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Komunistai ragina lietuvius tenkintis duona, 
o mėsą išveža į Maskvą

Okupuotoje Lietuvoje turėti dvylika kiaulių — didžiausias nusikaltimas 
Jei trūksta duonos — reikia surasti "kaltininkus"

Ir laikraštis nurodo “kaltinin-VILNIUS, okupuota Lietuva. 
— Komunistų “Tiesa” rugsėjo 
16 d., nr. 219, kalba apie šau
niuosius duonos augintojus. Ir 
džiaugiasi žemdirbiais, kurie 
daug triūso ir prakaito įdeda, 
kol ją išaugina. Ir šis laikraš
tis sušunka, kad duona daro Tė
vynę turtingą.

Negali ginčytis. Tačiau rei
kia atsiminti, kad duona ma
žai reikšmės teturi, jei kraštas 
neturi laisvės, žmogus. nelaiko
mas žmogumi, nes jam nepripa
žįstama pagrindinių teisių bei 
laisvių.

“Tiesa“ su pagarba mini Vil
kaviškio rajono “Karklinių” 
kolchozo kombaininką K. Me
delį, to pat rajono Vilkaviškio 
sovchozo kombaininką J. Bez- 
rukovą, Pagėgių rajono “Ram- 
byno” kolchozo kombaininką J. 
Tunaitį, kurie šiemet kombai
nais nuėmė po 150 ir daugiau 
hektarų javų.

Laikraštis paskelbė “nepa
prastą dalyką”, kad

“žmonės, kurie augina duo
ną — mūsų šalyje yra ger
biami. Kiekvienas, kas savo 
rankomis ir prakaitu ją už
dirbo, gerai žino jos kainą”. 
Tikrai žmonės žino duonos 

vertę, kurios dabar taip /rūks
ta okupuotoje Lietuvoje, nors 
“Tiesa” teigia, jog

“dabar mes duonos turime 
daug. Užeikime į bet kurią 
valgyklą ir duonos — baltos 
ir juodos — rasime prikrau
ta ant kiekvieno stalo”. 
Tačiau komunistų laikraštis 

ragina žmogų dar daugiau dirb
ti, sakydamas:

“Kiekvienas tarybinis žmogus 
stengiasi dar geriau dirbti, 
kad mūsų šalis, o tuo pačiu 
ir kiekvienas iš mūsų taptu
mėm dar turtingesni, kad 
mūsų gyvenimas būtų vis la
biau pasiturintis”.
“Tiesa” verkšlena, kad atsi

randa žmonių, kurie nori kuo 
mažiau prisidėti, gausinant ša
lies turtus, o duoną ne tiek pa-

KALENDORIUS
Rugsėjo 24 d.: švč. P. Mari

jos belaisvių ir nusidėjėlių už
tarėjos, Juodis.

Rugsėjo 25 d.: šv. Keopas, 
Želvė, Galintas.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėje šian
dien — apie 60 laipsn., galimas 
lietus; rytoj — dalinai apsi
niaukę, vėsiau.

Saulė teka 6:39, leidžiasi 6:47

ir reikia šerti gyvuliams, maty
ti, kad jos žemdirbiai nebegali 
įkąsti., Tai jau geriau kiaulėms 
sušerti, negu išmesti.

Kas gi tokie ištisais maišais 
duoną superka? Toji pati “Tie
sa” atsako:

“Paprastai tai yra asmenys, 
kurie vengia visuomenei nau
dingo darbo, savo sodyboje 
laiko daugybę gyvulių, ku
riuos šeria duona ir maistui 
skirtais miltais, kruopomis. 
Šį gėdingą ir viusomenei ža
lingą darbą jie paverčia ama
tu, spekuliuoja duona nupe
nėtais gyvuliais”.
Ir toliau Vilniaus “Tiesa” iš

vardija asmenis, besiverčian
čius kiaulių “ūkiais”:

“Magdalena ir Juozas Arlaus
kai gyvendami Šiauliuose, Pel
kių gatvėje 6, niekur nedir
ba. Jie nuolat laiko kiaules, 
kurias šeria duona, pirkta 
miesto maisto parduotuvėse. 
Tokiu parazitišku būdu, nie
ko neduodami visuomenei, jie 
gyvena jau kuris laikas. 
Ištisas kiaulių fermas užsi- 
veisė Kauno gyventojai J. 
Skučius ir S. Petruškevičius. 
Jie laiko net 12 kiaulių. Pa
grindinis jo užsiėmimas — 
vaikščioti po parduotuves ir 
supirkinėti kiaulėms duoną, 
miltus”.
Ką tai reiškia 12 kiaulių, kai 

tas žmogus plačios apylinkės 
žemdirbius, kuriems vien duo
na įgriso iki gyvo kaulo, fizi
nes jėgas sustiprina nors ma
žu mėsos gabaliuku.

Ypač laikraštis pasipiktino, 
kad Kaune, Akacijų gatvėje 12, 
gyvenančios A. Račkuvienės el
gesiu, nes ji per metus parda
vusi duona ir miltais nupenėtas 
6 kiaules.

Vilniaus “Tiesa” giriasi, kad 
Lietuvoje iškepama tiek duo
nos, jog jos pakanka maistui. 
Tačiau tuojau prideda; “Ir jei
gu kartais kur nors atsitinka, 
kad kurią .dieną duonos pri
trūksta, tai kalti tie veltėdžiai,

tys valgo, bet naudoja egoistiš- kurie duoną superka maišais ir 
kiems, pasipelnijimo tikslams. .14 sušeria gyvuliams”.
Jie ima naudoti duoną gyvu
liams ir paukščiams šerti.

Ko gi čia komunistam aša
ras lieti, nes žmogui reikia ne 
tik duonos, bet pieno ir mėsos, 
o ypač laisvės, kad “mūsų gy
venimas būtų labiau pasiturin
tis”.

“Tiesa” sako, kad “negalima 
be didžiulio pasipiktinimo kal
bėti apie mūsų visuomenėje pa
sitaikančius asmenis, kurie nau
dojasi tuo, kad mūsų šalyje 
duona pigi, superka ją ištisais 
maišais, o paskui sušeria gy
vuliams”.

Jei jau ta duona tokia pigi

ARGENTINOJE LAIMĖJĘS PREZIDENTAS GUIDO
Buvęs rimtas susikirtimas tarp armijos dalinių

BUENOS AIRES, Argentina navo armijos vadu.
— Kariniai daliniai, remiantie- Vienas iš anti - Guido jėgų 
ji prezidentą Jose Maria Guido, vadų esąs areštuotas. Gen. Ber- 
užvakar puolė ir užėmė sosti- nardino Lubayru, armijos štabo 

vadas, vyriausybės pareigūnų 
sulaikytas Buenos Aires mieste.
Antrasis gen. Juan Carlos Lo- 
rio, armijos vadas, esąs pa
bėgęs.

nę Buenos Aires. Prezidentas 
pripažino, kad laimėjusios ka
rinės jėgos sukilusios prieš ka
rių norą kontroliuoti vyriausy
bę.

Šis pranešimas pasirodė tik 
šešiom valandom praslinkus, 
kai tankai išstūmė anti - Guido 
karinius dalinius iš miesto šir
dies ir aviacijos sprausminiai 
lėktuvai bombardavo kitas ka
rines jėgas, stovinčias miesto 
parke. Tankams vadovavo pre
zidento Guido rėmėjas gen. 
Juan Carlos Ongania.

Gen. Ongania ragina sudaryti 
konstitucinę vyriausybę ir grei
tai paskelbti visuotinius rinki
mus.

Prezidentas pranešė, kad ka
riniai žygiai baigti. Guido šeš
tadienį generolą Ongania nomi-

ITALŲ PARLAMEN
TAS NUBALSAVO 
SUVALSTYBINTI 

ELEKTROS 
JĖGAINES

ROMA — Italų parlamentas
404 balsais (prieš 74) penkta
dienį priėmė įstatymo projektą 
suvalstybinti elektrą.

Įstatymo projektas pasiųstas 
į senatą, kuris jį patvirtins. 
Vyriausybė perimsianti krašte 
elektros jėgaines iš 120 priva
čių bendrovių apie lapkričio 15 
dieną.

Ministeris pirmininkas Fan- 
fani, kurio centro ir kairiojo 
sparno koalicinė vyriausybė 
pravedė įstatymo projektą ne
paisant aštrios kritikos, paten
kintas balsavimu.

Bet iš 596 palamento narių 
dauguma 118 atstovų, kurie su
silaikė balsavimuose, yra krikš
čionių demokratų partijos na
riai.

Daugiau kaip mėnesiui užtru
kus debatams, elektros suvals- 
tybinimo įstatymo projektas 
buvo priimtas. Jį parėmė komu
nistai, socialistai, socialdemok
ratai ir respublikonai. Šiam įs
tatymo projektui priešinosi li
beralai, monarchistai ir neofa- 
šistų partija MSI (italų socialų 

i saiūdis)
Amerikos Lietuvių Katalikų Federacijos posėdis Alto reformų reikalu Kritikai teigia, kad Italijos ad-

CHICAGO — Rugsėjo 22 d. mingi, Am. R. Kat. Federacijos tis prie šio kongreso suorga-' ministracija permažai turi jė- 
dienraščio “Draugo” redakcijos centro valdyba prašė savo at- nizavimo darbų ir paskirti sa- §31 tvarkyti elektros pramonę,

Amerikos Liet. Kat. Federacijos centro valdybos pasitarimo su jos pačios ir LRKSA atstovais dalyviai 
rugsėjo 22 d. ,,Draugo” patalpose. Iš kairės i dešinę: dr. J. Meškauskas, kun. A. Stašys, I. Kazlauskas, 
E. Juknevičienė, K. Kleiva, L. Šimutis, inž. A. Rudis, prel. I. Albavičius, dr. K. Šidlauskas, dr. A. Damu

šis, J. Pabedinskas, E. Paurazienė ir dr. V. Šimaitis.

ALRK FEDERACIJOS CENTRO VALDYBOS 
PASITARIMAS SVARBIAIS REIKALAIS

kus”, rašydamas:
“Anksčiau Vilniaus rajono i 
Staviškių kaimo parduotuvė ; 
per dieną parduodavo apie
350 kilogramų duonos. Jos ! 
visad būdavo pakankamai, ne
trūkdavo. Gi dabar par
duotuvė kasdien realizuo
ja po 600—800 kilogramų , 
duonos. Tačiau ir šito kiekio 
čia kartais nepakanka. Kodėl 
taip yra? Užeikite į šio aki- 
mo gyventojo M. Bartusevi
čiaus sodybą, ir čia pamaty
site trejetą kiaulių, karvę, 
apie 50 vištų. Šeimininkai pa
tys pareiškia, kad visi šie gy
vuliai ir paukščiai šeriami 
duona. Šitaip nusikalstamai su 
šerti gyvuliams duoną įpratę 
ir kai kurie kiti šio kaimo gy
ventojai. Veltėdžiai, panašūs 
į Bartusevičių, nuolat važinė
ja į Vilnių ir čia irgi supirki
nėja duoną gyvuliams šerti”. 
Trejetas kiaulių, karvė, apie

50 vištų! Baisus dalykas! Jei 
kur trūksta duonos, žinoma, 
reikia surasti to trūkumo “kal
tininkus”.

Pagailau komunistų “Tiesa” 
sušunka:

“Duona — visos mūsų liau
dies turtas. Ją reikia bran
ginti!”
Ar tik duona — liaudies tur- dieninės padėties, dėl jos pasi-

tas? O mėsą, pieną ir kitus da
lykus atiduoti Maskvai!!!

Įsidėmėtini yra Roy Cadwell 
žodžiai:

“Komunizmas yra šėtoniška 
sistema, gimusi neapykantoje, 
auklėta ir auginta pagiežoje ir 
įklota į geležinius rėmus, ku
rie sukausto žmonių gyvenimą, 
širdis ir protą. Kaip milžinas 
Frankenšteinas jis triuškina 
tuos, kuriuos tariamai globo
ja. Yra geriau greitai numirti 
esant laisvu žmogumi, nei lėtai 
žūti komunistų vergijoje” 
(“Communism in the Modern 
World”). giau ir efektyviau. Jei ir toli- į diniai įrengimai, paruošti visuo- 

Panaikinkite komunistinę sis- mesni valdybos žygiai pasitvar- tiniam. Bažnyčios susirinkimui, 
temą okupuotoje Lietuvoje, ta- kyti pagal visuomenės pageida- bet bombos buvo surastos prieš 
da užteks duonos ne tik žmo- ■ vimus ir išlaisvinimo darbų ve- J°™s sprogstant. . .
nems, bet ir gyvuliams. idimo reikalavimus nebūtų sek- bombog buvusios padėtos pa_

kvaišelio; gal būt, to paties as
mens, kuris buvo padėjęs bom
bą didžiulėje bažnyčioje liepos 
14 dieną, kuri tada sužalojo sta-

Žnvo S. Geštautaite
CHICAGO — Automobilio 

nelaimėje netoli Chicagos rug
sėjo 21 d. vakare žuvo stud. Sil- 
vinija Geštautaite. Su ja kartu 
važiavusios Jūratė Geštautaite 
ir Sabina Barzdaitė buvo su
žeistos. Visos trys praėjusį pa
vasarį yra baigusios Marijos 
aukšt. mokyklą ir dabar pra
dėjusios studijuoti. Visos yra 
čikagietės.

Visą gyvenimą mokykis mirti.
Seneoa

patalpose įvyko Amerikos Lie
tuvių R. K. Federacijos centro 
valdybos pasitarimas su Fede
racijos ir LRKSA atstovais bei 
jų pavaduotojais Amerikos Lie
tuvių Taryboje. Išklausyta at
stovų pranešimai iš ALT šian-

sakyta ir ryšium su Lietuvos 
išlaisvinimo reikalais ir darbais 
padaryta eilė svarbių nutarimų.

Tarp kitko buvo nutarta iš
reikšti pasitenkinimą ALRK 
Federacijos ir LRKSA atsto
vais Alto valdyboje dėl tiesios 
ir teisingos laikysenos pareigų 
pasiskirstymo ir ateities dar
bams pasitvarkymo bei planavi
mo atžvilgiu. Atstovai buvo pa
skatinti ir toliau laikytis tos 
linijos, kad tinkamai pasiskirs
čius valdybos pareigomis ir su
tiksimus organizacijos įstaigų 
veiklą, Lietuvos išlaisvinimo 
darbas eitų sklandžiau, vienin

Ben Bella įsake saugoti 

Alžiro apylinkę
ALŽIRAS, Alžirija — Alži

riečių vadas Ben Bella, trium
fuojąs ketvirtadienio parlamen
to rinkimuose, įsakė penkta
dienį alžiriečių armijai atstaty
ti tvarką Alžiro srityje, kur 
ketvirtos karinės apylinkės da
liniai graso jo valdžiai.

Politinio biuro generalinis 
sekretorius Khider pareiškė, 
jog nacionaliniam kariniaim da
liniam įsakyta užimti pozicijas 
aplink miestą 25 mylių nuoto
lyje.

Į parlamentą išrinkti 196 at
stovai, kuriuos pateikė Ben Bel
la ir jo Politinis biuras.

Alžirijos 15 departamentų 
balsavo 90 procentų iš 6,500,000 
galinčių balsuoti.

stovų tuojau ją painformuoti, vo atstovą, prašymas buvo ‘nes perdaug suvalstybinta pra- 
kad būtų galima padaryti ati- patenkintas. Atstovu paskir-1 monių. _
tinkamas išvadas ir žiūrėti, tas dr. Vytautas Vygantas iš Vyriausybė birželio menesį 
kad Amerikos lietuvių pastan-lNew Yorko.
gos talkinti Lietuvos žmonėms

Federacijos valdyba pasitarėišsilaisvinti nebūtų silpninamos, 
bet stiprinamos.

Federacijos valdyba, gavusi 
Balfo pirmininko kan. J. Kon
čiaus prašymą paskirti į šios 
šalpos organizacijos direktoria- 
tą, paskyrė Mariją Rudienę iš 
Chicagos, Stasį Dziką ir dr. 
Sklerį iš New Yorko.

Amerikos lietuvių ■ katalikų 
kongreso komitetui prašant dė

BOMBOS SV. PETRO BAZILIKOJ
VATIKANAS — Dvi padega-i tūlą, bet sužeidimų nebuvo, 

mosios bombos rugsėjo 23 d. Į Jei bombos būtų padegusios 
buvo padėtos šv. Petro baziliko- j Šv. Petro bazilikoje įrengimus, 
je; matyti, norėta padegti me- gal būt, būtų tekę atidėti visuo

tinį Bažnyčios susirinkimą, ku
ris bus pradėtas spalio 11 die-
ną.

Rusai valdo Rytų

vokiečių armiją
PRANEŠĖ ATBĖGĘS 

AUKŠTAS KARYS

BERLYNAS — Aukšto ran
go Rytų Vokietijos karys, atbė
gęs į Vakarus, pareiškė penk
tadienį, kad rusų karininkai 
kontriuoja rytų vokiečių kari
nius dalinius.

Lt. pulkininkas Martin Her- 
bert Loeffler, atbėgęs į Vaka
rų Berlyną rugsėjo 8 dieną, 
spaudos konferencijoje taipgi 
pareiškė, kad rytų vokiečiai 
bandys antrąjį kartą užblokuoti 
Vakarų Berlyną, pasirašius su 
Sovietų Sąjunga galutinę taikos 
sutartį. Loeffler, pasikalbėjęs 
su vyresniais karininkais Rytų 
Vokietijoje padarė tokią išvadą.

Tuo tarpu Jungtinių Ameri- Požėla. Jis turėjo ir pranešimą, 
kos Valstybių armijos konvo-
jai penktadienį vėl žygiavo tarp 
Rytų Berlyno ir Vakarų Vokie
tijos be jokių sutrukdymų ar

ir dėl savo kongreso sušaukimo 
1963 ar 1964 m.

Išklausyti Federacijos pirmi
ninko A. Rudžio ir sekretoriaus 
dr. V. Šimaičio pranešimai apie 
aktualiuosius katalikų akcijos 
reikalus.

. .. , u u „ kariniai patarėjai vakar išvykoFederacijos centro valdybos .v < J J.... .. . ,__„ . is Laoso į Bangkok, Thailandosusirinkimas praėjo vieningoje ° 1 . , ...
, , . . , . 1 sostinę. Amerikiečiai kariniai pair darbingoje nuotaikoje. . _. r .„ , . _. tarėjai išvedami is Laoso.

Trumpai iš visur
—Dailininkai pavergtoje Lie- , Pagal Požėlą, galima laukti, 

tuvoje skatinami savo kūryboje kad puslaidininkiai bus daugiau 
daugiau vietos skirti kolchozi- pritaikomi praktikoje. Konfe- 
niam gyvenimui. Rugsėjo mėn. i rencija parodė, kad puslaidinin- 
pradžioje Šiauliuose, „Aušros” I kiai užima vis didesnę vietą 
istorijos - etnografijos muziejų- 1 elektroninėje automatikoje, kos- 
je surengta Vilniaus dailės in- į moso tyrimuose ir kitur, 
stituto doc. Vinco Dilkos paro- į —Lenkams nevyksta su kny- 
da, su 110 darbų, kaip tik dau- gų leidimu. Per 1962 m. pirmą 
gumoje atspindėjo sukolchozin- pusmetį Lenkijoje iš viso išleis
tą kaimą. ta 2,786 knygų pavadinimų (jų

tiražas per 42 mil. egz.). Len-
- Kuba, jos gyvemmas pa- kijoje nusiskundžiama; kad

vergtoje Lietuvoje visais budais knygų leidžiama mažaij jos 
pristatoma kaip didvyriška ko- daugiausia platinamos dides- 
va už laisvę, o JAV-bės, aip j nįuoge miestuose, autoriai gau- 
kraštas, siekiąs laisvę uz- Į mažus honorarus, paga-
gniaužti. Tokių motyvų turėjo liau> bibliotekos silpnai aprūpi-
Kaunc, rugsėjo men. Čiurlionio namog naujomig knygomig. 
vardo dailės muziejuje sureng
toji Kubos grafikos paroda. Bu
vo eksponuota 150 Kubos daili
ninkų kūrinių.

— Anglijoje vasarą įvykusio
je tarptautinėje konferencijoje 
puslaidininkių fizikos klausi
mais, sovietinėje delegacijoje 
dalyvavo ir vienas lietuvis, fizi
kos - matematikos kandidatas

incidentų, nors Sovietų žinių 
agentūra Tass pasmerkė šiuos 
karinius žygiavimus.

patvirtino, kad privačios bend
rovės bus pavestos Nacionali
nei Elektros įstaigai, kuri ga
mins ir padalins elektrą.

83 amerikiečiai išvyko 
iš Laoso

VIENTIANE, Laosas. — Aš
tuoniasdešimt trys amerikiečiai

Grįžo Erhardas
FRANKFURTAS, Vokietija. 

Vakarų Vokietijos ekonomijos 
ministeris L. Erhardas ketvirta 
dienį grįžo iš Jungtinių Ameri
kos Valstybių “giliai paveiktas 
amerikiečių tvirta ir aiškia lai
kysena”. Erhardas Amerikoje 
viešėjo vieną savaitę.

IR ŠEŠTADIENIAIS...
KEY WEST, Fla. Kubos vai

kai turės lankyti mokyklą še
šias dienas, kaip ir Sovietų Są
jungoje.

Havanos radijas ketvirtadienį 
pranešė, kad pradžios mokyklo
se mokslas bus pradėtas spa
lio 1 dieną. Vaikai jas turės 
lankyti nuo pirmadienio iki šeš
tadienio. Kaip Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse, Kubos vaikai 
seniau šeštadienį turėjo laisvą.



DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 24

SOC I AU NIS DRAU DI MAS
IR DARBAS

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLIŪNAS

Siūlo pensiją mokėti 
60 mdy amžiaus

washingtonas, d. c. — 
Senatorius William Proximire 
(dem. iš Wis.) įnešė Kongresan 
įstatymo projektą, pagal kurį 
siūloma pensijas mokėti tiems 
asmenims, kurie mokėjo sočiai, 
draudimo mokesčius nustatytą 
laiką ir kuriems sukako 60 m. 
amžiaus.

Manoma, kad šį projektą re
alizavus, daugelis dirbančiųjų 
išeitų pensijon anksčiau ir tuo 
būdu bedarbiai užimtų jų vie
tas, sumažindami krašte siau
čiantį nedarbą.

Senatorius W. Proxmire sa
ko, kad jis aplankė daugelį dir
bančiųjų fabrikuose ir kalbėjo
si su darbininkais, kurie jo pra
šė, kad įstatymo keliu sumažin
tų pensijon išėjimo amžių nuo 
65 m. (sū sutn'ažinta pensija 
62 m.) iki- 60 metų.

. Nę.vFę'Rodai skaičiuoja
bedarbius

W. McGaffin, Chicagos dien
raščio Daily Nsws koresponden
tas Washingtone 'šiomis dieno
mis pranešė/ -kad jei JAV var
totų Anglijos formulę, tai šia
me krašte priskaitytų tik 1,- 
500,000 bedarbių, o ne kaip 
dabar yra 3,900,000. Mat, bri
tai; skaičuoja tik tuos bedar
bius, kurie gauna nedarbo pa
šalpą. Pagal JAV skaičiavimo 
metodą, i bedarbių eiles buvo 
įtraukta 100,000 mokyklų mo
kytojų, kurie laukė rugsėjo 
mėn., kai mokyklose prasidės 
pamokos. Bet S. Wol'fbein, Dar
bo dep-to ekspertas, tiki, kad 
šiuo metu krašte yra 2,500,000 
bedarbių. Jis sako, kad “mes 
skaičiuojame kolegijų graduan- 
tus, kurie iki dabar nesurado 
darbo, kaip bedarbius, gi Ang
lijoj jie pirmiausia turėtų su
rasti darbą, jo netekti, o vėliau 
gauti nedarbo pašalpa, ir tik po 
to esti skaičuojami”. Jis nuro
dė, kad kai kada ir mes apsi- 
skaičiuojam, pvz. kai “darbo jė
ga pranyksta (disaperanees), 
o mes ją laikome bedarbių ei
lėse, — seni žmonės ieško dar
bo, jo negavę, iškrenta. 3,800,- 
000 bedarbių skaičius yra tai 
žmonės, kurie aktyviai ieško 
darbo”.

Na, o kaip su sezoniniais, dar 
bininkais, namų tarnais ir ki
tais, kurie nedarbo pašalpų ne
gauna, ar jie laikomi bedar
biais, kai ieško darbo,o jo ne
suranda? Pr. Fabius

. . .
Nuo nacių nukentėjusieji 

; ir jų atlyginimas
Per neseniai Chicagoj įvyku

sio nuo nacių nukentėjusių pa
sitarimo diskusijas paaiškėjo, 
kad yra kelios nukentėjusių ka
tegorijos, kurių bylas vokiečių 
įstaigos ar A. Pabėg. Komisa
ras svarsto. Blogiausia yra 
tiems;, -kurie dėl karo nustojo 
turto, pensijų ir t. p. Aukš. Pa- 
ihėg. Komisaras Genevoje atsa
ko, kad minimi reikalai nesą jo 
kofaipętencijoj. V. Vokietijos įs
taigos irgi atsisako buv. Lietu
vos pareigūnams pensijas mo
kėti. Neseniai Vak. Vokietijos 
valdžia patvarkė, kad su visais 
tokiais reikalais reikia kreiptis 
į Bundesverwaltungsamt įstai
gą Koelne.

Visai neseniai “Abendpost” 
Chicagoje paskelbė, kad vokie 
čiai išmokėjo nuo nacių nuken- 
tėjusiems ir k. asmenim 16:5 mi 
lijardų DM atlyginimo ir dar 
išmokės 9 milijardus DM ir kad 
šiais metais 5% valstybės biu

džeto numatyta tokiems atly
ginimams ir dar kelis metus pa
našiai bus. Užsiminta ir apie 
atlyginimą kraštam ir žmonėm 
iš už geležinės uždangos.

Nukentėjusieji per savo orga 
nizaeijas turės vėl kovoti už sa- 

: vo teisę į atlyginimą. Priminti- 
į na, kad prašymų padavimo ter
minas š. m. gruodžio 31 d.

Argus

Pamažu auga JAV-bių 
ekonomija

Prez. Kennedy Ekonomijos 
Patarėjų Taryba balandžio mėn. 
pradžioj peržiūrėjus JAV eko
nominę padėtį pranešė, kad kra , 
što ekonomija auga vidutinišku 
greitumu.

Tautinė produkcija yra apie 
10% aukštesnė negu prieš me
tus, tačiau tikėtasi 7 (bol. dol. 
padidėjimo yra iš tikrųjų 3 bil. 
mažesnis. Asmeniškos žmonių 
pajamos yra didesnės. Tačiau 
vartotojai pinigų taip laisvai 
neišelidžia. To priežastys — 
Uogas oras, nutraukęs produk
ciją daugely industijų ir žemės 
ūky. Be to vartotojai neperka 
tiek ,kiek tikėtasi. Perka ma
žiau automobilių, namams rei
kalingų dalykų ir kt. Tikėtasi, 
kad vartotojų pirkimas duos 
ekonominį pagrindą žiemai ir 
pavasariui ir pakels manufak
tūrinę veiklą, užsakant dau
giau mašinų ir statant daugiau 
fabrikų. Industrija padidino 
šeik tiek savo veiklą, vartotojai 
truputį padidino pirkimą.

Prezidentas ir jo patarėjai 
manė, kad industrija padidins 
savo veiklą ir mašinų pirkimą 
14%. Tačiau kritiškai svarbūs 
pirkimai pakils tik 8%. į

Prez. Kennedy sausio mėn. 
pažadėjo, kad jis pasiūlys pa
pildomus būdus valdžioje eko- 
nomojai skatinti. Jis dabar pa
darė savo pirmą žingsnį ta 
kryptimi, prašydamas Kongre
so suteikti 600 mil. dol. sumoje! 
viešų pastatų statymo progra- 

! mai.
Šie pinigai bus naudojami ligo 

minių, bibliotekų statymui, van- 
idens, kanalizacijos ir kitų rei
kalingų sistemų įtasymams ir 
duos darbo bedarbiams darbi
ninkams. Pinigai bus nukreipti 

i į tas sritis, kur nedarbas yra 
didesnis. Am. Coun.

JŪS KLAUSIATE,
MES ATSAKOME

Kl. Soc.' dr. apmokamose tar
nybose uždirbau (seka sentelė).; 
Gimus 1906 m. birž. 20 d. Man j 
sukakus 65 m. kokia bus mano ; 
pensija, jei daugiau nutariau vi I 
sai nebedirbti? O. T. I

, Ats. O. T. Atrodo, kad jūsų I 
mėnesinė socialinio draudimo! 
pensija nebūtų labai didelė, jei 
daugiau jau nebedirbtumėte. 
Pagal pateiktuosius uždarbių 
davinius, jums sulaukus 65 m. 
amžiaus, pensija būtų tiktai 
apie $45 per mėnesį.

Pastebėtina, kad bet kokie už 
darbiai jūsų pensijos dydį pa- 

i didintų. J. Šoliūnas

PILIETYBĖS REIKALAIS 
Jei mano draugas turėtų JAV 
tarnautojo pažymėjimą, ar jis 

galėtų ankščiau įvažiuoti?
Kl. Aš turiu draugą, kuris 

labai norėtų imigruoti į JAV- 
bes, bet jis atvyko iš krašto, 
su perviršyta kvota. Kaž kas 
jam aiškino, kad jeigu jis ga
lėtų įgyti pažymėjimą, kad jis 
rado tarnybą, tuomet jisai būtų 
nukeltas į preferencijų kvotos! 

j sąrašą. Ar yra JAV-bėse tokių i

Vyras be tėvynes yra Womg 
Let Poy San Francisco mieste. 
Jis buvo nuo 1938 .m. .jūrininkas, 
tačiau negali gauti JAV piliety
bės ir jis dabar negali nei dirbti 
JAV laive, nei uoste, nei, paga
liau, kaip išvykti į Hong Kongą, 
kur gyvena jo žmona. Mat jis 
JAV pilietybę gavo apgaulės bū
du.

agentūrų, kurios galėtų parū
pinti tokį pažymėjimą? R. Sp.

As. R. Sp. Informacijos, ku
rias gavo jūsų draugas tik da
linai teisingos. Yra teisinga, 
kad pagal the Immigration and 
Nationality aktą, su specialia 
specialybe svetimšalis, kuris 
yra būtinai reikalingas JAV-ms, 
gali gauti preferenciją. Tačiau 
'tokią preferenciją gali gauti tik 
dabdavys, kuriam būtinai reika
lingas toks svetimšalis specia
listas. Tą reikalingumą darbda
vys turi dokumentais įrodyti, o 
svetimšalis savo patyrimą ir
gi turi pagrįsti atitinkamais pa
žymėjimais. JAV-se veikiančios 
pabėgėliams agentūros, kurios 
rūpindavosi jų darbų pažymėji
mais, reguliariems imigrantams 
niekada nepadėdavo. Daugelis 
darbdavių nenori rašyti petici
jas nežinomiems asmenims. To
dėl svetimšalis turėtų surasti 
darbdavį ir įrodyti jam savo 
specialybę, kad toks darbdavys 
norėtų rašyti peticiją, kad sve
timšalis specialistas jam būti
nai reikalingas. Pr. šul.

TRUMPAI
— David J. McDonald, plieno 

unijos pirm., savo unijos kon
vencijoj Miami Beach pasakė, 
kad JAV-bėse šiuo metu yra 4 
mil. bedarbių. Valdžia ir unijos 
savo pareigą nedarbui sumažin
ti jau atliko, o dabar tai turė
tų padaryti pramonininkai, — 
pabrėžė D. J. McDonald.

— Siūlo uždarbio min. padi
dinti iki $1.50, vietoj dabar mo
kamo $1.25 per vai. Tokį pasiū
lymą valdžiai padarė plieno pra
monės unijos konvencija, vyk
stanti Miami Beach.

— E. Aurorra aukš. mokyk
loj metalo suvirinimui studijuo
ti įsirašė 50 asmenų ir Gregor 
Vocational aukšt. mok. 25 mer 
gaitės įsirašė prakt. nursių stu
dijoms. Mokslas pradedamas

rūgs. 24 d. Tai (federalinė ap
mokymo programa, kuriai Illi
nois valstybei skirta $931,000. 
Daugelis studentų imami iš ge
rovės aprūpinimo (welfare) ir 
nedarbo įstaigose įsiregistravu- 

j šiųjų žmonių.

— Streikuojantieji Chicago & 
North ĮVestern geležinkelių te- 
legrafininkų unijos pir. G. E. 
Leighty išleido atsišaukimą, ku 
r-iame pasisako, kad jie norį 
kuo greičiau tą streiką baigti 
ir laukią konkrečių pasiųlymų iš 

i tų geležinkelių komp. pirm. Ben 
j W. Heineman, kuris iki šiol to 
nepadaręs.

— Senatas priėmė įstatymo 
projektą — War Claim Act of 

! 1948 — kuriuo numatoma išmo 
keti nuostolius buvusiems alian . 
tų belaisviams Vokietijoj ir kon ’ 
centracijos stovyklų kaliniams, j 
kurie yra arba bus JAV pilie-1 
čiai. Išmokėjimai bus daromi iš 
vokiečių fondų, kurie buvo už- į 
šaldyti JAV-bėse II pasaulinio j 
karo metu. Č.

— Prancūzijos pramonės mi- i 
nisteris Michael Mauric Bokow- • 
ski. sukritikavo amerikiečių fir- • 
mas, ypač General Motors ir • 
Remington už tai, kad jos įve
da savo skyriuose Prancūzijoj 
automatizaciją, kuri iššaukia jų 
krašte nedarbą.

— Senato bankų komitetas 
patvirtino 100 milijonų dol. se- 

Įnesnio amžiaus žmonėms namų 
i statybai. Kai kurie spaudos žmo 
nės juokauja, kad seneliams no
rima statyti namus, kad tik jie 
nereikalautų sveikatos plano 
(Medicare) realizavimo.

' SOPNSE BARDUS RAKIO 

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 WOPA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

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

Chicago 29, 111.

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

TV, RADIJAI, HI-FI, VSSINTUVAI 
Pardavimu i--taisymai Sekm. uždaryta

įg P. ŠILEIKIS, 0. P.
SSS' Orthopedas. Protezistas.

Aparatai-Protezai. Med. ban-
ę, 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. PRospect 6-5084

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

DS1 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad ir šeštad.

TKE LlTHUANtAN WORLD-W1DE DAILY

4545 WEST 63rd ST., CHICAGO 29, ILL., Tel. LUdIow 5-9500

Second Class Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily, S 
except Sundays, days after Christmas and Easter, by the Lithuanian £
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$11.00 per year outside of Chicago and in Canada £

Vi metų 3 mšn. 1 mėn. S 
$7.00 $4.00 $1.75 £
$6.00 $3.50 $1.50 S

Prenumerata; Metams
Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 
JAV ir Kanadoj $11.00

® 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.

9 Redakcija dirba kasdien S 
8:30 — 5:30, šeštadieniais £ 
8:30 — 12:00 5

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

šeštadie- g

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪS (j SPECIALYBE.

PRESIN PHOTO STUDIO
4068 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 

( Tncorporated ) 
EDVARDAS ULIS, »av.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

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

Rez. HE 6-1670.

DR, K, G. DALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford 
Medical Building), tel. LTJ 5-6446
Valandos pagal susitarimą.. Jei ne 
atsiliepia, skambinti MT 3-0001.

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namų - rez. PRospect 8-0081

DR. JANIO JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 West 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo S Iki
4:30: antr. ir penkt. nuo 4 iki 8;
šešt. nuo 1 ki 4 vai

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
Iki S vai Tr^iad. ir Sešt. uždaryta. 

Telefonas: GRovehill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marąuette Koad 

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

DR. VL KAUPAS~
VIDAUS LIGOS 

756 VVest 35th Street 
(Kamp. 35-ta. ir Halsted) 

Valandos vak. 6-9. šeštad. 10-2 p. p. 
Treč. susitarus.

Ofiso tel. BT 7-0400 
Dienos metu tel. CA 5-5010

Ofiso lr huto 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.

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 Sa. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINfiS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę. 

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. v. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir
kitu laiku susitarus telefonu.
______ Telef. REpublic 7-2290.

DR. ART. RUDOKAS, Opi
Tikrina akis lr pritaiko akinius, 

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

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

Dr0 W. Ross Dr. L. Seilm
Inkstu, pūsles ir šlapumo taku 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. VVestern Avė t 
GR 6-0091; 392 E. 1591h St, Harv< 
III., tel. EDison 8-4383; 30 N K 
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-77C

Valandos__pagal susitarimą

BR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGU 

PRITAIKO AKINIUS
6449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-57 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, i

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

T. E L EtV 1 Z l J A S
paprastas ir • spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav vietoje J8.00, 
už dirbtuvSs darbą—510.00 ir da
lys. Pigios paveikslinšs lempos.

i. MIGLINAS
2549 W. 69th St. 11 a. PR 6-1063 
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Ofisas: 3148 VFfist 63rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

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

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

M O V a N G
R. ŠEReNAS perkrausto bldu& 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 Pi. WA 5-8063

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

as FRANK ZAPOLIS $ 
a 3208 & YVest 95th Street B

Chicago 42. Illinois &
GA. 4-8654 >. GR. 6-4339,

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

ligų metų patyrimas ir 
apdraustas perkr.costymas

WA. 5-9209 Chicago, III-

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

INSURED

4

Naujas aukštas dividendas numatoma* 
mokėti ant investavimo suskaitę nuo vasario mėn. 1 d., 1982 m. 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D 

Dividendai mokami sausio ir liepos men. 1 r.
IjUffSfYe. PIRM. lr KETV............................... 9 v. r. iki 8 p. p.

VMMINUUdE! ANTRAD. ir PENKT............ .. 8 ▼. r. iki 5 p. p.
ŠEŠTAD. . . 8 v r. Iki U ▼ d. Tračiai! uždaryte.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

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

______ Rez. IVAlbrook 5-3048

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

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

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

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

DR, PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 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 Avenue 
(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

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

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-8867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija ir moterų ligos 
2454 West 71st Street 

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

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 VVest 71st Street

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

Tel. ofiso lr rez, VVA 5-2017

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas ) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3925 West 59th Street ■

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

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

išskyrus trečiadleniua 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

DR, EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIAIMSTfi 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern 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 7-116S 

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARTMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street 

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

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

DR, J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

Pričm. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt. 
1-4 v, p. p., trečiadienį — uždaryte.

Tel. ofisų RE 7-8818

DReALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Ofisas 2659 W. 59th Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 6-0617

' Valandos: l-S p. m. ir 6-8 p. hi.
Penkt. tik 1—3 p. p.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

Ofiso telef. Cliiffside 4-2896 
Ivezid. telef. VVAIbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So.. Ashland Avenne 
Bendra praktika lr specialiai

-- , chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 h 
° v%. va]<- Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. šeštadieniais nuo S 
v. iki 5 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

bendra praktika ir moterį
LIGOS

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

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą.

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

Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybe: AKUŠERIJA lr MOTERŲ

LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 iki 8 

Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

X (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 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąnette Road
Vai. nuo 2 Iki 4 v. v. ir 7 iki 8 v. v. 

Trėč. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 South Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR.6-0659 

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 —
434-6987 nuo 2 valandos po pietų 
Ugi 5. valandos ryto kasdien.



Šaltajame kare -- ' ' " i

GYVENIMAS PAVOJUJE
Komunistų didysis ginklas 

šaltajame kare yra plačiai var
tojamas žodis “taika”. Jie tą 
žodj savo tikslams sėkmingai 
panaudoja, nes visi žmonės 
yra išsiilgę taikos ir ramybės. 
Bet jų kalbos apie taiką prak
tiškai veda į laisvės praradi
mą. Komunistinė taika siekia 
atimti žmogui minties laisvę, 
laisvę eiti ten, kur kam patin
ka, išpažinti Dievą ir Jį gar
binti. Ji naikina kiekvieną 
nuosavybės formą. Jų taika 
naikina visas teises vadintis 
ir būti sau žmogum.

Šitai patvirtinti gali komu
nistų pavergtieji kraštai, ku
riuose jau nebeliko nė vieno 
laisvo žmogaus. Milijonai ver

gų yra šiandien pajungti ko
munistinei idėjai. Jie kalba ne 
tai, ką jie patys mąsto, bet 
tai, kas jiems yra pasakyta.

Kai Sovietų Rusija išėjo su 
aliantais iš antrojo Pasaulinio 
karo laimėtoja, laisvėje gyve
nąs žmogus taip pat nematė 
normalaus gyvenimo. Prasi
dėjo šaltasis karas. Jau ne
skaitant komunistų pavergtų 
kraštų, kaip Lenkija, Čekoslo
vakija, Rumunija, Bulgarija, 
Albanija, Rytų Vokietija, Lie
tuva, Latvija, Estija, prasidė
jo Sovietijos agresija visais 
frontais ir į visas puses. Kal
bėdami apie taiką, komunistai 
pavergė visą Kiniją, pradėjo 
vykdyti agresiją Pakistane, 
Korėjoje, Vengrijoje, Konge, 
Laose, Kuboje, Vietname, Al
žirijoje. Jie ruošia prietilčius 
Maroke ir Alžirijoje. Ir nesi
mato galo, kur toji komunistų 
“taika” turės baigtis.

Šaltojo karo įtampoje iki 
šiol komunistams sekėsi atim
ti žmogui laisvę ten, kur jie 
buvo nepažinti, ar kur jie su
gebėjo smurtu ar apgaule pa
imti valdžią į savo rankas.

Kiek pažįstame istoriją, ne
randame joje nė vienos žmo
nių kartos, kuri būtų turėjusi 
vesti tokią žūtbūtinę kovą už 
laisvą gyvenimą, kaip mūsų 
laikų generacija. Tiesa, šian
dien laisvėje gyvenąs žmogus 
nemato žygiuojančių priešo 
kariuomenių. Jis nemato prie
šo lėktuvų, nešančių mirtį. Nė 
raketos, apie kurias Chruščio
vas vis kalba, dar neskraido 
ant mūsų galvų.

Bet mūsų visas gyvenimas 
yra didžiausiame pavojuje. 
Mes gyvename ir esame šal
tajame kare, kuris yra idėjų 
kova. Nuo šios kovos laimė
jimo priklauso, ar mes gyven
sime laisvi ar tapsime vergais 
kūnu ir dvasia. Todėl laisvę 
mylintieji turi išeiti aiškiai ir 
atvirai prieš komunistinį melą

Spaudoje ir gyvenime

TREMTINIAI Į MASKVOS TAKTĄ
Rugsėjo 8 d. komunistinėj Vii-[ 

niaus “Tiesoj” Albinas Morkus iš
spausdino apsakymą Baltasis mies 
telis. Redakcijos prieraše pažymė
ta, kad Albinas Morkus yra jau
nas JAV gyvenantis lietuvių ra
šytojas, antrojo pasaulinio karo 
nublokštas į šią šalį iš Lietuvos. 
Jo apsakymuose sutinkami JAV 
gyvenimo realistiniai vaizdai”. Iš
spausdino — ką padarysi, žmogus 
negali juk manyti, kad autorius, 
pabėgęs nuo kruvinojo bolševiz
mo, galėtų savo raštais tą komu
nizmą remti ir teršti jį priglobu
sią Ameriką, tačiau šiandien ko
munistinėj spaudoj pasirodė kitas 
pranešimas.

Vaduotojų degradacija
Šiomis dienomis okupuotoj Lie

tuvoj išėjo lietuvių kalba leidžia
mo literatūros žurnalo Pergalės 
9 nr. Šį numerį jau garsina ko- 
munistins laikraštis Literatūra ir 
Menas rugsėjo 15 d. nr. ir skelbia:

“Naujame žurnalo numeryje iš
spausdinta JAV gyvenančio lietu
vių rašytojo Albino Morkaus saty
rinė apysaka '‘Pabėgėlė”. Joje au
torius parodo vadinamųjų Lietu
vos “vaduotojų” degradaciją”

Žodžiu, Albinas Morkus jau stip 
riai šoka pagal kompartijos liniją, 
jei sugeba pavaizduoti bolševikų 
taip keikiamus vaduotojus, kovo
jančius prieš komunistinį režimą.

Neaišku, kokius vaduotojus Mor-

ir jų gražiais žodžiais pri
dengtą agresiją.

* # *
J. Edgar Hoover, tyrinėji

mams vesti federalinio biuro 
direktorius, sako, kad komu
nistų špijonažo tinklas Ame
rikoje yra didžiausias viso pa
saulio istorijoje. Šnipų veiklą 
diriguoja komunistai, kurie 
krašte yra apsidraudę diplo
matiniu neliečiamumu iš Jung
tinių Tautų New Yorke arba 
atstovybių Washingtone.

Sovietų Rusija, sakoma, tu
ri visame pasaulyje tris šim
tus tūkstančių treniruotų šni
pų. Sovietai tam reikalui išlei
džia pasakiškai dideles su
mas. Mat, karinės, mokslinės 
ir techninės paslaptys, kurias 
šnipai išgauna, taikliausiai yra 
panaudojamos krašto suiru
tėms kelti.

Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse komunistų špionažui 
dirva yra palankiausia visame 
pasaulyje. Spauda viską rašo, 
kas buvo ir kas gali būti. Vi
sur galima įlįsti ir visko iš
klausinėti. Vienas rusų atsi- 
metusių šnipų mano, kad rusų 
kariniai attaehe Jungtinėse 
Valstybėse gali legaliai gauti 
85% medžiagos, kurios ieško 
komunistų šnipai, o lenkų ka
riniai atstovai gauna slaptų
jų techninių davinių Ameriko
je daugiau, kaip visuose kituo
se pasaulio kraštuose. J. Hoo
ver sako, kad Sovietai per
tvarkė vėl iš naujo savo šni
pų tinklą ir taktiką. Kontak
tai su amerikiečiais turį būti 
gausesni ir drąsesni, kaltini
mai ir agresija i prieš Ameriką 
nevengtina. Šitai visa daroma 
“taikingos koegzistencijos” 
vardu.

* * *
Ta pati taktika yra taikoma 

ir mums lietuviams. Siūlomas 
bendradarbiavimas, viliojami 
mūsų menininkai, šnipai lenda 
į mūsų tarpą. Išdygsta klausi
mas, kodėlgi negalima bendra
darbiauti su savo tėviškės 
žmonėmis. Vienas išspausdina 
Lietuvoje savo knygą, tai ir 
kitas to nori. Kai kas net pra
deda užmiršti, kad pagal Mark 
so, Lenino, Stalino ir Chruš
čiovo mokymą ir visiems žino
mą praktiką komunistai parti
jos reikalui gali ir turi būti 
žmogžudžiai. Pradeda spaudoje 
kelti visas “geroves”, kokios 
yra komunistų Lietuvoje įvyk
dytos. Visa tai prasideda ko
egzistencijos ir bendradarbia
vimo idėja, kurioje nestinga 
apgaulingų pažadų. Bet teisin
gi čia yra Virgilijaus žodžiai: 
Bijau danajiečių, nors jie man 
ir dovanas neštų. V. Rim.

[ kus pavaizdavo, gali būti vienas ir 
kitas asmuo, kuriuos jis gerai pa
žįsta, nes turėjo progos, “Naujie
nose” dirbdamas, susitikti, tačiau 

' viena aišku, kad pataikė šokti pa
gal kompartijos botago pliaukšė
jimą.

Kas verčia
Įdomu, kad tada, kai pavergti

Lietuvos rašytojai stengiasi pa
bėgti iš okupanto realizmo pančių, 
A. Morkus veržiasi į komunistinę 
spaudą, kad galėtų tais pančiais 
būti supančiotas. Tiesiog negali
ma suprasti, kad žmogus, kuris 
ne kartą yra pasisakęs, jog blo
giausia ir žiauriausia žemėje sis
tema yra komunizmas, dabar nu
eina to komunizmo garbinti, šmeiž 
damas Amerikoj už laisvę besi- 
darbuojančfus asmenis. Keista ir 
tai, kad jis pakankamai šmeižia 
ir šį kraštą, nes “Tiesoj” išspaus- 
dintoj novelėj Baltasis miestelis 
rašo apie negrų linčus, lyg jis 
pats nebūtų matęs Chicagoj negro 
laisvai vaikščiojančio ir gal tur
tingesnio negu pats iš raudonojo 
rojaus pabėgęs novelės autorius.

Pažiūrėsime, ką Pergalėj parašė
A. Morkus, tačiau viena aišku, kad 
nieko gero, ir todėl klausimas ky
la., kas privertė jį, Amerikos duo
ną valgant, garbinti tą režimą, ku
ris Ameriką nori palaidoti.

M. M.

Vokietijoje daugiau kyla nepasitikėjimo nuotaiku
Dviejų metų rugpiūtis drumste santykius. Pilkasis žmogus Vo
kietijoje prisibijo susitarimo su sovietais. Prieš amerikiečius

nukreiptų nuotaikų nesama, bet kyla nepasitikėjimas

Galima teigti; rugpiūtis, pra
ėjusiais ir šiais metais, virto mė 
nešiu, gerokai drumstusiu ame
rikiečių - vak. vokiečių santy
kius. Kai pernai rugpiūčio 13 d. 
Ulbrichtas Berlyne pastatė vad. 
gėdos sieną, Fed. Vokietijos 
spaudoje lengvai galėjai įžiūrė
ti nusivylimo Amerika nuotai
kas. Esą, JAV-bės galėjusios 
kuriuo nors būdu reaguoti, bet 
jos tėparodžiusios pasyvumą. 
Lygiai panaši padėtis buvo ir šių 
metų rugpiūčio 17 dieną, kai 
statybos darbininkas Peter Fech 
teris valandą sunkiai sužeistas 
gulėjo ties siena ir niekas ne
šoko jo gelbėti.

Dabar vokiečių, šveicarų spau 
da primena vieną pasikalbėji
mą ties tikrinamuoju punktu, 
vad. Checkpoint Charlie — vie
nas JAV karys paklaustas, ar 
amerikiečiai skubės į pagalbą 
sužeistajam, gulinčiam rytų pu
sėje, jis atsakė; “That’s not 
our problem.” Šis atsakymas 
kai kurios spaudos laikomas 
net simboliniu, atstovaujančiu 
oficialias valdžios pažiūras. 
Šiaip ar taip, amerikiečių ir vo
kiečių ligšioliniam solidarumui 
buvo suduotas smūgis ir, anot 
Marguerite Higgins ne taip se
nų samprotavimų, nuo praėj. 
metų rugpiūčio abiejų kraštų 
santykiai jau bus pasikeitę, 
nors, jos nuomone, tai galėtų 
išeiti ir į gerą.

Vokiečiai suabejoję JAV galios 
mitu

Šiuo metu įdomu pasekti švei 
carų, vokiečių spaudos svarsty
mus, kodėl pradėjęs vokiečiuo
se smukti Amerikos galios pres 
tižas. Turėjo, pasirodo, reikš
mės Amerikos nepasisekimai 
erdvės užkariavimo srityje, run 
gtyniaujant Su sovietais. Tai 
prasidėjo 1957 m., o 1960 m. 
vėl buvo smūgis tam galios mi
tui, kai piniginės paramos rei
kalais į Bonną buvo atvykęs 
tuometinis JAV iždo sekr. An
dersonas su Dillonu. Prisiminti
nos ir tariamai antivokiškos 
nuotaikos Amerikoje ryšium su 
Eichmanno suėmimu ir hacken- 
kreuzų tepliojimu Vokietijoje. 
Pagaliau ir Kennedy nėra slė
pęs, kad santykiai su Bonna 
ne kartą buvo atsidaužę į įvairių 
“nesusipratimų” uolas. Vis dėl 
to vieno netektų pamiršti, kad,

Žydų tragedija Hitlerio 
okupuotoje Lietuvoje

DR. D. JASAITIS

IX. Lavonų deginimo tvarka buvo absoliutiškai 
metodiška. Buvo iškasamos lygiagretės septynių met
rų ilgumo duobės. Ant jų buvo dedamos storų lentų 
lubos. Tada buvo klojamas lavonų sluoksnis ir apipi
lamas žibalu. Toliau sekė šakų ir malkų sluoksnis. 
Kiekviename lauže buvo 14 gausiai žibalu apipiltų 
lavonų eilių. Užbaigtas krauti laužas atrodė, kaip 
piramidė, kurios viršūnėje buvo įtaisytas medinis 
dūmtraukis. Žibalas ir kitokie degantys skysčiai buvo 
pilami į dūmtraukį. Padegamos bombos buvo deda
mos aplink laužo pamatus. Visus minėtus darbus at
likdavo žydai. Kada tai visa buvo padaryta, Sturm- 
fuehreris arba jo pavaduotojas Legel (jis taip pat 
buvo S. A.) asmeniškai padegdavo vieną laužo galą.

X. Sargybiniai (ypatingai S. A. vyrai) mus muš
davo ir badydavo. Aš iki dabar turiu randus ant abie
jų kojų ir sprando. Vieną kartą nuo smarkaus smū
gio aš netekau sąmonės, pargriuvau ant lavonų krū
vos ir negalėjau atsikelti. Mane draugai nutraukė nuo 
laužo. Po to įvykio aš susirgau. Mums buvo leista 
sirgti tik dvi dieni. Nepasveikusius gabendavo trečią 
dieną į „ligoninę”, t.y. sušaudymui.

XII. Iš 76 darbininkų 11 buvo nušauti darbo me
tu. Keturiašdešimts trys iš mūsų išsikasė nuogomis 
rankomis iš duobės požeminį tunelį, nukirto pančius 
ir pabėgo į mišką. Mus įspėjo vienas cechas SS vy
ras. Jis pasakė mums, kad ir mes visi būsime greitai 
sušaudyti ir sukrauti ant lavonų stirtos. „Bėkite, jei

V. ALSEIKA, Vokietija

kokie nebūtų tie visi abejojimai 
ar nepasitenkinimai, bent ligšiol 
vokiečių tarpe (čia turima gal
voje tik Fed. Vokietijos gyven
tojai) buvo dar gyvos draugiš- gebėjo gyventojus įspėti nuo to 
kos — alijanto nuotaikos. Toji' kių nuotaikų kilimo. Daugeliu 

: sąjunga su JAV vokiečiams tei- atvejų toji spauda, net <r ne
ikė solidžią apsaugą ir reliaty- palaikanti JAV politikos Vo- 
jvų saugumo jausmą. Tačiau... kietijoje, sugebėjo nurodyti, su 
!jau jaučiamas tų nuotaikų smu kokiu tikruoju priešu turimas 
kimas ir pradeda atsirasti įvai- reikalas. Vis dėlto viena rim- 
rios, kai kur ir su pavojumi ta kliūtis dar nėra nugalėta ir
susietos tendencijos.

Berlynas — visų nuotaikų 
barometras

Vokiečių spauda ir aplamai 
viešoji nuomonė visai neslepia, 
kad nepasitikėjimo ir įvairių a- 
be j o jimų nuotaikos daugiausia 
siejasi su amerikiečių laikysena 
Berlyne. Tokias nuotaikas iš 
vienos pusės buvo sukėlęs pasy
vus; sovietams vykdant smurto 
aktus, o iš antros — viešumon 
patekę tariamai vakariečių pa
siūlymai kompromiso keliu su
sitarti Berlyno reikalu. Pilkasis
žmogus kartais reiškia tokią riais atvejais gali perkaisti ir 
nuomonę: ką gi, jie eis vis į1 tai jau sudaro pavojus. Vėl
didesnes nuolaidas, kol bus pri
versti galutinai ir mūsų sąskai
ton susitarti su sovietais, švei
carų spauda, pvz. “Neue Zuer
cher Zeitung”, tokiu atveju ne
norėtų tų minorinių nuotaikų 
laikyti priešiškumo ar neapy
kantos reiškiniais. Ne, ji aiški
na, tai nebūtų galima laikyti ir 
“antiamerikonizmu”, bet tik nuo 
talkomis, kuriose rasi ir skepti
cizmo, ir abejojimų, ir nusivyli
mo. O ar visa tai negalėtų virsti 
priešiškumu, tai jau kitas rei
kalas. •

■R-

JAV antro batalijono kovos grupė prie tikrinimo punkto Dreilinden. Kovos dalinys vyksta iš Va
karų Vokietijos į Vakarų Berlyną per Sovietų kontroliuojamą Rytų Vokietijos dalį. Permetama 
1,500 vyrų.

Per didelis nuomonių skirtumas 
valdžioje ir masėse 

Reikia pripažinti, kad vak.
vokiečių spauda bent ligšiol su-

čia ir spauda pasirodė esanti 
bejėgė, tai — kas daryti, kad 
nuolat nedidėtų nuomonių skir
tumai tarp oficialiosios vakarie 
čių politikos Berlyno požiūriu 
ir tarp viešosios nuomonės Ber 
lyne ir Vak. Vokietijoje. Nuo
saikioji Europos spauda į tai 
žiūri kiek aliarmuojančiai ir čia 
numato įvairių pavojų. Esą, jau 
noji karta negalėsianti sutikti 
nei su pasyvumu, nei su trau
kimus! atgal, nei su kurio nors pe randama daugiau pavyzdžių, 
pobūdžio nuolaidomis dėl Ber- ! kurie, sakytume, atitinka ko- tapyboje jų jau mažiau, o gra-
lyno. Nėra negalimas dalykas, munistines linijos reikalavimus.' fįkoje __ tiesiog retenybė. Pa-
kad įkaitintos nuotaikos kai ku Kokia pirmoje eilėje pageidau-, gailau, ir Lietuvoje sukurti

skleidžiamos legendos, kad Ber 
lyne tikrumoje esąs jau sutar
tas abiejų pusių “sąmokslas” 
ir kad Vakarai žingsnis po žing 
snio žengsią į aiškų kapitulia
vimą. Jei tokios legendos ran
da pasekėjų ir joms tikima, jau 
vien tai turėtų atkreipti demo
kratinių kraštų vyriausybių dė
mesį.

Dešiniojo sparno susidarymo 
pavojai?

Svarbu pažymėti tai, kad bent 
(Nukelta i 4 psl.)

galite, bet tik tada, kai aš nebūsiu sąrgyboje” Aš 
pareiškiu, kad visa ankščiau išdėstyta yra teisinga”.

Szloma Gol
Rugpiūčio 9, 1946 m.

Szloma Gol matomai aprašo komandos 1005 dar- 
:bą. Po žiaurių nepasisekimų fronte 1941-1942 žiemą 
pasidarė aišku, kad karo laimėjimas nėra visiškai už
tikrintas. Himmleris susirūpino Vykd. grupių palik
tais kriminalinių nusikaltimų pėdsakais. Šimtai ma
sinių kapinynų buvo šykščiai pridengti palaida žeme, 
kurią nulijo rudens ir pavasario liūtys. Todėl jis nu
sprendė sunaikinti jau pradėjusių irti lavonų likučius. 
Jis pavedė pulk. Paul Blobel tą šiurpų darbą atlikti. 
Pastarasis surado chemikus, kuriems pavyko paga
minti ypatingą degalą, naikinantį lavonus žymiai grei
čiau, nei gazolinas. Tos 1005 komandos buvo Eich- 
mano žinioje ir veikė nuo 1942 m. vidurvasario iki 
1944 m. rudens. Daugiausia darbo jam buvo Sovietų 
Rusijoje, Lenkijoje ir Baltijos valstybėse.

Šiauliečiai gelbsti žydus
Dabar pabandysiu atgaivinti savo atsiminimus, su

rištus su žydų problema Lietuvoje ir su žydų gelbė
jimu Šiauliuose.

Antras pasaulinis karas mane užklupo Maskvo
je. Vedamas mistiško pasiryžimo ir panaudojęs įvai
rias teisėtas ir neteisėtas priemones, išvykau pas
kutiniu traukiniu, išėjusiu iš Maskvos į Rygą, ku
rią pasiekiau 1941. 6. 24. Jau nebuvo jokio mechani
zuoto susisiekimo su Lietuva, tai nušlubavau pėsčias. 
Pasiekęs Lietuvą, nėjau į Šiaulius, bet išgyvenau ke
letą dienų pas ūkininkus kaime. Reicho kariuomenė 
atslinko pas mus 1941. 6. 27., o 41. 6. 29. aš atsidū
riau Joniškyje, tikėdamas vienaip ar kitaip pasiekti 
Šiaulius arba bent pranešti savo šeimai, kad esu 
gyvas, sveikas ir netoli jų.

Atsiradęs Joniškyje nuvykau pas gerai pažįsta
mą ir prietelingą kan. Korzoną. Bažnyčia ir gyvena
mas klebonijos namas beveik nebuvo nukentėję nuo 
karo veiksmų, bet gerokai buvo apgriauti kiti para
pijos pastatai. Riogsojo daug išrautų iš šaknų ar 
sudraskytų medžių. Tai buvo neseniai praūžusio 
bombinimo padariniai. Patsai kan. Korzonas irgi bu
vo sužeistas. Bombos skeveldra perlindo per dešinio 
peties raumenis. Ranka buvo sutvarstyta ir immobi- 
lizuota. Mudu labai apsidžiaugėva susitikę ir lai
mingai išvengę pirmojo karo dienų ir okupacijų pa
sikeitimo pavojų. Mūsų pasikalbėjimą nutraukė iš
lipęs iš netikėtai privažiavusio vokiečių kariško au
tomobilio karininkas.

— Kas čia klebonas? — paklausė vokiškai.
— Tai. tur būt, būsiu aš, — lėtai atsakė Kor

zonas.
— Gerai, kad aš jus radau, nes turiu svarbų 

reikalą. Maždaug už pusės valandos čia atvyks 
generolas ir norės kiek pailsėti. Aš duodu jums mai
šelį kavos pupelių, o visą kitą, kas prie kavos rei
kalinga, jūs paruošite, — įsakmiai pasakė karinin
kas ir išvyko.

Tuo būdu įvyko mano pirmas susitikimas su 
vokiečių kariuomenės atstovais. Jo metu aš turėjau 
progos pasikeisti nuomonėmis su karininkais ir su
žinoti jų galvojimą įvairiais klausimais. Tarp jų bu
vo paliestas ir žydų klausimas. Į vokiečių generolo 
klausimą “Ką jūs galvojate apie žydus ir jų ateitį 
Lietuvoje?” aš atvaizdavau faktinę tuometinę žydų 
padėtį Lietuvoje. Pabrėžiau, kad jie yra lygiateisiai 
piliečiai, turi savo mokyklas, spaudą, tikėjimo laisvę. 
Tą lygybę jiems laiduoja valstybės konstitucija. San
tykiai lietuvių su žydais nuo pat jų atsikėlimo į Lie
tuvą iki paskutinių laikų buvo taikingi, lojalūs. Po
gromai Lietuvai nežinomi.

(Bus daugiau)

DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 24 8

VIS NAUJI REIKALAVIMAI 

DAILININKAMS LIETUVOJE
Nusiskundžiama, jog darbo žmonės vaizduojami 

vulgariai, grubiai
Apie Lietuvoje kuriančius Nors džiaugiamasi, kad lietu- 

dailininkus ir jų tendencijas ra- viai dailininkai, skulptoriai ban-
šydamas Vilius Uloza (“Litera
tūra ir Menas”, š. m. 32 nr.)
pripažino, kad šiuo metu lietu-1 tiems dailininkams nevyksta
viai dailininkai dažniau vaiz
duoją darbo žmogų ir tai turį 
auklėjamąjį poveikį. Jis ta pro
ga priminė, kad tie dailininkai, 
kurdami darbo temomis, anks
čiau pasižymėję blankiomis, pa
viršutiniškomis, natūralistiniai 
bekraujėmis scenomis. Dar ki
tos ydos, kurios, girdi, vengti
nos šių dienų sąlygose, tai — 
lėkštus buitiškumas ir nuobo
dus natūralizmas.

Išaiškinęs, kad dailininkai, 
nežiūrint jų turimų individua
lių polinkių, vis dėlto, siekią 
pajusti bei pamatyti, kas gyve
nime yra charakteringa, Uloza 
nurodo, kad tik skulptorių tar-

jama tematika, gali paliudyti 
šių, daugiau giriamų, skulpto
rių .darbai: K. Kisieliaus “Ku
kurūzų augintoja”, “Žvejas”,
A. Dimžlio “Dujotiekininkas”,
B. Zalenso “Kauno HES staty-
poję”, B. Vyšniausko “Mažaja- dą... snaudžiantys ir apsiribo- 
me kolūkyje”, J. Kėdainio “Me-, jama tik išoriniu panašumu, 
lioratorius”, N. Gaigalaitės Kai visose dailės srityse šian- 
“Kiaulininkė”, ar dailininkų kū- dien atsisakoma natūralistinio 
riniai — V. Gečo kompozicija pasyvumo, tai Lietuvoje, nuro-
“Kolūkiniame turguje”, S. 
Džiaukšto “Sėja” ir “Laukų 
tręšimas”. Klasikiniu pavyz
džiu ’ šių dienų Lietuvos dailėje 
laikomas “pagarsėjęs” V. Jur
kūno lino raižinys

dą vaizduoti darbo žmones, ta
čiau, anot to paties Ulozos,

parodyti žmones darbo procese. 
Esą, beieškodami paprastumo, 
vengdami idealizacijos, dailinin
kai nukryptą į priešingumus 
ir... darbo žmones vaizduoja 
vulgariai ir grubiai. Todėl da
bar tie kūrėjai ir kritikuojami, 
nes jų kompozicijose žmonės 
esą... neproporcingi, su masy
viomis “lokiškomis” galūnėmis, 
mažomis galvomis, kampuotais, 
bukais veidais.

Kitas negalavimas, ypač dai
lininkų (ne skulptorių) tarpe, 
tai — portretai. Tai esąs opus 
reikalas, nes rudenį Vilniuje 
atidaroma respublikinė portre
to paroda. Daugiausia portretų 
yra sukūrę skulptoriai, tačiau

portretai nesą vykę — girdi, jie 
visi panašūs, vienodi, pažymėti 
standartiniu nuotaikos ir išraiš
kos antspaudu. Dar tiems port
retams prikišama, kad atvaiz
duoti žmonės dažniausia atro

do Uloza, vis dar laikomasi nuo
monės, kad portretui būtinas 
kuo didžiausias panašumas į 
originalą. Esą, svarbiau port
retuose pajusti vidinę žmogaus 
nuotaiką, šiuo požiūriu iškelia
mas dail. A. Savickas su jo pieš
tais portretais “Rimutis”, “Mo
teris žilais plaukais” ir kt. Ga
biu dailininku laikomas ir jau
nas V. Kisarauskas.

Lietuvoje rengiamose paro
dose vis daugiau eksponuoja
ma darbininkų ar kolchozinin
kų portretų ir tai džiugina vi
sus komunistinius kritikus ar 
meno vertintojus. Tačiau ir iš 
portretistų jau reikalaujama, 
kad savo darbuose jie išreikštų 
“meilę darbui”, “moralinį tvir
tumą” ir pan. savybes. Čia jau 
ne meno sritis, bet partijos 
reikalavimai ir didelis klausi
mas, ar lietuviai kūrėjai pano
rės ar sugebės jį išpildyti. (E.)



Dalias, Tex., Llewellyn, sesuo astronauto E. M. Scs, kalbasi su astronauto tėvais. Naujai parink
tas astronautas yra bandymų pilotas, išskraidęs 3,200 valandų.

MŪSŲ KOLONIJOSE
■IIIIHVHUipililIlIffilIlIlOT

Rochester N. Y. Liormaną areštavo ir uždarė
I Tilžės kalėjime, kuriame išlaukė 

ROMOVĖNŲ PASTOGĖJ n mėnesių. Sūnus gelbėdamas 
Rochesterio romovėnų veikla tėvo padėtį stojo vokiečių armi- 

gan gyva. Skyriaus įkūrėjas ir jon įr rytuose žuvo. Tai tik po 
ilgametis jo pirmininkas pulk. , to įvykio pulk. R. Liormanas
Pr. Saladžius dėl nesveikatos, buvo iš kalėjimo paleistas, 
šią vasarą, iš pareigų pasitrau
kė ir pasiliko tik garbės pirmi 
ninku. Dabar valdybos pirminin 
kas yra teisininkas J. Drauge 
lis.

MIRĖ DU ROMOVĖNAI
Birželio 13 d. mirtis išplėšė iš 

gyvųjų tarpo Antaną Liepą, 
paneviežėtį Lietuvos nepriklau- 

I somybės metais atitarnavęs ka-
ATŠVENTĖ 70 M. SUKAK Į . rįuomeneje daug metų tarnavo 

Pulk. R. Liormanas šiomis
dienomis atšventė savo am
žiaus 70 m. sukaktį. Ta proga 
gavo daug sveikinimų iš bičiu-

paleido iš kalėjimo. 1941 m. sū- 
jnus Vytautas išėjo savanoriu 
kovoti prieš bolševikus ir kovo
se žuvo.

Antanas Liepa kryžiaus ke
liais pasiekė Ameriką ir gyve
no Rochesteryje. Pirmykštės 
sveikatos neatgavęs susirgo Vė
žiu ir po ilgo kankinimosi mirė. 
Buvo aktyvus romovėnų ir AL 
Bendruomenės narys.

Rugpiūčio 7 d. Rochestery 
mirė Lietuvos kariuomenės sa
vanoris Kazimieras Nakas. Ka
rinė kovos dvasia K. Naką lydė 
jo per visą jo gyvenimą. Jo tar

! policijoje. Bolševikams okupa-, nybos lapas liudija apie gilią tė
vus Lietuvą A. Liepa buvo su- vynės meilę, kuri reiškėsi pasi-

lių, artimųjų ir pažįstamų. Per 
lietuvių radijo pusvalandį jo bi
čiulis pulk. Pr. Saladžius taip 
pasveikino:

“Mums regint atgimė mūsų 
tauta, mums dalyvaujant dėl 
laisvės nukrito vergijos pan
čiai. Buvome liudininkai ir daly 
viai Lietuvos atsikūrimo, o ne
priklausomai Lietuvai aukotas 
darbas įpareigoja mus ir dabar 
išgyvenamos mūsų tautos tra
gedijos metu nenuleisti rankų. 
Tikėkim, kad jei ne mes, tai 
mūsų anūkai sugrįš į laisvą Lie 
tuvą”.

Pažymėtina, kad pulkininkas J 
R. Liormanas buvo Klaipėdos 
miesto ir apskrities karo koraen 
dantų virš 10 metų. Jo adminis
travimu vokiečiai naciai labai 
buvo nepatenkinti. Kai vokiečiai 
išvijo bolševikus iš Lietuvos ir 
pasidarė šeimininkais, pulk. R.

imtas ir uždarytas Kauno sun
kiųjų darbų kalėjime. Buvo 
žiauriai tardytas ir kankintas. 
Jo sūnus Vytautas, 16 m. irgi

aukojimo ir artimo meilės dar
bais. Pasitraukęs nuo žiauriojo 
bolševizmo ir atsidūręs Ameri
koje vis tiek karinės minties ne

buvo suimtas ir kankintas, kad i pametė — greta darbo surado 
prisipažintų ar pasakytų, kas laiko dalyvauti romovėnuose,
iškėlė tautinę vėliavą Vilkioje. 
Nieko iš jo bolševikai neišgavę,

rūpintis Lietuvos išlaisvinimu.
M.

Mieliems Vaciui, Halinai, dr. Valentinui 
ir žmonai, jų tėveliui ir uošviui

A. -j- A.
JONUI BAGDONUI mirus, 

užjaučiame ir liūdime kartu.
Janina, Tušė ir Vitalis Petrušiai 
ir Kostas žolynas su šeima

jskh

Vokietijoje kyla
nepasitikėjimas. . .
(Atkelta iš 3 psl.)

šiuo metu Fed. Vokietijoje ne
rasime jokių organizuotų gru
pių, kurios reikštų šūkius prieš 
Vakarus ar už neutralumą. Bol
ševizmo pavojai, krašto stabi
lumas, jo artimi ryšiai su Va- Į 
karais yra laidas, kad tokioms ’ 
grupėms atsirasti dar ne me- , 
tas. Tačiau jei nėra grupių, tai j 
nesunku pastebėti tam tikras j 
tendencijas ir pirmoje eilėje in- į 
telektualų sluoksniuose. Ir šiuo 
atveju viskas išplaukia iš Ber
lyno, tiksliau — iš vakariečių 
politikos neigiamo vertinimo 
spaudoje. Čia pažymėtinas vis 
labiau Vokietijoje populiarėj^s 
britų kilmės publicistas — Se- 
bastian Haffner, rašąs Hambur
go “Die Welt” ar protestantų 
savaitraštyje “Christ und 
Welt”. Toji spaudos kritika, 
kandžiai, aštriai iškelianti Va- , 
karų, Washingtorio iliuzijas so- i 
vietų požiūriu ar netinkamą po
litiką, randa vis daugiau šąli- | 
ninku ir jie pradeda sudaryti, j 
galima sakyti, lyg ir dešinįjį 
sparną. Jų pagrindinė tezė — i 
Vakarų, ypač Washingtono po-i 
litika apleidžianti vokiečių in- , 
teresus, tad reikia tvarkytis pa
tiems, reikia jėgos politikos, ko 
gero, reikia nesidrovėti kalbė
tis su Maskva. Jau atsiranda 
ir jaunimo, kuris, siekiant ry
tinės Vokietijos išlaisvinimo, pa 
siryžęs ir gyvybę paaukoti. Tai 
taip pat kelia pavojų. Tai vis 
nuotaikos, rūgimo ženklai, ryš
kiau pastebimi arčiau visų “pa
rako statinių” gyvenant ir su 
jomis susipažinti ne tik įdomu, 
bet ir būtina kiekvienam sekan
čiam tarptautinio gyvenimo po
sūkius.

A. -f- A.
Majorui ALEKSANDRUI MUCHLIAI 

mirus, jo žmoną Eleną ir sūnų Vladą su šei
ma nuoširdžiai užjaučiame.

VELECKIŲ ŠEIMOS

Tragiškai žuvus mylimai dukrai
A. f A. SALVINIJAI,

liūdesio valandoje
Stasiui ir Kazimierai Goštautams

ir šeimai reiškiame gilią užuojautą.
Motiejus ir Olga Jukniai

r£~
skonį, 
Li

Kas tik turi gerą
Viską perka pas Lieponį

UETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

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

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

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

........................... ............. ' ..............................................................................................

T

KNYGOS JŪSŲ BIBLIOTEKAI
Balys Sruoga: Dievų miškas, atsiminimų knyga, vienas šiurpiau

sių dokumentų, parodantis, kas yra laisvė ir kas ateina su pa
vergimu. Kieti viršeliai, 480 psl........................................... $5.00

Jurgis Savickis: Žemė dega, rašytojo ir diplomato atsiminimai iš 
1939—1945 m., kruviniausio ir tragiškiausio mūsų tėvynės ir 
Europos istorijoje. Apie 870 psl. dviejuose tomuose po $4.50

Jonas Aistis: Apie laiką ir žmones, literatūriniai atsiminimai apie
laisvėje kylantį Kauną ir jo kultūrinį kilimą......................$2.50
Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 Wesl 63rd Street, Chicago 29, Illinois

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

MARQUETTE PARKO CENTRE
2 butų 7 metų mūras arti parko, 

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

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, mokyklos. $19,500.

Arti mūsų 4 kamb., 9 metų mū
ras, aukštas stogas, garažas, $18,800.

Moderni reziedneija 7 kamb. ant 
55 pėdų loto prieš parką — tinka 
žmogui, kurs matė ir lygino gerus 
namus. $35,800.

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, ir dar 3 
kamb. sausam rūsy, atskiri gazu 
šild., muro garažas. $27,700.

Didelis C kamb. mūras, garažas, 
alyva šild., tvirtas namas, gera vie
ta, $19,950.

Savininkas lietuvis parduos pigiai 
15 metų maisto prekybą. 2 aukštų

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

Ne palocių, bet gavome puikų mū
ro namą. 6 kamb, air cond., karpe
tai, sausas, medžiu iškaltas rūsys — 
baras — naujas gazu šildymas, mo
derni vonia ir virtuve, garažas, daug 
priedų. $18,800.

Atskiri du namai už $22,000, mū
rinis ir medinis, keli blokai nuo par
ko. Pasiseks nupirkti jeigu laiku 
matysite.

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

Alga maža — pajamų trūksta — 
štai Jums apie $5,000 nuomos iš mū- ' 

[ ro namo, kurio kaina tik $19,950.
.Teigu sau gyventi arti Jaunimo 

centro — 9 kamb., _4 mieg. mūro re- 
i zidencija, ant 60 pėdų sklypo, gara-
j žas, sodas, kaina pavydėtina.

Medinis apkaltas, 3 butai, šalia 
tuščias lotas ■— prie Jaunimo Centro 
— tvarkingas namas — dideli butai. 
$20,000.

Mūrinis 7 metų, 3 mieg., kilimai, 
garažas. Bargenas už $20,900.

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

Medinis I 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
gos. Naujas šildymas. $30,900.

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

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

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

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

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

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

Mūrinis 3 mieg., garažas, arti M. 
paptoo apylinkės, $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.

KAIRYS REALTY, 2501 W, 68ih Si., HE 6-5151

K. VALDIS REAL ESTATE 
2815 W. 7ist Si. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

2-jų aukštu mūr. 5 ir 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 
Washtenaw. $17,900.

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

I 4 butų mūriniai Marąuette Parko 
apyl. Pasirinkimas iš 8 namų. Kai-

i nos nuo $49,500.
1% aukšto mūr. 6 ir 4 kamb. Pla

tus sklypas. Gazu šildymas. Spalvoti 
vonios įrengimai. Arti 71-os ir Wash- 
tenavv. $23,900.

2856 S. Homan Axre. $22,500. 2
mai: 1-as 2-jų aukšti, mūrinis, 4 lr 

i 5 kamb.; 2-ras 5 kamb. mūrinis. 
Gazu šildymai. Garažas. Aukštos pa
jamos. Reikia pamatyti, įvertinti.

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

(> kamb. mūras, puikiai įrengtas 
rūsys, nauja elektra, 2 a. garažas, 
daug priedu- Tik $16,900.

2 jut 4 kamb. beveik naujas. 30 
p. sklypas. Atskiri šildymai gazu. 
Apsaugotas nuo potvynio rūsys. 
Alum. langai, 2 a. garažas. M. parke, 
$37,400?

Gražus 4 kamb. med. Galima 
įrengti 2 k. viršuje. Apsaugotas nuo 
potvynio rūsys, l’uiki vieta M. par
ke. $16,800.

Baigiamas statyti. Liuksus 6 ir 3 
kamb. viename aukšte, dviem šei
mom namas - rezidencija. 1’o.ra blo
kų į pietus nuo M. parko. Pamaty
kite, sužavės jus.

2 po 5 kamb. ir 3 kamb. rūsys. 
Mūras. Pilna apsauga nuo potvynio. 
Platus sklypas, alumin. langai. 2 a. 
garažas. Arti Maria High. $31,900.

Prieš M. parką beveik naujas 5 
kamb. “expandable”, 2 a. garažas. 
Tik $22,500.

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

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

8 meti} 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.

5 ir 6 kamb. Naujas šildymas 
gazu. Modernios virtuvės, kilimai 
abiejuose butuose, 2 a. garažas. M. 
parke. Tik $26,900.

3 butų mūras, šildymas gazu, ply
telių vonios, garažas $27,500.

Graži mūro rezidencija, S mieg., 
kilimai, šildymas gazu, įrengtas rū- 

į sys, alum. langai, garažas, platus 
sklypas, $21,600.

Turime daug apartmentinių namų, 
i senesnių ir nauj.ų. Pora iš jų geri 
■ pirkiniai. Pasiteiraukite-

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

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

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

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

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

LEMONTAS KVIEČIA JUS
Nauji įvairaus dydžio mūriniai 

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

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

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

• UŽ $19,500 NAMAS SU PAJAMOM
Į S metų mur. Apačioje 4 kamb. 
i butas. Viršuje 2 kamb. ir vonia su 
i visai atskiru įėjimu. Kilimai. Sieni- 
' nis šaldytuvas. Gražiai ištaisytas 
rūsys. 30 pėdų sklypas.

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

ąuette Pk. Apžiūrėkite! Savininkas 
turi būtinai parduoti.

DU NAMAI
Ant vieno sklypo. Vienas — krau

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

GERAS PIRKIMAS
Pietų Vakaruose ant 45_pėdų skly

po 7 metų 5% kamb. mur. namas. 
Garažas. Šoninis įvažiavimas. Arti 

i mokyklos.
PRIE JAUNIMO CENTRO

3x6, mūr. Gazo šiluma. 75 pėdų 
: sklypas. 2 auto garažas. $26,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7įsi Street
Tel. WAlbrook 5-6015

4 ir 3 kamb. butai išnuom. spa
lio mėn. ant 37-tos ir Wallace. 
Naujai atremontuoti, su baldais 
ar be. Galima apžiūrėti paskam
binus FR 6-5823 ar KE 2-6501.

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

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

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

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

PROGOS -- OPPORTUNITIES

HELP WANTED MOTERYS

LABORATORY
TECHNICIAN

Experienced
75-bed General Hospital with 

62-bed expansion in near future. 
College town of 12,500. Hospital 
Service area pop. of 25,000. Mid- 
way between Chicago and Detroit, 

'on Rte. 1-94. Salary open. Excel- 
lent Fringe Benefits. Write:

Mrs. R. D. Globensky, 
Sheldon Memorial Hospital

Albion, Michigan

Reikalinga moteris lengvam namų 
ruošos darbui ir prižiūrėti vaiką. 
Gyventi vietoj. Atskiras kamb. ir 
vonia, šiaur. Chicagos priemiesty. 
Rašykite: DRAUGAS, adv. 5802, 
4545 W. 63rd St., Chicago, III. 

Perskaitę "Draugą", duoki 
te jį kitiems pasiskaityti.

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

HELP VVANTED — VYRAI

PUIKI PROGA, 
Galima pasinaudoti tuojau, 

KIRPĖJUI 
PLAUKU ŠUKUOTOJAMS

Europoje treniruotam, kirpti, nudai
linti plaukus žirklėmis ir skustuvų. 
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 
NEW CONTINENTAL BARBER

SARON
Susitarimui skambinkite 

DI 8-9195

Reikalingi vyrai fabriko dar
bams. Turi būti blaivūs, pastovūs 
ir patikimi. Kreiptis —

2524 S. Blue Island Avė.

FIRST OFFERING • DIRECTLT EROM PRINCIPAL 
ESTABLISHED AND SUCCESSFUL 

RESTAURANT
TOO MUCH BUSINESS. Near large air base. Have four other thriving 
ventures. Wil sėli RESTAURANT AND GOVERNMENT CONTRACT. 
Two 1959 Ford Vąnettes, generators, Ice Crearn Freczers, all neoes- 
sary eąuipment. Four bicyele carts, freezers, and building. Restaurant 
seats 48, modern eąuipment. Mušt be responsible party to transfer 
contracts.

TOTAD CASH PRICE $43,975.
Include land and buildings. — Write, Wire or Call Ownor

ROBERT MATIPORD, BOX 2A, Gųinn, Michigan 
Phone Area Gode 906 ■—■ DI 6-5746

PROGOS — OPPORT. UNITIES

T A V E E N A — ĮSIGYVENĘS, PELNINGAS BIZNIS.
Savannah, III. — Geriausia kampine vieta. Nori tuojau pat par

duoti. Pilni įrengimai ir namas su trimis butais, plius gyv. patalpos 
2-me aukšte. Apačioje taverna ir grožio salionas. Nantas 75 procentų 
išnuom. — “leąsed”. Metinės pajamos $7,600. Pilna kaina už biznį ir 
nuosavybę $52,500, įmokėti $20,000. Skola pagal sutartį—“contract”.

PAUL HOLSHOUSER, Savininkas 
Rural Route L, Thomson, Illinois Telefonas 3443

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

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

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

Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par
ke.

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

Marąuette Parke.
Mūr. 5 Ir C kamb. Brighton Parke.

$22,500.

CICERO—BERWYN
2-jų butų namas — 4 ir 4 Švie

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

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

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

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

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

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

5 akrai bet kokiam bizniui, visi patogumai, reikia pamatyti, pigiai.
6 kamb. mūrinė resid., šildymas gazu, $1.500 Jmokėti, už $16,500,

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

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

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

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

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

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

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

RE PUBLIC 7-8949 
2801 W. 69th St.. Chicago

STANKUS1 
CONSTRUCTION C0. 1

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

Ofiso lr namų telefonas: 
PRospect 8-201S

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Doįvnspouts, Stogai, Du
traukiai Pataisomi, Išsmalinami 
ba dedame naujus. Stogai atnauji 
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu 
m. garantija. Dedame naujas “e 
per-alloy” rinas—“gutters”; nie] 
nereikia dažyti. Kaina ta pati k 
ir “galvanized”. Dažymas Iš lau
Tuckpointing”. Pilnai apsidrat 

Nemokamai apskaičiuojame; žemi 
sios kainos. Darbas garantuotas, 
dara dieną ir naktį bei sekmai 
niais.

DA 1-6047, RO 2-8778

HEA™rC0i™CWRs|
Statome šiltu oru pučiamus pe
čius, vandens boilerius lr oro 
vėsintuvus.

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

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tei. 277-1442

Juozas Žemaitis OL 6-9412 
Vietor Skade ST 8-9272-4

CONSTRUCTION C0

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rocfcwell Street
Tel, GRovehilI 6-7875

♦♦♦♦♦♦♦♦««♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦»»

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAD 

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

Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas Patu 
vių dienraštis. GI skelbimų kainos 
visiems prieinamos.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 486 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 

ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST8-070S CL 7-2094 Chicago, Hl.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 

KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.

Skambinti Algimantui Dikiniui 
GA 5-5867

Remkite “Draugą”

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!



Jūros diena be vėjo

Nuotaikos jubiliejinėje jūrų skautijos stovykloje 

ALBINAS VALENTINAS

Anąjį šeštadienio rytą su
skamba telefonas.

— Čia kalba Bronius Gin- 
čiauskas, iš Indianos. Albinai, 
ar neturėtom noro pavažiuoti į 
Jūros dieną?

— Prieteliui, nugi kas galėtų 
atsisakyti tokios meilingos pro
gos. Bet kur, kas ir kaip? Kur
gi įvyksta ta Jūros diena, ar 
Palangoje mieloje?

Išvykome. Vakariop atsidū
rėme prie stovyklos vartų. Mus 
pasitiko sargybiniai, šaunūs jū
rų skautai broliai Dūdos, net 
iš tolimojo Los Angeles. Malo
niai prašomės, kad įleistų į Jū
ros Dieną. Geri vyrukai atida
ro užtvarą.

Jau pirmieji vakaro šešėliai 
gaubė lietuviškųjų jūrų skautų 
palapinių miestą, įsikūrusį ne
paprastai gražiame ir romantiš 
kame gamtos kampelyje. Miš
kai, miškeliai, o ant tų kalnų 
dar maži kalneliai. .. Šią 86 ak
rų, beveik lietuviškos grožybės 
gamtos kampelį, Chicagos vais
tininkas Rakas padovanojo 
skautams ir ši vieta dabar va
dinasi —• Rako stovyklavietė. 
Yra ir ežerėlis.

Šioje lietuvių jūrų skautijos 
stovykla buvo jubiliejinė, nes 
prieš 40 metų pirmasis Lietu
vos Jūrų Skautų laivas, vado
vaujamas Kosto Jurgėlos, iš 
Kauno prieplaukos išplaukė Ne
muno žemyn.

Iš Chicagos, Michigano ežeru, 
stovyklon atplaukė keturis 
“Laumė”, kurio įgulą sudarė: 
v.j.s. dr. K. Aglinskas, j.s. A. 
Levanas, v.v. J. Butkevičius, v. 
v. A. Aglinskas, v.v. G. Rėklai
tis ir V.v. G. Naučas. Jie plau
kė 57 valandas, padarydami 
virš 200 mylių kelio. Kelionėje 
narsūs buriuotojai buvo patekę 
į. stiprias audras, pučiant gau
sioms baloms. Vos išsikapstė.

vo statybai nevartoja geležinių 
vinių, todėl ir Kančia prikal
ta tik medinėmis vinelėmis. Ir 
negaudžia galingai vargonai. 
Tik miško paukšteliai mėgina 
juos ^vaduoti.

Nedrąsiai suskamba giesmės 
— Pulkin ant kelių. Marija, 
Marija. Keista, bet giesmės 
skamba taip tyliai ir nedrą
siai, giedamos tik vienų mer
gaičių. čia pat stovi išsirikia
vusios laivų bei valčių įgulos, 
vyrai kaip ąžuolai! Rodos, kad 
nuo jų balsų turėtų drebėti vi
si miškai ir kalneliai, tačiau, 
kažkodėl, jie nepraveria nė bur 
nos. Vaje, gal jau pamiršo 
skambiųjų lietuviškųjų giesmių 
žodelius... Bene tik vienas sve 
čias, berods, Vai. Šimkus, mė
gina sodriu bosu pritarti plo
nyčiams ūdryčių balseliams, 
bet nesulaukęs iš vyrijos jokios 
paramos, ir tas nutilsta.

Šalimais būrelyje stovi vy
riausioji skautininke O. Zails
kienė bei kiti mūsų skautijos 
vadai ir vadovės. Vienišas sto-

Ūdrytė Laimute Balukaitė, či
kagietė, laimėjusi plaukimo var- i 
žybas. (Nuotr. P. Petručio)

Lietuvių Jūros Skakutijos tėvų 
komiteto vicepirmininko, naujai 
įsteigtos taurės finale už lai
mėjimą varžėsi Chicaga su In
diana. Chicagai atstovavo šau
nios jūrų skakutės seserys, 

! dvynukės Dalė ir Dana Koncy- 
i tės, o Indianos garbę gynė 
skautės — Aurelija Ginčiaus- 
kaitė ir Rūta Domeckaitė.

Ežeras buvo toks ramus, kaip 
veidrodis, o aplink siautė baisi

tiškokse lenktynėse B. Gin- 
čiausko taurę laimėjo Indiana 
— Aurelija Ginčiauskaitė ir 
Rūta Domeckaitė. Laivą vedė 
Aurelija. Taigi, pasirodė, kad 
Aurelija yra ne tik šauni ba
lerina, bet ir narsi buriuotoja. 
Tėvelio taurės ji niekam neuž
leido.

Laimė, kad vyrų regata ne
papuolė į tą bevėję dieną. Jie 
laurus jau buvo nusiskynę 
prieš tai. Jūrų skaut. kap. P. 
Labanausko pereinamoji taurė 
trečią kartą atiteko Chicagos 
jūrų skautams. Ją iškovojo 
buriuotojai Andrius Aglinskas 
ir Liudas Šlenys. Tie patys 
“jūrų vilkai” atėmė iš kana-. 
diečių (Toronto) ir Tarpmies-! 
tinę pereinamąją taurę, įsteig- i 
tą v.j.s. Br. Stundžios. Taurė j 
dabar bus Chicagoje. Taigi, či- j 
kagiečiams būta gero vėjo.

Šią Jūros dieną ištiko ir ne
malonus įvykis. Iš Chicagos 
jon vyko žinomas mūsų staty
bos kontraktorius Vacys Pet
rauskas ir jūrų skautų veikė
jas V. Macieža. Juodu vežėsi 
ant priekabos ir naują, bran
gų laivą. Juo žadėjo pavažinė
ti svečius po Rojaus ežerą. Bet 
kelyje kažkoks nelaimingas far I 
meris savo traktorium įpuolė 
tiesiai į laivą. Laivas buvo vi
siškai sudaušytas, gerokai nu-1 
kentėjo ir mašina, tačiau abu 
keleiviai liko sveiki. Matomai, 
kad jūreiviams nelemta mirti 
žemės vabalo mirtimi.

Taip pat gražių nuopelnų 
tuose lietuviškuose darbuose 
priklauso ir Chiibagos jūrų 
skautijos tėvų komitetui, kurio 
pirmininku yra energingasis dr. 
G. Dalukas.

Vokietijos katalikų užsienio 
sekretoriato sukaktis

Rugsėjo 2 d. Bonnoje buvo 
paminėtas Vokietijos Katalikų 
užsienio sekretoriate 25 metų 
veiklos sukaktis. Sekretariato 
užduotis rūpintis vokiečių kata
likų religiniu aptarnavimu sve
timuose kraštuose ir užsienie
čių pastoracija Voiketijoje. Sek 
retariato Vedėju jau 25 metai 
yra prel. Albertas Buttner. Iš
kilmėse dalyvavo Koelno kard. 
J. Prings, Vatikano nuncijus 
Vokietijai arkv. Bafile, 2 vys
kupai iš P. Amerikos, daug vo
kiečių misijonierių iš įvairių kra 
štų, ypač iš P. Amerikos ir už
sieniečių katalikų misijų atsto
vai Voiketijoje. Tėv. A. Berna- 
toniui dėl ligos negalint daly
vauti, jį ir lietuvius atstovavo 
kun. Br. Liubinas.
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Mūsų mielajai giminaitei 

A. -f A.

DR. MARYTEI KAZLAUSKAITEI 
tragiškai žuvus, jos broliui Kun. Dr. Vytau
tui reiškiame giliausiu užuojautą ir drauge 
liūdime.

Antanas ir Arcianma Raudonai

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M L NELSON

SAVININKO
SAINT CASIMm 
MONUMENT CO

3914 West lllth Srreet
Didžiausias Paminklams Planų 

PsffMokiraas Visame Mieste
Telef. — GEdarcrest 3-S335

Vienas blokas nuo kapinių

Bejėgės burės Rojaus ežere Juros dieną. (Nuotr. P. Petručio)

Jūros dienos išvakarių laužas 
vyksta gražiame slėnelyje, it ko 
kiame lėkštės dugne. O tos 
“lėkštės” šlaiteliuose ant žoly
nėlių susėdę jūrų skautai, jų tė
veliai bei svečiai. Laužo prog
ramą pradėjo jauniausios jūrų 
skautės — ūdrytės labai nuo
taikingu montažėliu “Kelionė 
Nemunu”. Čia gražius savo su
gebėjimus ir dar nesužalotą lie
tuvišką dvasią parodė jaunutės 
skautukės: Živilė ir Vilija Bi- 
laišytės, Ramunė ir Ina Stra- 
vinskytės, Viligaitė Luaraitytė 
ir Laima Balukaitė. Ūdrytės 
stovykloje laikėsi labai pavyz
dingai ir labiausiai lietuviškai.

Vykusiai programą prie laužo 
atliko bebriukai, budžiai bei ki
ti jūriniai “vilkai bei vilkiu
kai”. Tylų vakarą skambėjo 
gražiosios lietuviškos dainos 
tolimos Michigano valstijos 
kalvose ir miškeliuose.

vi vyriausias skautininkas V. 
Čepas. Jis giliai susimąstęs ir 
parymęs ant didelės lazdos, 
kaipo ženklo valdžios galybės! 
Darosi tik pikta, kad gausūs 
fotografai ir filmuotojai tik 
spraksi, tik birbina “masines 
scenas”, visai nematydami ar 
nekreipdami dėmesio į šį taip 
retą ir nuostabiai puikų mo
mentą. Bet. negi pamokinsi fo
tografus.

Stovyklos kapelionas, jūrų 
skautininkas, tėvas J. Raibu
žis, SJ., pasakė labai nuoširdų 
ir pilną lietuviškosios meilės 
pamokslą.

Stovykloje išaušo sekmadie- į 
nio rytas, debesuotas, troškus 
ir dideliai tylus. Dar prieš 8 
valandą visose pusėse pasigir
do švilpukai bei komandos. 
Vadai bei vadeivos rikiuoja sa 
vo laivus ir valtis pamaldoms. 
Bėginėja vyriausieji viršinin
kai, jų išeiginių puošnių uni
formų guzikai auksu žėri, 
aukštos, baltais viršais jūrinin
kų kepurės, matikai bei inka
rai žiba auksu ir sidabru. Kaip 
admirolai didi ir galingi.

Sumirguliuoja visa stovykla 
baltomis ir mėlynomis unifor
momis. Budžiai ir kiti vyres
nieji jau krypuoja tuo keistu 
“amerikonišku žingsniu”, tik 
mažiukai bebriukai tvirtai 
muša lietuvišką žingsnį. Kažin 
kodėl ?... ? Altorių savo šako
mis dengia didžiulis keturka- 
mienis ąžuolas, it kokiu mil
žinišku skėčiu. Nėra čia jokio 
žybėjimo anei grožybių. Ant 
baltai padengtos lentos stovi 
kryželis paprastutis, iš medžio 
šakelės padarytas. Skautai sa-

Po iškilmingo vėliavų pakė
limo prasidėjo ir pati Jūros 
diena, giliai daubose įkritusia- 
me Rojaus ežere. Vingiuojame 
kalnais, pakalnėmis, per nuos
tabųjį Paparčių slėnį, kuris da
bar išdidžiai pasidabinęs pasa
kiškomis rudens spalvomis, ke
liaujame į Rojaus uostą. Štai 
už visus labiausiai skuba pats 
uosto viršininkas, j. s. A. Le
vanas.

Jūros diena pradedama iš
kilmingu žuvusiųjų jūros skau 
tų pagerbimu. Jų atminimui 
nuleidžiamas skaučių nupintas 
iš rudens gėlių vainikas Rojaus 
ežeran. Toliau vyksta įvairios 
vandens sporto varžybos. Ūdry 
čių plaukime pirmą vietą lai
mėjo čikagietė Laima Balukai
tė, o bebriukų — Jaunius Pač- 
kauskas. Įdomu, kad ūdrytės 
nugalėjo bebriukus ir laiko at
žvilgiu. Įdomios buvo įvairių 
valčių lenktynės, bet pati įdo
miausia dalis buvo — gerata.

Dėl B. Ginčiausko, Chicagos

tyla: vėjas ne tik burės nekibo, 
bet nemėgino pajudinti nė vie- j 
no medžio lapelio. . . Starte bū-| 
riuotojos ištisas penkioliką mi
nučių mėgino visokiais būdais, 
ir tik buriuotojams žinomais: 
burtais prisivilioti vėją, bet tas 
nenaudėlis — nė krust! Maty- 

-ti, kur pakrūmėje sau ramiai 
snaudė su savo tėvu Neptūnu. 

.Regata buvo atidėta, laukiant 
I geresnio vėjo. Ponas vėjas sve- 
' čiuosna į Rojaus ežerą atvyko 
j tik po dviejų dienų ir drama- 
I, ■... . .... .---------
| * O * ♦ ♦ ♦ ❖

■ RADIO PROGRAMA {
Seniausia. Lietuvių Radio Pro- 

į grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
j WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Parduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltie Fiorists 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 B. 
Broadvvay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
“Draugas”,

č- •£> «> ♦ ♦ O 4, 4

Jubiliejinė jūrų skautų sto
vykla tęsėsi tris savaites. Ją 
į juostas užrašė skt. kap. P. 
Labanauskas ir persiųs į pa
vergtą Lietuvą per “Amerikos 
Balsą”.

Garbė ir šlovė priklauso čia 
ryškiai parodžiusiems daug pa
sišventimo, geros valios ir di
delio ryžto lietuvybės palaiky
mo labui skautijos viršinin
kams ir vadams: J. Lukošiū- 
nienei, Daliai Lukošiūnaitei, 
Janinai Janulevičienei, E. Ven- 
gianskui, L. Knopfmileriui, A. 
Levanui, A. Pesiui, Eug. Vil
kui, VI. Vijeikiui, vyriausiam 
“maitintojėliui” A. Butkevičiui, 
L. Slėniui, vyriausiai šeiminin
kei šlenienei ir kt.

A. -Į- A.
Elana Rumšą
(mergautinės pavarde 

Kristapaitis)

Gyv. 4509 So. Paulina Str.
MirS rūgs. 21 d., 1.962 m., 

12:15 vai. popiet, sulaukusi se- 
natvesi

Gimė Lietuvoj. Kilo iš Šiau
lių apskr.. Gruzdžių parapijos. 
Amerikoje išgyveno 50 metų.

Pasiliko dideliame - nuliūdime 
sūnūs Alfonse ir marti Eleo- 
nor, 7 anūkai ir 2 proanūkai, 
pusseserė Valerija Čalkauskas 
ir jos vyras Alfonse. Lietuvoje 
liko sesuo Antanina Judgienė ir 
jos vyras Benediktas ir šeima.

Priklausė šv. Kazimiero Sese
rų Rėmėjų dr-jai (buvo amži
na narė) ir prie Moterų Są- 
gos 21 k p.
Kūnas pašarvotas John P. Eu

deikio koplyčioj, 4605 So. Her
mitage Avė. Laidotuvės jvyks 
antrad., rūgs. 25 d. Tš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydė
tu. į šv. Kryžiaus par. bažny
čią, kurioj ivyks gedulingos pa
maldos už veliones sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Sūnus ir visi 
kiti gimines.

Laid. direkt. John F. Eudei- 
kis, tel. YArds 7-1741.

GUŽAUS&U BEVERLY HILLS GĖLINYelA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 63rd STREET 

Teief. PR 8-0833 PR 8-0834

F. EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenus
Tei. YA 7 1741-2

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

AMBULANGE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Petkus ift'

’%

U2

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAUDAI 

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

5%

current dividend on investment bonus
DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 

Už 4 metų investmento bonus mokame 4kj% dividendų kas pusmetį ir 
dar išmokėsime po % % už kiekvienus metus, 4 metams praėjus. 

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS 

Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. — 4:30 p. p. 
Trečiad. uždaryta: ketvirtad. 9 v. r. — 8 p. p.

A. + A.
ANTHONY P. PAULSON, Jr.

Gyveno 2614 W. 59 Str.

Mirė rugsėjo 22 d., 1962, 7 vai. vakare sulaukęs 20 m. amžiaus.
Gimė Chicagoje.

Pasiliko dideliame nuliūdime motina Ona (mergautinės Paspcr-

gelytė), tėvas Antanas P., sr., sesuo Ann, brolis John, teta Petronėlė 
Molgeris ir jos vaikai — Adela Uznys ir jos vyras Vito su šeima, 
Ernis Moggeris ir jo žmona Helen, Jana Ridgetvay ir jos vyras 
Edward su šeima, Marijona Balakevičienė ir jos vyras Konstantinas 
ir jų vaikai, krikšto tėvas Bernard, krikšto motina, seselė M.'Kon
stancija (sesuo kazimierietė), Seselė M. Eucharistina (sesuo kazimie
rietė), ir Lillian Balakevičiūtė, teta Kotryna Kamarauskienė ir jos 
vaikai: kun. Vincentas, Patricia ir seselė M. Patrice (seselė kazimie
rietė), kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mazeikos-Evans koplyčioje, 6845 So. Western
Avė.

Laidotuvės jvyks trečiadienj, rugsėjo 26 d., iš koplyčios 10 vai. 
ryto bus atlydėtas į Švč. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Motina, tėvas, sesuo, brolis ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius Mazeiko-Evans. Tel. RE 7-8600

TĖVAS IR SŪNUS
MARĄUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West Tįsi St. Telef. GRovehili 6-234T-G 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-0 J

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

mažhkmvan:
8845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDlTlONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
REpubHs 7-8600 REpubKe 7-8661

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LAČKAWŠ0f
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 2Srd PLACE

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

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad š. m. 
rugsėjo mėn. 21 d. 9 valandą vakare automobilio nelaimėje 
žuvo mūsų brangi ir mylima dukra ir sesuo

A. + A.

SALVINIJA GEŠTAUTAITE,
19 metų amžiaus, studijavusi Fox kolegijoje, gyvenusi 7347 
South California Avenue, Chicagoje.

Pašarvota yra Marąuette Funeral Home koplyčioje, 2533 
West 71st Street.

Laidotuvės jvyks rugsėjo mėn. 26 d. (trečiadienį) 9 va
landą ryto iš koplyčios bus nulydėta į švenčiausios Paneles 
Marijos Gimimo parapijos bažnyčią ir, po gedulingų pamaldų 
už velionės sielą, bus palydėta ir palaidota Šv. Kazimiero 
kapinėse.

Kviečiame gimines, draugus bei pažįstamus dalyvauti šio
se laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: TĖVAI ir SESERYS.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tb AVĖ., CICERO, ELE Tel. OLympic 2-1003
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X ALRK Moterų Sąjungos
Illinois direktorė Marijona Šrup 
šiene susirinkime pranešė, kad 
laiške iš Moterų sąjungos Cen
tro valdybos rašoma, jog Mote
rų s-gos naujų narių vajus pra
tęstas iki lapkričio 1 d- Mote
rų sąjungos bendros komunijos 
diena įvyks spalio 7 d. Visos 
sąjungietės kviečiamos tą dieną 
bedra eisena da!yvauti šv. mi
šiose ir priimti komuniją. Susi
jungusios maldoje išreikšime 
pagarbą mūsų organizacijos glo 
bėjai — Nesiliaujančios Pagal
bos Motinai.

X Ateitininkų sendraugių su 
sirinkimas buvo rugsėjo 22 d. 
Jaunimo Centre. Labai įdomią 1 
paskaitą apie JAV mokyklas skai 
tė mokyt. J. Končius. Buvo pa
sitarta aktualiais reikalais, 
ypač apie metinę šventę, kuri 
įvyks spalio' 26? d.

X LB Centro Valdybos infor 
macijos komisijos posėdis pe
reitą antradienį vyko dviejuose 
vietose: Pasaulio Lietuvių Ar
chyvo būstinėje, kur paaiškini
mus darė archyvo direktorius 
V. Liulevičius, ir Dubysos sve
tainėje', kur ,,Dundulis, Ped. Li
tuanistikos Instituto sekreto
rius, padarė pranešimą apie ne
akivaizdinį kursą institute. CV 
pirm. J. Jasaitis atsakinėjo j 
iškilusius klausimus. Dalyvavo 
dar CV nariai: J. Ignatonis, Z. 
Dailidka ir K. Januška, o iš 
komisijos: kun. dr. A. Baltinis, 
kun. dr. A. Juška, Z. Juškevi
čienė, B. Brazdžionis, St. Dau
nys, E. Gerulis. Pirmininkavo 
J. Vaičiūnas, sekretoriavo V. 
Zalatorius.

X Operos Moterų choro penk 
mėtis bus paminėtas lapkričio 
10 dienos koncerte baliuje, kurį 
rengia Chicagos Lietuvių Ope
ra. Meninėje programos dalyje 
bus atlikta speciali pritaikyta 
programa. Koncertas-ibalius į- 
vyks VVestern Ballroom salėje.

X DEK Kęstučio šaulių kuo
pa Wisconsine spalio 20 d. mi
nės savo septynerių metų veik
los sukaktį. Minėjimas įvyks 
Šv. Kazimiero parapijos svetai
nėje, 815 Park Avė., Racine, 
Wis. Programoje vakarienė, me 
ninė dalis ir šaulių pasižymėji
mo ženklų įteikimas apdovano
tiesiems.

Į minėjimą kviečiami šauliai, 
jų šeimos ir visi prijaučiantieji 
šaulių idėjai. Registracija pas 
k-pos pirm. Bronių Jušką, 2016 
— 53 St., Kenosha ar kasinin
ką VI. Vičiną, 910 Sixth Str., 
Racine, Wis.

X Sol. Stase Klimaitė - Pau- 
tienienė, turinti platų lietuviš
kų dainų repertuarą, išpildys 
negirdėtų J. Byansko ir J. Ži
levičiaus dainų 'Skautų Tėvų 
Komiteto metiniame parengime 
š. m.' spalio mėn. 6 d. Pakšto 
svetainėje. Akompanuos muz. 
J. Byanskas. (Pr.)

X Rugsėjo 30 d. 4 v. p. p. 
Jaunimo Centre Madų Parodai 
bilietus galima įsigyti “Daino
je”, Andrijausko Moterų Salio- 
ne, Karnauskienės Moterų Sa- 
lione, “Marginiuose” ir Parodos 
dieną 3 v. p. p. priei įėjimo.

(Pr.)
X Iš Argentinos atvykę lie

tuviai š. m. rugsėjo 29 d. 7 v. 
v. Vyčių salėje, 2461 W. 47 St. 
ruošia susitikimo pobūvį - va
karienę pagerbti naujai atvy- 
kusiems iš to krašto tautie
čiams.

Norį dalyvauti kreipiasi tele
fonais WA 5-3019 ir GR 6- 
4364. (Pr.)

X Illinois universitete far
macijoje įrašyti lietuviai stud. 
Kenneth P. Jesunas, Rūta Ka- 
dikis ir John F. Semetulskis, o 
'St. Louis farmacijos kolegijoj— 
James Shupenas.

X Vaist. Kazys ir Albina Jo
naičiai, 2735 W. 43rd St., gavo 
atžymėjimą iš Brighton Park 
“Conservation coucil”, kad šva
riai ir gražiai užlaiko savo na
mą.

X Chicago - Indiana Apskri
ties Vyčių Choras rugsėjo 17 d. 
išsirinko naują valdybą. Zeną 
Savokaitytė, jauna ir energinga 
vytė, perėmė pirmininko parei
gas iš Estelle Rogers, kuri dėl 
svarbių priežasčių turėjo ap
leisti valdybos vietą. Visi vy
čiai nuoširdžiai Estellei dėkoja 
už taip energingą darbą- Kiti 
valdybos nariai: vicepirm. — 
Raymont Samoška, ęekr. — He 
len Gudauskas, ižd. — Al Rau- 
biskis, bibliotekininkas — Al 
Zakarka, tvarkdariai — Alfon
sas Pleinaitis ir Kęstutis Bag
donas, skelbimų tvarkytojai — 
Loretta Mackonis (angį. kalbo
je!, Petras A. Bagdonas ir Kę
stutis Bagdonas (liet. kalboje), 
iškarpos ir pan. — Lucille Sta- 
cy. Naujos pirmininkės adre
sas: 7009 S. Washtenaw, Chi
cago 29, III. ir vicepirmininko 
adresas: 7135 Si. Campbell, Chi
cago 29, III.

-m: »

Pranas Nenorta, buvęs Neprikl. 
Lietuvos ilgametis valst. saugumo 
dep. bendrojo skyriaus viršininkas, 
š. m. rugsėjo men. 12 d. minėjo 
savo 65 m. amžiaus sukaktį. Šia
me krašte 12 metų dirbęs maši
nistu cemento fabrike, spalio 1 d. 
išeina pensijon. Yra L. K. klubo 
narys ir ilgametis Draugo skaity
tojas.

•

J. Jaškauskas (dešinėje), Draugo bendradarbis, gyv. Dayton, Ohio, 
lankėsi Chicagoje. Ta proga, dr. St. Stirbio lydimas, apsilankė ir 
Drauge, kur turėjo progos apžiūrėti spaustuvę ir pasidalinti įspūdžiais. 
J. Jaškauskas taip pat įstojo į knygų klubą ir įsigijo daug knygų.

CH ICAGOS ŽINIOS
TRYS KUNIGAI Į PANAMĄ
Atsižvelgiant į popiežiaus Jo

no XXIH prašymą padėti Pietų 
Amerikos katalikams, kardino
las Meyer paskyrė tris Chica
gos kunigus į Panamą. Tai yra 
kun. Leo T. Mahon, John H. 
Greely ir Robert J. Glinn, ku
rie darbuosis Miguelito mieste
lio parapijoje. Klebonu paskir
tas kun. Mahon, kuris iki šiol 
buvo Chicagoje ispaniškai kal
bančiųjų sielovados direktorius.

PATRAUKĖ VIEŠBUTĮ Į 
TEISMĄ

Alvin Oken, 6235 N. Franeis- 
co, patraukė į teismą Drake Ho 
tel, norėdamas gauti $25,000. 
Jis skundžiasi, kad jo dukters 
vestuvinėj puotoj, kuri buvo 
šiame viešbuty, iš 200 svečių

Nek. Pr. seserų gildos ruošiamos madų parodos rugsėjo 30 dieną 
Jaunimo Centre Chicagoje cicerietės rengėjos: pirmoje eilėje iš 
kairės: Al. Prapuolęnytė, R. Memėnienė, J. Bobinienė. Stovi iš 
kairės: G. Ročkienė, O. Venclovienė, G. Arštikienė, S. Kisielienė 
ir M. Remienė. (Nuotr. V. A. Račkausko).

NEAKIVAIZDINIS KURSAS PEDAGO

GINIAME INSTITUTE

Jau 1958 m. Chicagoj buvo 
įsteigti Aukštieji Pedagoginiai 
Lituanistikos kursai. Vėliau iš 
jų išsivystė Pedagoginis Litua
nistikos Institutas, numatyda
mas tikslą, ruošti lituanistinių 
dalykų mokytojus išeivijos mo
kykloms ir ugdyti lietuviškosios 
kultūros darbuotojus.

Iki šiol P. L. Institutas pla- 
tesniems lietuvių sluoksniams 
buvo neprieinamas. Dažniau
siai, tik čikagiškiai galėjo jo 
kursą išeiti ir tapti aukštesnių
jų lituanistinių mokyklų moky
tojais. Dėl didelio nuotolio iš 
kitų lietuvių kolonijų, “provin
cijos” gyventojams Instituto 
durys buvo neperžengiamos.

Atsižvelgdama į lituanistinių 
mokyklų mokytojų trūkumą, 
ypač tolimesnėse ar mažesnėse 
lietuvių kolonijose, Instituto va
dovybė nutarė imtis žygių, at
kelti vartus Institutan visiems, 
nepaisant kuriame pasaulio ka
mpe busimasis studentas būtų 
įsikūręs: ar čia, Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse, ar tolimo
joj Australijoj, ar Europoj, Af
rikoj ar, pagaliau, Šiaurės ar 
Pietų Ašigaliuose. Tam reika
lui nuo šių metų rugsėjo 15 d. 
įsteigtas, taip vadinamas, nea
kivaizdinis kursas.

60 susirgo. Viešbučio vedėjas 
sako, kad Oken nenori mokėti 
savo sąskaitos $2,400, todėl sku 
ndžia dėl maisto, kai tuo tarpu 
jis buvęs pakvietęs sveikatos 
departamento inspektorių patik 
rinti ir jie radę viską tvarkoj. 
Nežinia, kas kam turės mokėti.

PAKILUS MOKINIŲ SKAI
ČIUI, KYLA IR MOKESČIAI
Francis Lorenz, valstybės iž

dininkas, primena, kad mokyk
lų išlaikymas kyla, nes už kiek
vieną 10,000 prieauglį padidėja 

I Illinois valstybei $500,000 pag- 
I rindinės kainos. Tačiau su įvai
riais priedais išlaidos dar di
desnės. Ir ateityje, kylant mo
kinių skaičiui, kils ir mokyklų 
išlaikymo išlaidos bei piliečių 
mokesčiai.

Studijuoti gali visi
Pradžioje neakivaizdinis ei

namųjų dalykų dėstymas Insti
tute apribojamas trimis daly
kais: lietuvių kalba, lietuvių li
teratūra ir lietuvių tautos isto
rija. Augant studentų skaičiui, 
bus įvesti ir visi kiti reguliaml- 
ne numatyti dalykai. Dabar In
stitutas turi užregistravęs dvi
dešimt vieną klausytoją neaki
vaizdiniu būdu.

Neakivaizdinio mokymo kur
sas dar patogus ir tuo, kad ja
me nėra būtinai reikalaujamas 
gimnazijos ir lituanistinės (auk 
štesnosios) mokyklos baigimo 
pažymėjimas. Tačiau, neturį 
aukščiau nurodytų kvalifikaci
jų, registruojasi į bendrinį kur
są, kurio programa išeinama 
per 4-is semestrus. Specialių 
baigiamųjų egzaminų nereika
laujama, nes studento dėstomų
jų dalykų mokėjimas vertina
mas raštu atliktų darbų pažy
miais. Baigęs bendrinį kursą, 
studentas laikomas paruoštu 
specialiam kursui, kur dalykai 
dėstomi normalia Instituto tvar 
ka. Baigęs dvejų metų kursą, 
studentai gauna teisę dėstyti 
pradžios lituanistinėse mokyk
lose, o išėję trijų metų—aukš
tesnėse. Specialybę pasirinku
sieji lietuvių kalbą, dar gauna 
teisę būti lektoriais visose ki
tataučių mokyklose, kur tik lie
tuvių kalba dėstoma.

Neakivaizdinio kurso reikšmė

Darbais ir privačiomis nuosa
vybėmis esame pririšti prie vie
nos vietos. Lygiai taip pat ir 
mokytojas. Nepaisant lituanis
tinių dalykų dėstytojo kurioje 
nors lietuvių kolonijoje, iš ki
tur kvietimas vargu įmanomas. 
Štai, neakivaizdinis kursas įga
lins šį rūpestį nugalėti. Sveriant 
kitą svarstyklių lėkštę, niekam 
nepakenks vispusiškas susipa
žinimas su lituanistiniais daly
kais, o lietuviškame visuomeni
niame veikime daug, oi daug 
padės. Dėl to neakivaizdiniam 
kursui yra užsiregistravusių net 
daktarų, inžinierių ir eilė kitų, 
baigusių universitetus, niekad

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

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

Current Dividend up to 4Į4%

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

KANADOJE
— Domicėlė ir Antanas Gu

dauskai, Montrealio gyventojai, 
atšventė 50 m. vedybų jubilie
jų. Šv. Kazimiero bažnyčioje 
buvo ta proga iškilmės. Kun. 
dr, F. Jucevičius labai gražiai 
jubiliatus įvertino, ypač D. Gir- 
dauskienę, kuri kelis dešimtme
čius ne tiktai dirbo, bet ir pir
mininkavo Šv. Onos draugijai, 
atnešusiai parapijai daug nau
dos.

Po bažnytinių apeigų, svetai
nėje įvyko vaišės, kuriose da
lyvavo per 200 asmenų. Vaišių 
iniciatoriai ir vykdytojai Pazno- 
kaičiai, M. Gručkūnienė, Astrau 
skienė, Kasparavičienė viską 
gražiai paruošė. Subuvimą vedė 
V. Sirvydas. Sveikinimus parei 
škė kun. J. Bobinas, kun. Juce
vičius, Šv. Onos pirm. M. Gruč
kūnienė, Šv. Elzbietos Astraus
kienė, kun. Kulbis, J. Girdaus- 
kas ir kt. Jubiliatai gavo gra
žių ir brangių dovanų.

— Torontiečių lietuvių kapi
nėse šį rudenį numatoma pas
tatyti apie dešimt naujų antka
pių. Džiugu, kad daugelis lie
tuvių savo mirusiems pagerbti 
antkapių projektus užsako pas 
lietuvius dailininkus. Pav., vi- 
suomeninko Pov. Budreikos ant 
kapiui projektą paruošė dail. 
E. Docienė, o a. a. Braukliui— 
inž. dr. A. Kulpavičius. Atrodo, 
kad paminklai bus pastatyti vė
linių dienai. Šį mėnesį į liet. ka
pines perkeliauja a. a. sol. Kos 
to Orento palaikai.

— Maironio minėjimas Toron 
te įvyks spalio 21 d. Minėjimą 
ruošia KLB Toronto apylinkės 
valdyba. Paskaitą skaitys dr. 
Jonas Grinius, svečias iš Vo
kietijos. Meninę programą už
pildys jaunimas, imdamas me
džiagą iš Maironio raštų. 

VOKIETIJOJE
— Salzgitter - Lebenstedte 

rugsėjo 2 d. Šv. Juozapo para
pijos salėje, į kurią susirinko 
virš 50 tos apylinkės mūsų tau

nesiruošančių mokytojo profe
sijai.

Lietuvių Bendruomenė Insti
tuto darbą remia ir skatina. L. 
B. Centro Valdyba yra pasky
rusi 500 dolerių, o Bendruome
nės atstovas yra komitete. LB 
CV apmokėjo ir Pedagoginio 
Lituanistikos Instituto regulia- 
mino spausdinimo išlaidas.

Yra išspausdintos neakivaiz
dinio kurso programos ir pra
dinių nuostatų projektas. Pro
jekte prašoma kiekvieno prade
dančio studento pareikšti savo 
nuomones, pastabas, įtaigoji- 
mus ir pastebėtas galimas klai
deles neakivaizdinio kurso direk 
toriaus adresu: Domas Velička, 
7838 S. Green St., Chicago 20, 
Illinois, USA. Busimieji studen
tai taip pat kviečiami registruo 
tis ar informuotis tuo pačiu ad
resu. Jonas Vaičiūnas

tiečių, kukliai buvo paminėta 
imūsų tautos šventė — rugsėjo 
i 8-toji. Ta proga, atvykęs p amai 
doms Hamburgo klebonas kun. 
V. šarka perskaitė Vinco Nat- 
kaus - Natkevičiaus paskaitą te 
ma “Dvasinė lietuvių tautos di
dybė”.

Ten pat įvyko ir apylinkės 
narių visuotinas susirnfifcimas, 
kurį atidarė einąs apylinkės p- 
ko pareigas K. Masiliūnas, po 
kurio pranešimo įvairiais apy
linkės reikalais, įvyko naujos 
apylinkės valdybos, kontrolės 
komisijos ir šalpos komisijos 
rinkimai. Valdybon buvo išrink
ti Rupkalvis, Masiliūnas, Juš- 
kys, Kotkis ir Kotkytė. Kandi
datais liko: Flinderienė, Preu- 
sienė ir Latvaitis. Į kontrolės 
komisiją buvo išrinkti: Bitne- 
ris, Stasiūnienė ir Ščerbavičius. 
Kandidatais liko Čėsna ir Vel
sas. Į šalpos komisiją išrinkta: 
Stasiūnas, Flinderis ir Zandovai 
tė-Preusienė.

Atvykęs į susirinkimą Kr. 
valdybos įgaliotinis Ž. Saksoni
jai I. Apyrubis, pasveikino su
sirinkusius Tautos šventės pro
ga ir padarė trumpą pranešimą 
dėl patalpų nuomavimo apylin
kei įvairiems jos .reikalams, apie 
šalpos reikalus ir apie Lietuvos 
Veteranų sąjungą “Ramovė”. 
Ta proga padėkojo Bitnerienei 
už audžiamas juostas ir kakla
ryšius tautinių šokių grupei ir 
Česnienei už siuvimą tautinių 
rūbų.

— Burgsteinfurte mirė Mėta 
Išvirkšlienė . Žemaitaitė, gim- 
1896 m. Jelovirdžių kaime, Pa
gėgių apskr.

— Luebecke rugsėjo 4 d. Mar 
tynas Labutis sukako 90 metų 
amžiaus. Šis Mažosios Lietuvos 
patriotas lietuvis per ilgą savo 
amžių yra daug nuveikęs mūsų 
tautos labui. Už nuopelnus Lie
tuvai Lietuvos vyriausybės bu
vo apdovanotas Gedimino ordi
nu ir šaulių žvaigžde.

Stebuklingai pagijusi į 
Laosą

Dėkinga Dievui už stebuklin
gą pagydymą Liurde 29 metų 

■ Una Kent iš Airijos vyksta į 
i Laosą padėti misionieriams jų 
darbe. Tai buvo 1957 m. Dve
jus metus neišėjusi iš ligoninės 
ir pernešusi septynias neleng
vas operacijas, įsirašė, kad bū- 

I tų nugabenta į Liurdą, o jeigu 
I tektų kelionėje mirti, prašiusi, 
į kad Liurde ją palaidotų. Bet į- 
vyko kitaip. Kai buvo laimina
mi švenč. Sakramentu ligoniai, 
ji pakilo iš neštuvų ir pirmą 
kartą po dviejų metų ėmė vaik 
ščioti. Sugrįžusi Airijon, baigė 
slaugės ir pribuvėjos mokslus ir 
išvyko į Laosą misionieriams 
talkinti ligoninėse.

idiDninn ELECTPOHICS
TV-RADIJAI -OUOST. REKORDERIAI 

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

Viskam temlauslos kainos Ir garantija

13321 s. Halsted St -CLiffside4-56651

Jieškomas PETER GIRCH, 1953 
metais gyvenęs adr.: 1054 West 
59th St., Chicago. Jis pats ar 
jo paveldėtojai prašomi atsiliepti 
arba turintieji žinių pranešti šiuo 
adresu: DRAUGAS, ,Adv. No. 
5783, 4545 W. 63rd St., Chicago 
29, III.

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

PRIĖMIMAS IR KOKTEILIAI

pagerbiant
ALFONSE F. WELLS

Demokratų kandidatą j
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 — WA1 5-4454.




