
tamas kiekvienam lietuviui ir, 
be to, artimas širdžiai. Aišku ji 
yra skirtingo žanro kūrėja, sa
vitos tematikos ir charakterio 
menininkė! Itin gražios spalvos 
jos paveiksluose pagauna žiūro
vą, tiesiog užburia. Puiki kom
pozicija, su moteriško švelnumo 
atspalviu trykšta iš kiekvieno 
jos kūrinio. Ir dar, svarbiausia, 
kiekvienas jos kūrinys alsuoja 
lietuvybės dvasia, istorine tau
tos didybe, sakyčiau •— tėvynės 
meile.

Rugsėjo 23 d. 4 vai. p. p. ma
siškai vykstame į Tarpt. Insti
tutą, Detroito lietuviai taip 
mėgsta meną. V. Mg.

— Detroito Lietuvių Organi
zacijų Centras ruošia metinį va
karą, paskutinį šeštadienį prieš 
adventą, gruodžio 1 d. Hispa- 
nos Unidos (buv. lietuvių) sa
lėje, West Vernor kampas 25- 

! ta gatvė. Vakare, Detroito Dra
mos Mėgėjų sambūris, vadovau 
ajmas rež. akt. Zuzanos Mikšie
nės su nauju veikalu, šokiai ir 
balius. Pelnas naudojamas Va
sario 16 šventės suruošimui.

— Auksinio Amžiaus Lietu
vių susibūrimai vėl prasidėjo ir 
vyksta kiekvieną ketvirtadienį, 
nuo 11 vai. ryto iki 4 vai. p. p.,

programa dabar girdima visą j trys kuopos ruošia bendrą šei- 
valandą kiekvieną šeštadienį minišką išvažiavimą Middle Rou 
nuo 4:30 iki 5:30 p. p. iš radijo ge Parkway parke and Edward 
stoties WJLB, banga 1400 kilo. Hines Drive į vakarus nuo Inkš

on Investment bonus 
4%% DIVIDENDŲ MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
(J z 4 metų investmento bonus mokame 4%% dividendų kas pusmetį ir 

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

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, IUUINOIS 
Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. ir Šeštad. 9 v. r. — 4:30 p D 

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

MICHIGAN OBUOLIAI
McINTOSH bušelis ............................ $1.95
WEALTHY ” .............................. S 1,95
GREEMING, virimui ”    $1.95
POMIDORAI (kenkimui), bušelis............. $2,00
MICHIGAN Mėlynos Vynuogės, Jumbo pintinė $1,25
KRIAUŠĖS, I bušelis ................................ $2.75

APPLE CIDER, galionas ..............................  69*
Dideli balti kiaušiniai, 3 tuzinai.................$1.49
Vid. dydžio balti kiaušiniai, 3 tuzinai......... $1.29
Mažo dydžio balti kiaušiniai, 3 tuzinai .... 79^
Natūralus medus iš bytiny, 5 sv.............. . $1.29
Medus koriuose ........................................... 39 0

rnn OTfinr 1924 West 59th St-tllll o I UKt Te1, PRosPecf 6,5347■n 'MlP I ■ a ■■ Atdara nuo 8 v. r. iki 6 v. Yrak.
Obuolius, pamidorus ir kriaušes galima pirkti ir svarais — pigiai

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

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

Dėl infcrmacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

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

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. VVestern, PRospect 8-587S

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

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 41^%

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

J



DRAUGAS, Ketvirtadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 20

KUBA, RYTŲ EUROPA IR 

POLITIKOS MITAI

(Atkelta iš 1 psl.)

4. Du mitai politikos 
pagrinduose

Juos konkrečiai.pakartojo vai 
stybės sekr. asistentas Taylor 
kalbėdamas: “Mes tikime, kad 
Jungtinės Valstybės gali įvy
kiam reikšmingiausiai daryti į- 
takos, palankios liberalizacijos 
linkmei, jei santykiai su šiais 
kraštais (Rytų Europos) bus 
plečiami.”

Tuose žodžiuose galima įžiū
rėti du mitus, dedamus politi
kos pagrindam Vienas — pats 
populiarusis, tai liberalizacijos 
mitas. Jį šiom dienom išpažino 
net ir vidaus reikalų sekretorius ' 
Udall, grįžęs iš Rusijos ir pasi
matęs su Chruščiovu. Jis skel
bė, kad Sovietuose plinta libe- 
ralizacija. Apie liberalizaciją, 
vykdomą Sovietuose, Udall pa
taikė kalbėti kaip tik tuo metu, ' 
kai iš Maskvos buvo niekina- j 
mas prezidentas Kennedy dėl I 
U-2 lėktuvų, kai Chruščiovas iš 
naujo grasino raketom dėl Ku-1 
bos.

Antras mitas — reikia tą li
beralizaciją stiprinti Sovietuose 
ir satelituose prekybą stiprinant 
su satelitais... Gal gi tai ne mi
tas? Gal tikrovė? Tas pats žmo 
gus gali sverti savyje argumen
tus už ir prieš. Pvz. prekybos 
su komunistiniais režimais (ne 
su kraštais!) ir režimam duo
damos paramos priešininkas kai 
bės prieš:

— Amerika remia tokius sa
telitus : Jugoslaviją ir Lenkiją. 
Per tą paramos laiką Jugoslavi
ja nuo 1948 iki dabar yra labiau 
prie Maskvos priartėjus, negu j 
nuo jos nutolus. Lenkija dabar i 
yra labiau prie Maskvos pririš
ta negu 1956.

Šalininkas replikuos už: i
— Jei nebūtume davę para

mos, tas artėjimas prie Mask
vos būtų ėjęs greitesniu tem
pu.

Priešininkas:
— Jei taip galvojama apie 

traukimą į Maskvą net tada, 
kai Amerika pila pinigus, tai 
reikia atmesti mitą, kad Mask
va atsisakė nuo traukimo ir 
duoda liberalizaciją, asmenų ir 
tautų liberalizaciją. Tai mitas 
be realaus pagrindo. Ta libera- 
lizacija tėra eksportinė prekė 
Vakaram pažaisti ir išgauti dau 
giau pinigų, kurie nueitų Cast
rui ir šiaurės Vietnamui stip
rinti.

Prekybos priešininkas antrą
jį mitą griaus ir pikantišku, 
galėtum įtarti, demogogišku ar
gumentu, primindamas: Mask
voje komunistų teoretikai pri
pažino, kad Europos ūkinė bend 
ruomenė gresia Lenkijos ir Če
koslovakijos prekybiniam ry
šiam su vakarų Europa. Komu
nistai to išsigando. Tad Ameri
ka skelbia sustiprinsianti savo 
prekybos ryšius su satelitais ir 
tuo būdu išgelbės juos nuo pa
vojaus, kuris jiem gresia iš Eu
ropos ūkinės bendruomenės.

5. Chruščiovo “diagnozė”
Galima tą liberalizaciją ir jai 

pasiekti priemones laikyti mi
tais, kuriais pasiteisinama, kaip 
samprotauja šen. Goldwateris, 
“nieko nedarymo” politika ir 
tada pritarti laikraštininko Hen 
ry J. Taylor (World-Telegram) 
šūktelėjimui: “Neleiskite pavers 
ti mus popieriniu tigru!” Gali
ma tokius atsiliepimus laikyti 
pareiškimais “atsakomybės” ne
jaučiančių žmonių, kaip tai sa
ko vyriausybės žmonės, ir ti
kėti, jog liberalizaciją bus pa
siekta parama komunistiniam 
režimam; tikėti, jog to reikalau 
ja Amerikos interesas. Argu
mentai čia nieko negelbės, kada

jau yra aiškus Rostowo sura
šytas- nusistatymas, kada ar
gumentai tarnauja ne nusista
tymui surasti, bet tik tam nu
sistatymui pateisinti ir populia
rinti visuomenėje.

Tačiau į visą tą iškalbingą 
argumentaciją įsiterpė Chruš
čiovas ir, kaip anas pasakos 
vaikigalis apie karaliaus nema
tomą drabužį, pasakė savo nuo
monę, kas slepiasi už visų tų 
Amerikoje iškalbingų argumen
tacijų. “Jūs esate per daug li
beralūs, kad galėtume kovoti”, 
kalbėjo Chruščiovas rašytojui 
senukui Frostui. Vadinas, jūs 
negalite, jūs nenorite kovoti dėl 
savo siekimų. Galima su juo 
nesutikti ir atkirsti jam taip 
teisingai, kaip tai padarė N. Y. 
Times vedamajame: Hitleris 
taip pat tikėjo, kad “liberalinės” 
demokratijos jokiom aplinky
bėm nekariaus... Tai poleminis 
atsikirtimas. Tačiau lieka fak
tas, kad Chruščiovas Amerikos 
politikoje įžiūri ne taikos meilę, 
ne humaniškumą, bet baimę. Ir 
dėl to jis vartoja taktiką, kuri 
gąsdintų, įvarytų baimę, privers 
tų derėtis dėl “dešros”, kad gau 
tų jos griežinį po griežinio. J. B.
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AUKŠTYN ŠIRDIS
KUN. J. PRUNSKIO parengtas 

pavyzdžių ir gražiųjų minčių
rinkinys

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

Užsakymus siųskite:
“Draugas”. 4545 V?ėst 63rd Street 

Chicago 29. HJ.
Platininiams duodame nuolaida®
i įmini iiisiiimi smi iiimiiiimi imu minu

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mūsų 

mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dail VI. Stančikaites gražios iliu
stracijos šią knygą padare dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.

Užsakymus kartu su pinigai* 
siuskite

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street

Chicago 29, Hl.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuuim*

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

MIDLAND
SAVINGS

4040 Archer Ave. • Chicago 32

PROGOS — OPPORTUNITIES

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

► ♦ ♦ O ♦ ♦ ❖ ♦ ❖ ♦ ♦ ♦ ♦4
ESTABLISHED 28 VE ARS!

A proven money maker from owner 
who wants to rettre, §15,000 offer si 
reąuired for building, business and 
living ąuarters. — Cheese market, 
restaurant and tavern, can easily ac- 
comodate a 2 family set-up. 7 miles 
North of State line on highway 41. 
Act ąuick, deal mith owncr. Phone, 
ivrito or come out to

BADGER CHEESE MARKET
Route 1, Bristo!, Wisconsin

IŠNUOMOJAMA — FOR RENI

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.

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

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

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

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

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

NAMŲ TAISYMO
KONTRAKTORIUS

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

JUOZAS VENCKAUSKAS
5532 So. Hermitage Avenue

JY-t. HE 4-0626, no 6 vai. vakaro

does 'fc..6estžf

WISI FOLKS CALL IT

HOUSE PAINT 1
Jūs tikrai su tuo sutiksite, 

Boy” dažais. Galite matyti, 
kai dažote savo namus “Dutch 
kaip lygiai jie tepa, kaip eko
nomiškai jie dengia, kaip gra
žiai atrodo. • Tikrai įvertinti 
“Dutch Boy” dažus galite tik 
tada, kai po kelių metų jūsų 
namai vis dar bus gražūs. Tai
gi nerizikuokite mėgindami pi
gius dažus — reikalaukite 

‘Dutch Boy” dažų savo na
mams.

YERKES HARDWARE 
6832 S. VVestern 
CHICAGO 29, ILL.

PR 6-1300

MARQUETTE PARKO CENTRE
1 2 butų 7 metų mūras arti parko,
dideli modernūs kamb., alum. lan
gai, garažas. $41,000.

i 3 butų mūras arti Maria. High, 
naujas gazu .šildymas, garažas. 
$34.500.

Pajamų bungalow, 2 atskiri bu
tai po 4 kamb., naujas šildymas, ar
ti parkas, moky,klos. $1 9,500.

, Arti mūsų 4 kamb., 9 metų mfl- 
įras, aukštas stogas, garažas, $18,800.

Moderni reziedneijn 7 kamb. ant 
55 pėdų loto prieš parka, — tinka 
žmogui, kurs matė ir lygino gerus 
namus. $35,8011.

Naujas gražus biznio mūras — 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, ii- dar 3 
kamb. sausam rūsy. atskiri gazu 

‘šild., mūro garažas. $27,700.
[ Didelis 6 kamb. mūras, garažas, 
| alyva, šild., tvirtas namas, gera vie
ta, $19,950.

Savininkas lietuvis parduos pigiai 
15 metų maisto prekybų. 2 aukštų

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 7lst St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534
7 visai nauji mūr. modernūs na

riai 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.

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.

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

3—6 labai gerai užlaikytas niūras 
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 Ave.

Į 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, IU. 

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

BICYCLES FOR SALE

Dviračiai ir triračiai; suaugu
siems ir mažiems. Atnaujinti ir 
pagražinti, atrodo ir veikia kaip 
nauji. Mažiau pusę kainos.

3508 VV. 61st St. iš kiemo

HELP VVANTED — VYRAI

MACHINISTS
You are needed in California's 

beautiful Rosebowl & Bose Parade 
City. Permanent jobs for:

ENGINE & TURKT7T LATHE 
MACHINISTS 

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

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

909 Ei Centro 
South Pasadena, California 

Applications avaiiable

PUIKI PROGA, 
Galima pasinaudoti tuojau,

KIRPĖJUI
PLAUKU ŠUKUOTOJAMS

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

B I S M A R K HOTEL 
NEVV CONTINENTAL BAKBER

SALON
Susitarimui skambinkite 

DI 8-9195

KIRST OFFERING • DIRECTLY EROM PRINCIPAL 
ESTABLISHED AND SŲCCESSFUL

RĘSTAI RANT
TOO MUCH BUSINESS. Near large air base. Have four other thriving 
ventures. Wil sėli RESTAURANT AND GOVERNMENT CONTRACT. 
Two 1959 Ford Vanettes, generators, Ice Cream Freezers, all neces- 
sary eąūipmėnt. Four bicycle earts, freezers, and building. Restaurant 
sea-ts 48, modern eąuipment. Mušt be responsible party to transfer 
contracts.

TOTAL CASH PRICE $43,975.
Inelude land and buildings. — Write, Wire or Cali Owner 

ROBERT MATS'ORD. BOX 2A, Givinn, Michigan 
Plione Area Gode 906 — DI 6-5746

Perskaitė dien. “Drauda”, duokite jį kitiem,

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

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

Ne palocių, bet gavome puikų mū
ro namą. 6 kam o, air cond., karpe- 

! tai, sausas, medžiu iškaltas rūsys —■ 
i baras — naujas gazu šildymas, mo- 
] derni vonia ir virtuvė, garažas, daug 
! priedų. $18,800.

Atskiri du namai už $22,000, mū
rinis ir medinis, keli blokai nuo par- 

l ko. Pasiseks nupirkti jeigu laiku
; matysite.

Kodėl ilgai ieškote? Kai prie mū- 
i sų ofiso yra puikus 6 kamb. mūras 
j ir 2 auto mūro garažas už $18,500.

Alga maža — pajamų trūksta —- 
i štai Jums apie $5,000 nuomos iš mū- 
' ro namo, kurio kaina tik $1 9,950.

Jeigu sau gyventi arti Jaunimo 
■ centro — 9 kamb., 4 mieg. mūro re- 
i zidencija, ant 60 pėdų sklypo, gara- 
I žas, sodas, kaina pavydėtina.
| Medinis apkaltas, 3 butai, šalia
tuščias lotas —■ prie Jaunimo Centro 
— tvarkingas namas — dideli butai.

I $20,000.

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

šildvmas, 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.

,UŽ $19,500 NAMAS SU PAJAMOM
| 8 metų mūr. Apačioje 4 kamb.
butas. Viršuje 2 kamb. ir vonia su 

: visai atskiru įėjimu. Kilimai. Sieni
nis šaldytuvas. Gražiai ištaisytas 
rūsys. 30 pėdų sklypas.

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

ąuette Pk. Apžiūrėkite! Savininkas 
turi būtihai parduoti.

DU NAMAI
Ant vieno sklypo. Vienas — krau

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

GERAS PIRKIMAS
Pietų Vakaruose ant 45 pėdų skly

po 7 metu 5% kamb. mūr. namas. 
Garažas. šoninis įvažiavimas. Arti 
mokyklos.

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

sklypas. 2 auto garažas. $26,500.

P. LEONAS
RE AL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. VVAIbrook 5-6015

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

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

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

VAINA REALTY
2617,W. 71st St._______RĖ 7-9515

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

RE 4-5347 arba RE 7-4644

Arti 47-os ir AVestern parduoda
mas 2-jų aukštų medinis namas, 

:3 ir 4 kamb. Geram stovy. Gazu 
apšild., komb. žiem. langai ir sie- 

1 teliai. Priimsime geriausią pasių- 
' lymą. BE 8-0989 arba PR 6-9354

HELP VVANTED — MOTERYS

LABORATORY
TECHNICIAN

Experienced
75-bed General Hospital with 

62-bed expahsion in near future. 
College town of 12,500. Hospital 
service area pop. of 25,000. Mid- 
way between Chicago and Detroit, 
on Rte. 1-94. Salary open. Ėxcel- 
lent Fringe Benefits. Writef

Mrs. R. D. Giobensky, 
Sheldon Memorial Hospital

Albion, Michigan

Reikalinga moteris vaikams pri
žiūrėti. Skambinti vakare po 6 
vai. 778-4085. _______

Perskaitė "Draugą",, duoki
te H Ifitieim rtasirkaitvb

Mūrinis 7 metų, 3 mieg.. kilimai, 
į garažas. Bargenas už $20.900.

Mūrinis 1 % a.. 5 ir 4 viršuj su 
i dviem įėjimais. M. p. Tik $21.900.

Medinis 4 kamb., rūsys rad. šildy
mas gazu. M. p. $10.400.

Mūrinis 5 kamb., garažas, naujas 
šildymas. 59-ta ir Mozart. $16,800.

Mūrinis 3 butai, šalia, mūsų įstai- 
I gos. Naujas šildymas. $30,900.

Mūrinis 2x4, garažas. 30 p. lotas. 
M. p. Tik $20,000.

Mūrinis naujas: butas ir pilnai 
įrengtas grožio saliomis. $34,500.

I Mūrinis 2x5, garažas, 69 ir Tal- 
rnah, skubiai už $27,900.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 63th St., HE 6-5151
2-jų aukštu mūr. o lr 6 kamb 

modern. virtuvės, atskiros gazu šil
dymo sistemos. Garažas. Arti 57-os 
ir Campbell $27,500,

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

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

i Washtenaw. $17,900.
2-jų bųtų, 6 metų mūr. 2 % vo

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

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reliniais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPA S 
REAL ESTATE - INSURANCE ■ NOTARY PUBLIC

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

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

Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par
ke.

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,000.

2-jų butų' namas — 4 ir 4 švie
sūs kamb., 45 p. sklypas. Pilna kai
na tik $9.500.

Mūr S metu 2 no fili kam b Parkholme mūrinis 2 butų: 2 Marąuette Parke % kamb- po 6-šis kamb mūrinis garažas.
Marąuette larke. Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas.

Mur. 5 ir 6 kamb. Brighton Parke, s butai po 5 kamb. (8 miegamieji). 
$22,500. Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

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

Pajamų nuosavybė, jaunas sodas, rami, graži vieta, senatvė verčia 
parduoti, 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 $16,500.

7 metų namas, garažas, sodas, 2 akrai ąžuolyno, savininkas Floridoj. 
P. ABROMAITIS REALTY, 1005 Porter St., Lemont, UI., CL 7-6675

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

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

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

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

REpublic 7 - 8 9 4 9 
2301 W. 69tb St.. Chicago

STANKUS^
CONSTRUCTION C0, ®

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

Ofiso ir namy telefonas: 
PRospect 8-201S 

2741 WEST 69th St.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

7304 Šo. Rockwell Sireef
Tel. GRovehill 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

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

Apsimoka skelbtis "DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas Pjtu- 
vių dienraštis. Gi skelbimu kainos 
visiems prieinamos

! Mūrinis 4 mieg., garažas, į rytus 
' nuo Western, $16,500.

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

Murins naujas 2x5^4 su 3 mieg., 
40 p. lotas, atsk. šild. gazu, Gage 
p., $39,SQ0.

Mūrinis 3 mieg.. garažas, arti M. 
papkio apylinkes, $11,900.

Mūrinis 2x5%, platus lotas, alyva 
šild.. 61 ir Talman. $26,800.

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

4 hutų mūriniai Marąuette Parko 
apyl. Pasirinkimas iš 8 namų. Kai
nos nuo $49,500.

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

2856 S. Roman Ave. $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—6—3, nauj. at- 
rem., atskira gazu šiluma, garaž., 
arti 57 ir Campbell, Nužem. kaina. 
$24,900.

CICERO—BERWYN

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

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

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

■v Lt

A. ABALL ROOFING
i _ IstelKįa Prieš 48 metus

Gutters, DflbvfRpouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 6 
m. garantija. Dedame naujas "eop- 
per-ailoy” 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 dienų ir naktį bei sekmadie- 
niais.

LA t-6047, BO 2-8778

HEATING CONTRACTORS!
Statome šijtu oru pučiamus pe_ 
čius, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus.

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

SHEET METAL
2431 So, Kedzie Avenue 

Clilcago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

Juozas Žemaitis OL 6-0412 
Victor Skade ST 8-92724

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAII

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIBA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JCSU

PAGEIDAVIMA.
ST 3-0768 OL 7-2094 Chicago. Hl.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Diklniul 

GA 5-5867

Remkite “Draugę”

Pirkite JAV Apsaugos 
B o n u s I



Prie Meksikos įlankos

Artimiausia pajūrio vasarvietė 
pietuose

Maždaug 960 mylių į pietus 
nuo Chciagos yra patogi Pensa- 
colos vasarvietė prie Meksikos 
įlankos. Vasarojimo sezonas čia 
baigiasi Darbo dieną ir tada 
kainos krinta 30-50%, nors 
vanduo tebėra šiltas gal apie 
80 laipsnių, o oro temperatūra 
75- 92 laipsniai. Pajūrio namu
ką iš 4 kambarių, su 2 miega
maisiais (4 žmonėms) galima 
gauti už mažiau kaip 40 dol. 
savaitei ir tai su virtuve, tele
fonu, televizija, vėsinimu. Ypač 
čia rojus šienligės kankiniams 
— šiame pajūry nėra tų dulkių 
ir visai nereikia čiaudėt ar ki
taip kentėti.

“Areštas” vaišėms

Keleivius iš Chicagos malo
niai nustebino Tennessee gyven 
tojų nuoširdumas. Net dviejose 
vietose Darbo dieną jie turėjo 
užblokavę kelią, net ir su poli
cijos mašinomis. Sustabdė kiek 
vieną automobilį ir visus kelei
vius kvietė pasivaišinti. Pilstė 
kavą, pieną, Coca Colą ar ki
tus bealkoholinius gėrimus, vai
šino sausainiais, ir viskas ne
mokamai. Gėrimus suaukojo 
verslininkai, o trūkstamą sumą 
pridėjo apskrities valdyba.

— Mes norime padaryti malo
numą pravažiuojantiems, — pa
sakojo jie. Viename tokių vai
šių punkte visą ilgą Darbo die
nos savaitgalį, dieną naktį, vai
šino keleivius. Apylinkės mote
rys suvažiuodavo pakaitomis bu 
dėti. Tik vieną naktį, sakė, pa
vaišinę taip pravažiuojančių ke
leivių net 5,000.

Perspėjantis eilėraštis 
vairuojantiems

Dalino ir literatūrą apie jų 
apylinkės vasarvietes, pramogas 
ir taipgi — lapelius, perspėjan
čius, kad vairuotojai laikytųsi 
saugumo. Viename lapelyje eilė
mis angliškai išrašyti atmintini 

' žodžiai:
—- Jei kiekvienas, kuris vai- Į 

ruoja mašiną, išgulėtų mėnesį 
lovoje sulaužytais kaulais ir su- i 
siūtomis žaizdomis ar perskelta 
galvą ir išgyventų tas agonijas, 
kurias taip daugelis iškenčia, 
nereikėtų pamokslauti apie rei
kalą būti atsargiems. Jei kiek
vienas turėtų progos pabūti prie 
artimo draugo lovos ir išgirsti 
gydytojo žodžius — “nebėra vii- į 
ties”, ir matytų jį be sąmonės, j 
nežinant net kas įvyko, susisie-' 
kimo taisyklės būtų visų pri-1 
imtos.

Penkių vėliavų miestas
Pehsacolos miestas yra apie 

160 mylių į rytus nuo New Or- 
leans. Miestas jau 400 metų se
numo. Jam pradžią davė ispa
nų keliautojas Tristan de Luna, 
1559 m. čia atplaukęs su 1,500 
karių ir naujakurių 1719 m., po 
didžių jūrų kautynių, kuriose 
dalyvavo 18 laivų, šią vietą iš 
ispanų paveržė prancūzai, po 
ketverto metų vėl grąžinę ispa- i 
nams. Britai Paryžiaus sutarti
mi 1763 m. (kitais metais ruo
šiamasi iškilmingai minėti 200, 
metų sukaktį) Floridą gavo iš■ 
ispanų už Havanos uostą (Ku-1 
boję). Pagaliau 1821 m. Pensa- 
cola tapo JAV teritotrijos da-

Joanne Seiarrino rodo cigaretės filtre penkis dolerius. Manoma, 
kad jie darbininkui iškrito į .mašiną ir buvo Įsukti į filtrą. Ji 
pradėjusi rūkyti pastebėjo, kad cigaretės kitoks skonis.

nuzulinti plieno dalgiai. Tarp DRAUGAS, Ketvirtadienis, 1982 m. rugsėjo mėn. 20
salos ir žiemy no — ruožas ra-j 
maus vandens — rinktinė vieta; 
vandens pašiiūžininkams.

Kaip Palangoj, į jūrą nusitie
sia ilgas tiltas, nuo kurio mie- i 
la stebėti auksinius saulelei-j 
džius, čia patekus rugsėjo mė
nesį dar galima ištisomis savai
tėmis pratęsti gaivią vasarą.

J. Pr.

lis. Čia plevėsavo ispanų, pran- bazėje yra centras preciziško 
-ūzų, britų, ''konfederatų ir fe-■ skridimo oro akrobatų “Blue 
deralinė vėliava, ir gyventojai ; Angels”.
švenčia penkių vėliavų šventę, i

Sala Meksikos įlankoj

Tačiau vasarotoją traukia tie 
50 mylių kopų ir paplūdinių 
prie Pensaeolos esančioje Santa 

p.elį mėgsta amerikiečiai ir nuo R°sa saloje. Čia yra apie 400 
1950 m. čia jų įsikūrė apie 65, i vienetų apsigyventi atostogau- 
*000 naujų gyventojų. Vienu, jantiems. Sala pasiekiama nau- 
metu Pensacola buvo didžiau- Jai pastatytu, 8 milijonų dolerių 
sias medžių eksporto centras.! kainavusiu tiltu, turinčiu 3 my- 
Ir dabar čia iš senų pušų kelmų, ^as 9gio. čia tykus, ramus kam 
gamina apie 100 įvairių chemi-* Pe^s- Medžių mažai, miestiškų 
nių produktų. Sniego baltumo į Pramogų irgi nedaug, bet gau-

Kuo garsėja šis šiaurinės 
Floridos kampas 

Šį palmių, oleandrų, pušų kam

paplūdimiai čia sutraukia šim
tus tūkstančių turistų. Pasta
tyta nauja 3,000 vietų auditori-

su saulės, balto kaip cukrus 
smėlio, nuolat liūliuojančio gai
vaus vandens. Kopose pro tave

š ja, darosi kultūriniu centru. Žu- pralėks greitakojis pakrančių
vautojai čia gali traukyti lai
mikius be jokių leidimų. Laivy
no bazėje čia galima pamatyti 
lėktuvnešį. Laivyno Aviacijos 
Medicinos mokykloje buvo pa- j 
ruošta beždžionė Baker, pirmo
ji pergyvenusi raketinę kelio
nę į tolimąsias erdves. Netolie-

krabas, vandeny ima žaisti nuo
šalios gamtos dukros — žuve
lės. Jos snukučiais liečia ko- 

i jas, šmirkšteli pro rankas, kai 
bandai pirštais pagauti — suka 
ratu aplink žmogų arba įsisma
ginusios visu būriu kad šoktels

se esančioje Sherman aviacijos ; virš bangų, tik sužiba kai žolėj

A f A.
JUSTINUI PLAUŠINAVIČIUI mirus, 
jo žmonai Marcelei, dukrelei Algydei ir 
sūneliui Stasiukui reiškiame giliausiu užuo
jautą ir kartu liūdime.

ir Mariia Jarai

A, A.
ANNA SPOGIS

PAGAL TĖVUS VINCĖS
Gyv. 8146 S. Merrill Avė.

Mirė rugsėjo 19 d., 1982,
9:05 v. ryto. sulaukus 62 m.

Gimė Baltiinorę, Maryland.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Peter, 2 dukterys: Lillian 
Siegler, žentas John; Gecilia 
Goss, žentas Chester;. 2 sūnūs: 
l’eter. Ji-., ir Leonard. marti 
Sandra, 9 anūkai. 2 broliai 
William, broliene Edith ir Jo
seph, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas Tews kop
lyčioje, 791 lr ir Phillips Ava 
(2434 E. 79th St.),
Laidotuvės įvyks šeštad., rūgs. 

22 d., iš koplyčios 9 v. ryto 
bus atlydėta į Oui- Lady of 
Peaee parapijos bažnyčią. 79- 
ta ir Jel'fe.ry Avė., kurioje 9.30 
įvyks gedulingos pamaldos už 
veliones sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Vyras, dukterys, sū
nūs, marti, žentai ir anūkai.

Laidot. direkt. Tetvs Funeral 
Home. Tel. SG 8-6959.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SASNT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Pianų 
?*%»MnWroas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

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

ir kitų papuošimų 
2443 ĮVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 FR 8-0834

.J. F. El IthlklS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

i Atkelta iš 5 psl. >

— Matas ir Ona Šimoniai, 
LRKSA ir Katalikų Federacijos 
veikėjai, išvykę į rytines vals
tybes aplankyti giminių, grįžta 
Detroitan šį šeštadienį.

KRONIKA
— Detroito Lietuvių Namų 

dr-ja spalio 27 d. ruošia nau
jųjų lietuvių namų atidarymą 
- banketą. Tą dieną bus pašven
tinti namai, šventės ruošimo 
komitetui vadovauja Jonas Kriš 
cianas. Naujuose namuose vyk 
domi remonto darbai, šalia na
mo esantis sklypas išvalytas ir 
išskirti medžiai. Namams yra 
reikalingas sargas.

— Valentinos Pajaujytės ir 
Sauliaus Černiausko vestuvės 
bus spalio 6 d. 10 vai. r. Šv. 
Antano bažnyčioje. Taip pat 
netrukus susituoks Regina Bur
nytė su Mindaugu Gilvydžiu, 
Bronė Vaitkūnaitė su Adolfu 
Simonaičiu ir R. Bironaitė su 
Vytautu Radzevičium.

— Dr. Otonas Vaitas savo 
kabinetą perkėlė į 11445 Har
rison gatvę, Livonia, Mich., ne 
toli Middlebelt ir Plymouth ke
lių. Dr. Vaitas ketina statytis 
kabinetą, netoli buvusios vietos, 
taip pat Livonijoje.

— Elzbietos Paurazienės pa
gerbimo banketas įvyks ne gruo 
džio 2, bet 9 dieną Kolumbo 
Vyčių salėje, prie Lesure gat
vės, netoli Gr. River.

— Šv. Petro parapijos 40 m. 
jubiliejinis banketas bus sek
madienį, spalio 14 d., veteranų 
salėje, prie Lavvndale ir Homer 
gatvių.

— Detroito -Jūrų skautų tėvų 
komitetas rugsėjo 16 d. buvo 
suruošęs išvažiavimą į Atraš- 
kevičienės vasarvietę.

— Dr. Jono Girniaus paskai
tos rugsėjo 9 d. pasiklausyti 
buvo susirinkusi pilna mažoji 
buv. lietuvių svetainė. Jis pa
pasakojo apie Lietuvių rezisten

į ciją kaip ji atrodo vokiečių a- 
■ kimis ir, kad ji buvusi žiauriau 
: sia, kruviniausią ir ilgiausiai 
užsitęsusi, tačiau vakaruose ma 
žiausiai žinoma.

— Sofijai Sirutavičienei pada
ryta gerklės operacija, po ku
rios ji buvo grįžusi namo, ta
čiau po kelių dienų vėl išvežta 
į ligoninę. Jos vyras yra labai 
silpnos sveikatos. Vyras ir vai- 

i kučiai yra susirūpinę josios silp 
Į na sveikata.

— Šv. Antano parap. choras 
paskelbė vajų naujiems choris- j 
tams verbuoti ir jau susilaukė! 
keletos naujų dainininkų.

— Balfo 76 skyr. pirm. Kazys 
Ražauskas per Lithuanian Voi
ce radio valandėlę rugsėjo 16 

< kreipėsi į tautiečius prašydamas 
paremti Balfo vajų, kuris vyksi 
visą Spalio mėnesį.

Lithuanian Voice valandėlė 
rugsėjo mėn. 30 d. organizuoja 

1 išvažiavimą į Atraškevičienės 
vasarvietę.

i — Amerikos Lietimų Inžinie
rių ir Architektų Sąjungos Cent 
ro Valdybos išrinkti detroitiš- 
kiai: Česlovas Staniulis — pir- 
min., Jonas Dunčia ir Alfonsas 
Arlauskas — vicepirmininkais, 
Algis Ancevičius — sekret., 
ras Svylas — ižd. ir Vacys 
bonas su Broniu Galiniu ( 
tono) nariais. S.-------

RUDUO DAINAVOJ

poetų, gražių mėnesienų ir Spyg dens vėjo rapsodijos pasiklau- 
lio rūkų paveiktų gimė. Čia ir 
operetė 'buvo pastatyta (Cleve
lando studentų), kuri užtruko 
net 45 min. Kiek čia įdomių pas
kaitų buvo išklausyta, kiek dis
kutuota įvairiais gyvenimo klau 
Simais. O kiek naujų dainų iš-

syti ir spalvomis pasigėrėti.

— Dainavos rudens vakarie
nės - baliaus bilietai jau platina- 

1 mi. Bilietus galima Užsisakyti 
! ir telefonu 8261361. Bilietų kai- 
'ha 5 dol. asmeniui. Stalai su
daromi 8 asmenims.mokta ir išdainuota. Bet daina

ir gyvenimas Dainavoje nutrū- Balius - vakarienė įvyks pul
ko kartu su ramiom ir malo- kioje Oakman Blvd. salėje, fcu-
niom vasaros naktimis, Mairo
nio apdainuotomis.

Bet ar tik vasara graži ?
Štai ruduo ateina į Dainavą. 

O koks jis būna spalvingas, ir 
kokių dar ramių ir malonių die
nų jis gali mums pasiūlyti. Ne 
vienas iš mūsų važiuojam ru
denio spalvose skęstančia gam
ta pasigrožėti, kodėl tat ne
patraukti į savą Dainavą, ru-

rioje įvyko pernai Naujųjų 
Metų sutikimas. Vakarienės me 
tu bus nauja ir įdomi progra
ma. Jdv. I

MARIJONA ZIMONT
PAGAL TĖVUS YDGEL

Gyveno 5122 S. Trumball Avė. 
Tel. PR 8-1641.

Mirė rugsėjo 19 <1., 1.462, G
v. r., sulaukus .65 ui. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 45 ..m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime

3 sūnūs: Rernard, Leonard.
marti Helen ir Richard, marti 
Arlene, 8 anūkai, broliene He
len Yog-el su šeima, švogerka 
Ruse Misevičius su šeima, ' kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas ketv., 
6 v. v. Mažeikos - Evans kop
lyčioje, 6S45 S. Wegtern Avė.

Laidotuvės Įvyks šeštad., rug
sėjo 22 d. ,lš koplyčios 10 vai. 
ryto bus atlydėta į švenč. P. 
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčią, kurioje- įvj-ks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Sv. Ka- 

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

Nuliūdę; Sūnūs, marčios ir 
anūkai.

Laidotuvių direktorius Ma-
Zeiko-Evans, Tel. RE 7-SGOO.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West lįst St. Telef. GRovehili 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-0 '

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

8845 SO. WESTERN AVB.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONBD KOPLYČIOS

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek 
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų, Parduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ii ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltie Fiorists 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 562 E. 
Broadway, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
‘Draugas”.

Baigėsi vasara. Kartu su ja 
baigėsi gyvenimas Dainavos sto 
vykioj.

Čia nuo jauniausiojo iki se
niausiojo stovyklautojo, kurių 
per stovyklą praėjo per 900, ieŠ 
kodami poilsio gamtoje, pra
turtino savo gyvenimą naujais 
ir atmintinais patyrimais. Ne 
vienas čia savo talentus pra
skleidė, ne vienas čia kūrė lyri
ką, kiti gi muziką jai rašė (F. 
Strolia). Kiek čia daug “artis
tų” laužų programose ir kiek

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė.

Tel. FRontier 6-1882

Dešimts Metų Mirties Sukaktis

A. -f- A.
JUOZAPAS NEDZVECKAS

Jau suėjo dešimts metų, kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą, tėvą, uošvį ir dėduką, 
kurio netekome 1952 m., rugsėjo 22 d. Nors laikas tęsiasi, 
bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. Lai gailestingas 
Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą užprašytos 2 šv. Mišios rugsėjo mėn. 22 d. 
7:30 vai. ryto Švenč. P. M. Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje, Brighton Parke; ir rugsėjo 23 d. 10 v. r. Šv. 
Kristinos bažnyčioje, Mt. Greenwood — Chicago, III.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldoje ir kartu su mumis pasi
melsti už a. a. Juozapo Nedzvecko sielą.

Nuliūdę: žmona Marijona, po tėvais Valockaitė; duktė 
Ona Bubiis, žentas Antanas, anūkė Margaret, sūnus 
Juozapas, Jr., marti Brcnislava, anūkas Juozapas 
ui; sūnus Jonas,, marti Florence, anūkė Teresė, 
anūkas Michael; švogeris Steponas Volockis ir kiti 
giminės.

GRAŽIAUSI POEZIJOS RINKINIAI
Kazys Binkis: Lyrika, rinktinė ............................................... $2.00
Juozas Mikuckis: Lyrikos kraitis, rinktinė ........................... $2.50
Mykolas Vaitkus: Nuošaliu taku, lyrika ............................... $2.00
Jurgis Blekaitis: Vardai vandenims ir dienoms...................$1.50

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, Chicago 29, Illinois

MASINOM! VISTA
REpublic 7-8600 REpublic T-8681

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAVVIGZ
2424 W. 69tb STREET 
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. VIrginia 7-6672

*848 S. CALIFORNIA AVĖ.
PETRAS BIELIŪNAS

LAfayette 3-3572

3307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

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

3319 S. LITUANICA AVĖ.
JURGIS F. RUBMIN

TeL YArds 7-1138—1139

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

Pasinaudokite “Draugo” Classified skyriumi



8 DRAUGAS, Ketvirtadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 20

X Pas Ireną ir dr. Leoną 
Kriaučeliūnus į Palos Park re
zidenciją užvakar suvažiavo 
daugiau kaip 20 jų giminių ir 
artimųjų draugų. Poniai Irenai 
buvo didelė staigmena. Ji neži
nojo, kad jie visi suvažiavo jos 
pasveikinti vardinių proga. Sve
čiai buvo sukviesti telefonu pa
ties dr. Leono Kriaučeliūno.

Vakarą gražiai visi praleido 
jaukioje ir svetingoje aplinkoje. 
Sveikinimų ir linkėjimų nuotai
koje buvo sugiedota “Ilgiausių 
metų”.

X Šv. Pranciškaus Seselių 
Rėmėjų 5-tas sk. susirinkimas 
įvyks rugsėjo 23 d. pas Agotą 
Sinevičienę, 6728 S. Campbell, 
2:30 v. p. p. Nuoširdžiai kvie
čiami atvykti.

X L. B. Centro Valdybos 
spaudos skyrius kreipiasi į vi
sus ir prašo atkreipti dėmesį į 
Lietuvai daromą skriaudą spau 
doje. Visi yra prašomi pastebė
jus kokį netikslumą apie Lietu
vą svetimoje spaudoje, tuojau 
reaguoti. Reaguoti moksliniais, 
politiniais ar statistiniais duo
menimis. Be to, asmeniškai re
agavus ar ne, bet visada apie 
pastebėtą klaidą pranešti Cent
ro Valdybos skyriui: J. Vaičiū
nas, 7221 So.. Claremont Avė., 
Chicago, III.

X Sol. Monika Kripkauskie- 
nė, grižusi iš Kanados Lietuvių 
dienos Windsore, kur ji su “Dai 
navos” ansambliu ir sol. J. Vaz- 
neliu išpildė koncertinę progra
mą, šiuo metu Visas jėgas su
kaupusi savo rečitaliui, kuris į- 
vyks gruodžio 9 d. Jaunimo Cen 
tre.

X Vyčių choro rengiami šo
kiai įvyks spalio 6 d., šešta
dienį, 8 v. v. L. Vyčių salėje. 
Choras, neseniai pradėjęs nau
ją darbo sezoną, kviečia visus 
atsilankyti į šį linksmą pobū
vį.

X Mokytojos S. Šukelienė, 
V. Melavickienė ir Magd. Šu- 
laitiene, kurios vasarą dirbo 
vaikų aikštelėse, dabar pakvie
stos Širkos ir J. Plačio pradėjo 
dirbti lituanistinėse mokyklose. 
Roselando lit. mokyklos tėvų 
komiteto pirm. inž. Vilkas pas
tarąsias dvi mokytojas savo 
automobiliu nuveža ir parveža į 
Brighton Parką.

X L. V. S. Ramovė Chicagos 
sk. valdybos pirmininkas dabar 
yra Juozas Būbelis (6423 So. 
Wood str., tel. PR 8-1370). Bu
vęs pirm. Jonas Gaižutis, kaip 
išrinktas į centro valdybą , iš 
skyriaus valdybos išėjo.

X Jurginių paroda ruošiama 
rugsėjo 22 ir 23 dienomis Mar
ąuette Parko Fieldhouse, Mar
ąuette Road ir Kedzie kampas. 
Šeštadienį bus atidaryta 5—10 
v. p. p., o sekmadienį nuo 10 
v. r. ligi 9 v. v. Trys parodos 
dalyviai iš Southtown Dahlia 
Club, yra lietuvių kilmės: Al- 
phonse Žukus, 5112 S. Mayfield 
Avė., Edward Mankus, 3250 W. 
Marąuette Road, ir Anthony 
Valentine, 7020 S. Wolcott.

X Tauragės Klubas kviečia 
Visus į savo metinį pikniką, ku
ris įvyks š. m. rugsėjo 23 d. 
Bruzgulienės darže, 8274 Kean 
Avė. Gros Ramonio orkestras, 
bus valgių ir gėrimų bufetas. 
Pradžia tuoj po pietų. (Pr.)
. X NAUJAUSIOS—Royal Sa
fari — rašomosios mašinėlės 
yra geriausios pasaulio rinkoje. 
Visokiais raidynais. Katalogus 
ir informacijas gausite DYKAI, 
tik pranešę adresą: J. L. Gied
raitis, 10 Barry Drive, ■ E. 
Northport, L. I., N. Y., kuris 
“Draugui’’ žinomas, kaip sąži
ningas asmuo. (Sk.)

X Juliją Zakarka ir Betty 
Bozek, Lietuvos Vyčių Mar
ąuette Parko kuopos narės, ruo 
šia madų parodą, Uniąue Fa- 
shion Show, rugsėjo 30 d. 4 v. 
p. p. Vyčių salėje. Į šią įdomią 
madų parodą kviečiami visi.

X Marąuette Parko Balfo 5 
sk. rugsėjo 30 d., sekmadienį, 3 
v. p. p. Marąuette salėj, 6908 
S. VVestern avė., rengia metinę 
vakarienę. Bus bufetas. Meninę 
programą išpildys Jaunimo Cen 
tro kanklininkių ansamblis, va- 
dov. Kirvaitytės. Muzika, šokiai 
ir kt. Maloniai kviečiame gau
siai atsilankyti ir paremti šį 
kilnų tikslą.

X Chicagos Vyt. Didž. Šau- 
lių kp. globoja A. Tamošaičio 
dailės parodą, kurios atidary
me kuopos pirmininkas pasa
kys kalbą. Lankytojams su tau
tiniais drabužiais ir Šiaulių uni
formose įėjimas laisvas.

X Buv. Jūrų skaučiij tunti
ninkė Aldona ir Stasys Gasne- 
riai susilaukė dukrelės Dalios.

X Prof. Mykolo Biržiškos lai 
dotuvės kainavo apie $3,000. 
Vienai Los Angeles lietuvių ko
lonijai tai būtų didoka našta. 
Iš kitos pusės profesorius, kaip 
mokslininkas, Kauno ir Vilniaus 
universitetų rektorius, Lietuvos 
Nepriklausomybės akto paskcl- 
bėjas, priklauso visai tautai, to
dėl visų lietuvių pareiga bent 
nedidele auka prisidėti prie di
džiojo vyro laidotuvių. Aukos 
siunčiamos komiteto iždininkui 
inž. V. Varnui š'uo adresu: V. 
Varnas, 800 N. Van Ness Avė., 
Los Angeles 38, Calif. Pirmieji 

| čikagiškiai aukoję laidotuvėms,
I yra Antanas Martinkus — 20 
i dol., Alfonsas Kindurys (ciceriš 
] kis) ir Domas Velička po 10
dol.

X Amerikos Lietuvių Respub 
likomų Lygos Illinois atstovai 
dr. Steponas Bicžis, Jonas Ka- 
zanauskas ir Raimundas Mieže
lis buvo susitikę su respubliko
nų kandidatu į JAV kongresą
Ernest E. Michaels ir aptarė gimęs Chicagoje ir su savo šei- 

S.

Įkurtas lietuvių kultūros muziejus. Susijungę muziejininkai ir kt. 
iniciatoriai įkūrė 1962 m. rugsėjo 16 d. posėdyje Lietuvių kultū
ros muziejų Chicagoje. Tam muziejui įkurti taip pat yra gautas 
amerikiečių leidimas — čarteris. Posėdžio dalyviai sėdi iš kairės: 
E. Petrauskas — Filatelistų D-jos atstovas, dail. M. Šileikis — 
C. Galerijos direkt., P. Šeštakauskas — Laisvės kovų ir istorijos 
skyr. ved., Gen. Kons. dr. P. Daužvardis — Ų. Galerijos globėjas, 
Prof. A. Varnas — C. Galerijos garbės globėjas, buv. Kons. K. 
Gineitis; stovi: L. Kairys — Filatelistų D-jos atst., A. Beleška - 
Liaudies meno skyr. atst., dail. J. Tričys, A. Valatkaitis — Šaulių 
S-gos C. V-bos vice-pirm. ir čarterio signataras, J. Vaidelys — 
Spaudos ir bibliot. skyr. atst., C. V. Baltramaitis — Liet. meno 
istorijos ir archyvo skyr. atst. ir dail. Z. Kolba — vienas iš ė. 
Galerijos kūrėjų. Trūksta nuotraukoje: JAV. L. B-nes Č. A. 
V-bos pirm. J. Drungos, M. Rėklaičio ir adv. A. Kėželio.

Nuotrauka V. Noreikos

Chicagoj ir apylinkėse
ALRKF ŠAUKIA VALDYBOS

POSĖDĮ ALTO REIKALU

Ryšium su Amerikos Lietu
vių Tarybos valdybos negalėji
mu pasiskirstyti pareigomis, A- 
merikos Lietuvių R. K. Federa
cija šaukia savo centro valdy
bos susirinkimą, kuriame bus 
apsvarstyta tolimesnė ALRKF 
laikysena Alto atžvilgiu. Į su
sirinkimą yra pakviesti ir Fe
deracijos bei LRKSA atstovai 
Alte. Susirinkimas įvyks rugsė
jo 22 d. Chicagoje.

A. A. STANLEY KANAPACK

Šiomis dienomis amžinybėn 
palydėtas visai dar jaunas, 57 
m., a. a. Stanley Kanapack, mi
ręs rugsėjo 6 d. Šv. Kryžiaus 
ligoninėje nuo širdies smūgio.

A. a. Stanley Kanapack buvo

dulo pietų. Dalyvavo artimieji 
ir draugai.

Reiškiame gilią užuojautą li
kusiai žmonai Onai, dukrelėms, 
seselei M. Raphael ir Francis

ateinančių lapkričio mėnesio rin 
kimų akciją. Ernest E. Michae
lis, žinomas Chicago Bridge & 
Iron firmos prezidentas, kandi
datuoja trečiajame Illinois kon
gresiniame distrikte, į kurį įei
na ir Marąuette Parko koloni
ja, tad lietuvių balsai gali turė
ti svarbios reikšmės.

Pirmasis Lietuvių Respubli
konų Lygos susirinkimas įvyks
ta rugsėjo 27, ketvirtadienį, 8 
vai. v. “Margučio” patalpose, 
6755 So. VVestern Avė., daly
vaujant ir Ernest E. Michaels. 
Susirinkime kviečiami dalyvau
ti visi lietuviai, kurie rūpinasi 
tinkamu mūsų reikalų atstova
vimu Washingtone.

‘PADIRBĖJĘ” NORĖJO 
SIGAI VINTI

AT-

Pereitą savaitgalį vagys api
plėšė Sylvia Home Electronics 
ofisą ir prekių parodymo kam
barį, paimdami du televizijos 
aparatus, du radijo laikrodžius

ma laimingai gyveno, 7231 
Whipple St.

A. a. Stanley buvo pašarvo
tas Evans koplyčioje, kur prie 
velionies karsto buvo sudėta 
daugybė šv. mišių aukų ir daug 
gėlių. Velionis buvo gausiai lan
komas per tris dienas kunigų, 
vienuolių, seselių ir kt. Laido
tuvės įvyko rugsėjo 11 d. iš Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčios. Už 
velionies sielą buvo atlaikytos 
trejos šv. mišios. Šv. mišių me
tu šeima ir artimieji priėmė Šv. 
Komuniją. Į laidotuves buvo at
vykusi Kanapack dukrelė vie
nuolė pranciškietė seselė Mari
ja Raphael iš Grand. Rapids, 
Mich., taipgi giminaitė seselė 
Marija Alma. Bažnyčioje daly
vavo daug seselių kazimieriečių 
ir mokyklos vaikučių. Solo gie
dojo sol. Gedraitienė. Gausi au
tomobilių procesija lydėjo velio 
nį į amžinus namus. Kapinėse 
paskutinį patarnavimą atliko 
kun. J. Kuzinskas, giminaitis 
kun. Campo ir Kun. Jude. A. a. 
Stanley Kanapack buvo palaidoir 800 pinigais. Paskiau pasi

vaišino, nes buvo rastos trysitas šeimos - mauzo
tuščios bonkos. Policijos tyri
mai parodo ,kad jie patys buvo 
tai atsinešę.

liejuje, prie savo tėvelių. 
Laidotuvių dalyviai buvo pa-

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Nauja LFB Centro valdyba. 
JAV ir Kanados Lietuvių Fron
to bičiuliai korespondenciniu 
būdu išsirinko naują Centro 
valdybą ir kontrolės komisiją. 
Centro valdybon išrinkti: dr. K. 
Ambrozaitis, V. Aušrota, dr. Z. 

i Brinkis, J. Baužys, inž. S. Kun- 
;gys, dr. V. Majauskas ir inž. A.
Į Pargauskas. Kontrolės komisi- 
jon išrinkti: inž. A. Alkaitis, V.

! Akelaitis ir inž. V. Gyvas.
| Rinkimus įvykdė rinkiminė 
komisija iš S. Laniausko, VI. 
Palubisko ir V. Rociūno Cleve
lande.

— A. a. Aleksandras Much- 
ilia, Lietuvos kariuomenės ma
joras, neilgai pasirgęs, mirė 
rugsėjo 16 d. Palaidotas rug
sėjo 1 9d. Forest Lawn Memo- 

irial Park kapinėse, Los Ange
les. Paliko liūdinčią žmoną 
Eleną ir sūnų Vladą su šeima.

— Los Angeles ateitininkų 
sendraugių susirinkimas įvyks 
rugsėjo 23 d. 12 vai. Šv. Kazi
miero parapijos salėje, kur 
bus kun. J. Vaišnio, “Laiškų 
Lietuviams” redaktoriaus, pas
kaita.

— Inž. L. Meckapetris, dir
bąs Laivyno Departamente, Wa 
shington, D. C., buvo pasiųstas

Kerr, žentui Romayk ir visai gi į Californijos universitetą Los 
minei pernešti tą širdies skaus- i Angeles mieste, pagilinti rake-» 
mą, netekus mylimo vyro ir tė- tų kursui. Čia būdamas laisva- 
vo. B. C. laikiu aplankė žymesnes Vietas

Stasys ir Anyta Radžioniai (kairėje) atlydėjo į “Draugą” Kon
stanciją ir Aleksandrą Radzevičius, atvykusius iš Winnepeg, 
Manitoba, Kanados. Svečiai stovi prie didžiosios spausdinamosios 
mašinos, kuri spausdina ir lanksto “Draugą”.

CHICAGOS ŽINIOS
NAUJAS GAISRININKŲ 

VIENETAS

Ateinančią savaitę prie Chica

vas, kuris iš dabartinės savo
(200 dol. mėn.) ūkininko algos 
nepajėgia tinkamai išlaikyti 5 

, savo vaikus. Papildyti savo al
gos gaisrininkų prisidės nelai- gą jjs įeško organizacijos, kuri
mingų atvejų naujas vienetas, 
kuris yra specialiai paruoštas 
ir apmokytas. Jis galės padėti 
visokios rūšies nelaimėse. Šis

pirktų vieną jo akių. Jis sakė, 
kad galįs apsieiti viena akimi, 
nes jau kurį laiką praktivakęs 
viena akimi naudotis savo dar-

vienetas aprūpintas naujausiais, ge jjg prašo, kad nebū- 
gelbėjimo įrankiais, kuriais ga- tų išduota jo vardas ir pavar- 
lės veikti žemėje, po žeme, antį <Jė.
vandens ir net po vandeniu. Šis i
vienetas pirmoj vietoj bus siun- į REKORDINIS AUTOMOBILIŲ 
čiamas nukritus lėktuvui, susi
dūrus traukiniui ar sudužus au
tomobiliui. Jame yra septyni 
baltieji ir aštuoni negrai.

TĖVAS NENORI PAŠALPOS
“Aš visą savo gyvenimą ne

sinaudojau pašalpa ir dabar ne
kviesti į Nielsens restoraną ge noriu ja naudotis”, pasakė tė-

t:::?:'

V; '2

Pennsylvania gub. Lawrence ir buvęs prez. Tru man džiaugiasi susitikę su Miss America Mayer, 
minint Philadelphia, Pa., mieste 175 metų sukaktį nuo JAV konstitucijos priėmimo.

VOGIMAS

Chicago Motor klubas perspėja 
čikagiečius vartoti priemones 
apsisaugoti nuo automobilių Vo
gimo. Bendrai, visoj Amerikoje 
automobilių vogimas yra šiuo 
metu rekordinis. Klubas prane
ša, kad didžiausia priežastimi 
yra pačių savininkų apsileidi
mas. FBI sako, kad 1961 m. 
pavogtų automobilių buvo virš 
326,000 — vienas kas pusant
ros minutės. Klubas duoda to
kių patarimų, kad išvengtų va
gysčių: 1. Nepalik raktų auto
mobilyje; 2. Visada uždaryk lan 
gus ir užrakink duris. 3. Nepa
lik bagažų, paketų arba vertin
gų daiktų, kurie matyti per lan 
gą. Tai sudaro didelę pagundą 
vagiliams įlįsti, o įlindę nepasi
tenkina tik daiktais, bet nuva
žiuoja su automobiliu. 4. Ne
palik automobilio perilgai vie
noj vietoj ir venk pastatyti 
apytamsioj gatvėj.

ir sutiko senus pažįstamus, 
(m.)

— Kun. Vaclovas Vaičiūnas
iš Kolumbijos sostinės Bogotos 
buvo penketai dienų atskridęs į 
Pensacolą, pasimatyti su savo 
pusesesere Antanina Juškiene, 
kuri čia atostogauja drauge su 
Rože Tesligte, Jonu Andrišiū- 
nu ir kt.

PRANCŪZIJOJ
— Pasveikintas Praincūzijos 

Prezidentas de Gaulle: Ryšium 
su buvusiu pasikėsinimu prieš 
Prancūzijos prezidento generolo 
de Gaulle gyvybę, min. St. Lo
zoraitis, pasiuntęs savo sveiki
nimus, pažymėjo: “Sovietų oku 
pacija neleidžia lietuvių tautai 
pakelti savo balsą ir išreikšti 
šia proga Prancūzijai savo drau 
gingus jausmus, kuriais buvo 
pagrįsti nepriklausomos Lietu
vos santykiai su Prancūzija”.

OKUP, LIETUVOJE
— “Pažangieji” pas Lietuvos 

rašytojus. Šią vasarą Lietuvoje 
viešėję keli JAV “pažangieji” 
lankėsi ir pas Lietuvos rašyto
jus Vilniuje, juos sveikino M. 
Sluckis, .J. Marcinkevičius ir kt. 
Paskutinėmis viešėjimo dieno
mis, rugsėjo mėn. pradžioj, Lie
tuvoj veikiančio vad. taikos gy
nimo komiteto pirm. raš. T. Til 

1 vytis “pažangiesiems’’ įteikė bal 
tą šilko vėliavą su Picasso tai
kos balandžiu ir, kitoje pusėje, 
ranka, laužančia ginklus. Tai 
liaudies menininkės darbas. Su
sijaudinusios viešnios pažadėjo 
šią vėliavą vežioti iš vienos lie
tuvių “pažangiųjų” gyvenvietės 
į kitą, skatinant meilę, santai
ką. Rugsėjo 8 d. turistai pro 
Maskvą išvyko atgal. (E.)

— Vilniaus radijas praneša, 
kad valst. pedagoginės literatū
ros leidykla naujiems mokslo me 
tams išleidžia 148 pavadinimų 
vadovėlių, bendro beveik 3 mil. 
egz. tiražo. Vadovėliai skiria
mi mokykloms su dėstomąja lie 
tuvių, rusų ir lenkų kalbomis. 
Dauguma Vadovėlių išleista be 
didesnių pataisymų, tačiau 29 
esą visiškaį nauji ir 15 •—• pa
grindinai pataisyti. Naujai pa
rengtų vadovėlių tarpe yra ir 
Lietuvos istorijos vadovėlis, o 
kiti vadovėliai buvo taisomi at
sižvelgiant į idėjinį-politinį (su
prask, komunistinį — E.) auk
lėjimą. (E.)

VOKIETIJOJE
— PLB Vokietijos Krašto 

apylinkių pirmininkų seniūnų ir 
vargo mokyklų vedėjų suvažia
vimas įvyko Huettenfelde rug
sėjo 7 d. Apylinkėms atstova
vo: 1. Augsgurgui — dr. E. Se
ka, 2. Bad Zwischwnhahn—Ka- 
zirskis, 3. Bocholt —• K. Šimke- 
vičius, 4. Burgsteifurt — J. Žie
melis, 5. Emstetten/Muenster— 
Umbrazevičius, 6. Osnabrueck
— S. Antanaitis, 8. Krefeld—
— Vaitiekūnas, 7. Huettenfeld 
J. Sprainaitis, 9. Memmingen—

r

kun. dr. J. Petraitis, 10 Nord- 
hessen—I šmigelskis, 11. Ham- 
burg — Čerkus, 12. Rastatt— 
J. Rugulis, 13. Salzgitter-Leben 
stedt — Masiliūnas, 14. Vechta
— S. Motuzas ir 15. Weinheim
— E. Simonaitis. Vargo mokyk 
lų mokytojai dalyvavo iš 1. Bad 
Zwischenhahn — A. Šaltys, 2. 
Klein Buelten — Nomeika, 3. 
Memmingen — M. Budriūnas,
4. Muenchen — J. Paukaitis ir
5. Osnabrueck — Martinaitis. 
O. Boehm - Krutulytė ir I. Apy 
rubis dalyvavo kaip Kr. valdy
bos įgaliotiniai prie Vokietijos 
kraštų vyriausybių. Suvažiavi
mą atidarė Kr. valdybos pirm. 
kun. Br. Liubinas. Prezidiuman 
buvo išrinkti S. Antanaitis pir
mininku, dr. E. Seika sekreto
rium ir V. Martinaitis nariu. 
Kr. valdybos vicepirmininkas 
E. Simonaitis laikė referatą ben 
druomenės organizacijos klau
simais, o iždininkas ir Švietimo 
Komisijos narys J. Stankaitis 
šivetimo reikalais. Abu refera
tai iššaukė gyvas ir konstruk
tyvias diskusijas, nutariant į- 
teikti Kr. valdybai eilę sugesti-, 
jų. Apie apylinkių ir vargo mo
kyklų veiklą bei jų probelmas 
pranešė dalyvaujantieji atsto
vai. Suvažiavimas nutarė pasvei 
kinti PLB valdybą Toronte, Bal 
fo valdybą JAV-bėse ir išreikš
ti padėką savo kandenciją bai
giančiai PLB Vokietijos Krašto 
valdybai už jos paskutiniųjų me 
tų Veiklą. Suvažiavimas baigtas 
Tautos himnu.

— Vokietijoj šiuo metu yra 
59 LB apylinkės. Kadencijos be 
gyje įsteigta 1 nauja apylinkė. 
Solidarumo mokesčiai buvo mo
kami labai gerai. Yra visa eilė 
apylinkių, kurios jau eilė metų 
nesilaiko statuto nuostato kas
met rinkti savo vadovaujančius 
organus. Kai kuriose jokių rin
kimų nėra buvę virš 10 metų, 
tačiau savo Veikla jos nėra pa- 

l skutinėje vietoje. Yra apylin
kių, kur vyksta nuolatiniai bar
niai su Balfo įgaliotiniais, yra 
ir tokių, kur šios abi organiza
cijos sugyvena broliškai, yra ir 
tokių, kur apylinkių ir Balfo 
reikalai sudėti į tas pačias ran
kas. Bendrai galima jausti inte- 
ligcntinių jėgų trūkumą.

STUDIJUOJAMI PRISIEKU
SIŲJŲ TEISMO SPRENDIMAI

Bus studijuojamas klausimas 
išleisti nuostatą, kad nereikalin 
ga vienbalsiu prisiekusiųjų teis
mo (jury) sprendimas apskri
ties ir aukščiausiam teisme. 
Jau 30-jyje val-bių tokio spren
dimo nereikalaujama. Kai ku
riose valst. iš 12-os reikalauja
ma tiktai 9-ių pritarimas. Chi
cagoj savivaldybiniuose teismuo 
se iš teismo, reikalaujančio 6- 
šių žmonių, užtenka 5-ių prita
rimas; i, 12-os pritarimas 10- 
ties. Jei būtų pravestas naujas 
nuostatas, sutrumpintų teisimo 
laiką.

PRIĖMIMAS IR KOKTEILIAI

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.

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
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WA1 5-4454.




