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SOVIETU RUSIJA-KOLONIALINĘ VALSTYBE
Iš Kongo Jungtinės Tautos negali pasitraukti. Tai pareiškė 

Kanados užsienio reikalų ministeris Green
O. LABANAUSKAITĖ, 

mūsų korespondentė Jungt. Tautose
JUNTINES TAUTOS. — Pa

sveikinęs pirmininką, pagyręs 
Pakistaną ir prisiminęs ką tik 
primtus naujus narius, Kanados 
užsienio reikalų minister. Green 
pareiškė, kad Jungtinės Tautos, 
besidomėdamos kolonializmo pro 
blema pasaulyje, ši savo dėme
sio rato neturėtų išskirti nė 
Sov. Rusijos ribose esančių lais 
vės neturinčių tautų.

Priėjo jis prie to klausimo iš 
tolo — suminėjęs britų bendruo 
menės darbus vedant tautas 
prie nepriklausomybės. Vien tik 
šiais metais nepriklausomybę ga 
vo ir j britų commonvvealthą 
(sandraugą) laisvai įsijungė 4 
naujos valstybės: Sierra Leone, 
Tanganyika, Jamaica ir Trini- 
dad - Tobago. Dabar britų com- 
monvvealtho konferencijose pil
nateisiais nariais dalyvauja 15 
valstybių, iš kurių 11 tapo ne
priklausomomis po II Pasaulio 
karo ir kiekviena įsijungė į ben 
druomenę laisvai ir savo valia.

Paskutinėje commonvvealtho 
konferencijoje dalyvavo jau at
stovai iš tų teritorijų, kurios 
taps nepriklausomomis šiais me 
tais ar kiek vėliau. Tai yra U- 
ganda, Kenya ir Britų Gviana. 
Jis neabejoja, kad jos visos įsi
jungs į britų bendruomenę ir į 
Jungt. Tautas. Ir už tų tautų 
parengimą nepriklausomybei pa 
dėka priklauso Britanijai, kuri 
tem procesui vadovavo ir viso
keriopą pagalbą teikė. Toliau tą. 
visą klausimą užbaigdamas 
Green taip kalbėjo;

— Taip dalykams esant ir 
buvus, man labai sunku supras
ti, piktus ir neteisingus prie
kaištus, kartas nuo karto daro
mus Britanijai kolonializmo 
klausimu. Mes visi žinome, kad 
kai kuriose teritorijose būta sun 
kūmų, tačiau praeityje nuveikti 
darbai naikinant kolonijas pa
teisina pasitikėjimą, kad Bri
tanija laimingai prives prie ne
priklausomybės visas dar liku
sias savo kolonijas ar pusiau 
kolonijas.

k Nelaimei, iš šios tribūnos ir 
daugelyje kitų vietų Sov. Rusi
ja bando tuos dalykus kitaip 
nušviesti. Jos kalbėtojai tyčia 
nemato tos taikingos evoliuci
jos, vykstančios commonwea- 
the, kur laisvė ir nepriklauso
mybė tapo gyvenimo realybe 
600 mil. žmonių po II Pasaulio 
karo.

— Kanados dalyvavimas ta
me procese ir faktiškos padė
ties žinojimas duoda jai teisę 
atmesti tas Sov. Rusijos kriti
kas kaip neturinčias jokio pa
grindo ir paneigti Sov. Rusijai 
teisę dėtis dar priklausomybėje
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esančių tautų laisvės ir nepri
klausomybės čempione. Kartais 
aš stebiuosi, kaip Sovietų atsto
vai gali drįsti tokias pretenzi
jas reikšti.

— Mes raginame, kad Jungt. 
Tautos pažiūrėtų į tuos Sovietų 
priekaištus iš tinkamos perspėk 
tyvos. 1960 m. Kanados minis
teris pirmininkas priminė J. Tau 
tų generalinei asamblėjai apie 
Sov. Rusijoje esančių pavergtų 
tautų buvimą. Daug milijonų 
šiandien ten negali pasinaudoti 
apsisprendimo teise, kurios Sov. 
Sąjunga reikalauja kitiems.

— Toks pagrindinių teisių pa
neigimas verčia suabejoti visa 
Sov. Sąjungos kolonializmo po
litika. Kai Jungt. Tautos tyri
nėja, padėtį daugelyje kitų pa
saulio vietų, tai jos neturėtų pa
miršti ir tų vietų, kurios yra 
Sov. Sąjungos žinioje. Juk char- 
toje surašyti žmogaus teisių pa
grindiniai principai ir apsispren
dimo teisė yra universalūs vi
sais atžvilgiais — tai yra taiko- 
komi visur ir visiems.

Tiek pasakė Kanados atsto
vas apie Sov. Rusijos kolonia
lizmo politiką ir uždėjo jai kolo- 
nialinės valstybės antspaudą. 
Neteko girdėti dar nė teigiamų 
nė neigiamų atgarsių iš kitų vie 
tų, bet tas pareiškimas gali būti 
tas mažas šlapio sniego kamuo
liukas, kuris gali virsti dideliu 
kupstu. Tik nereikia pasidaryti 
iliuzijų, kad Sov. Sąjunga grą-; 
žins, pavyzdžiui, Lietuvai laisvę 
tuo atveju, jeigu jai patartų tai 
padaryti Jungt. Tautos visais 
balsais, išskyrus pačios Rusi- i 
jos.

Kanados atstovo kalba pasi
žymėjo konkretumu ir praktiš
kumu. Nebuvo nė tuščiažodžia
vimo, nė gražbylystės.

Kalbėdamas apie tarptauti
nius klausimus, jis palietė dar 
šiuos dalykus. Pirma, Laoso 
klausimo sutvarkymas yra ma
žas šviesuliukas šiaip jau apsi
niaukusiame tarptautiniame dan

Princas grįžo j Yemena
ADEN. — Yemeno princas . 

atstovas Jungtinėse Tautose, 
nepaisydamas mirties grėsmės, 
vakar išvyko namo pareikšti 
pretenzijų į karališkąjį sostą, 
sukilėliams pranešus, kad jie 
nužudė naują karalių ir paskel
bė respubliką.

Princas Hassan išvyko, kai 
išgirdo pranešimą per radiją iš 
Yemeno sostinės Sana, kad ka
reiviai sukilėliai sugriovė kara
liškuosius rūmus, apšaudydami 
iš artilerijos trečiadienio naktį 
ir jo 35 metų broliavaikis, nau
jas karalius MahometasAl-Badr 
yra po rūmų griuvėsiais.

Hassan užvakar vakare nu
samdė lėktuvą New Yorke ir 
vakar išskrido namo užimti ka
rališkojo sosto.

Hassan buvo perspėtas taip 
vadinamojo laisvojo yemeniečių 
sąjūdžio narių iš Kairo, jei jis 
princas pastatys koją Yemeno 
žemėje, jis bus nužudytas. Ye
meniečių sąjūdis veikia egiptie-
čių žemėje, leidus 
Nasseriui.

prezidentui

guje. Kadangi Kanada priklau
so komisijai, kuri turi budėti, 
kad tarptautinis susitarimas bū 
tų įvykdytas — kad Laosas tik
rai liktų nesuskaldytas, nepri
klausomas ir neutralus, tai jis 
pažada budėti ir kietai veikti, 
kad tas tikslas būtų pasiektas.

Antra, Kanada mato, kad ir 
pasitarimai dėl nusiginklavimo 
yra davę šiokių tokių rezulta
tų. Kanada sveikina dviejų pir
mininkų praktiką, pritaikytą 
Laoso konferencijoje ir nusigink 
lavimo pasitarimuose Ženevoje. 
Pirmininkais ten yra Sov. Rusi
ja ir JAV. Jeigu tos dvi valsty
bės ką nors sutars, tai nusigink 
lavimas bus, jei ne, niekas ne
galės tuo klausimu nieko pada
ryti. Pirmą kartą nusiginklavi
mo pasitarimų teorijoje dvi di
džiosios valstybės yra pasieku
sios tokią stadiją, kad konferen 
cija jau turi iš abiejų pusių 
gautus konkrečius pasiūlymus. 
Iki galutino susitarimo betgi 
dar labai toli, nes susitarimo ne
bus tol, kol tęsis dabartinis ne
pasitikėjimas, suskaldęs po II 
Pasaulio karo žmoniją į du blo
kus. Kanada pasisakė už pasita
rimų atnaujinimą Ženevoje ar
timiausiu laiku. Green pareiškė, 
kad Kanados vyriausybė yra 
prieš atominių,ginklų bandymus 
dviem sumetimais — dėl pa
vojaus sveikatai ir dėl saugumo 
sumažėjimo atominių > ginklų 
lenktynėms vykstant.

Kanada remia ir rems Jung
tinių Tautų darbą Konge, da
bar pasiimtas pareigas Gvinėjo
je. Iš Kongo Jungt. Tautos ne
gali pasitraukti savo misijos 
ten neatlikusios. Todėl, remian
tis kolektyvinės atsakomybės 
principu, reikia surasti būdą 
pasidalinti ir reikalingas tai mi
sijai atlikti išlaidas. Tarptauti
nio tribunolo pareikštą nuomo
nę turėtų visi pagerbti. Ir J. 
Tautų sekretorius turėtų būti 
laisvas savo darbą dirbdamas. 
“Troika” Kanadai nepriimtina.

Tito ir rusai medžiojo
BELGRADAS, Jugoslavija.' 

— Diktatorius Tito ir aukšti 
Sovietų Sąjungos svečiai rug
sėjo 26 dieną medžiojo netoli 
Vengrijos pasienio. Ką jie su
medžiojo ir ar pavyko medžiok
lė — atrodo yra valstybinė pas
laptis.

Medžioklėje taipgi dalyvavo 
Sovietų prezidentas Breznev.

Jordanas paleido
parlamentą

AMMAN, Jordanas. — Jar- 
dano ministerių kabinetas rug
sėjo 26 dieną nutarė paleisti 
parlamentą ir nauji rinkimai bus 
sekančio mėnesio pabaigoje. Ka 
ralius Hussein pirmininkavo mi 
nisterių kabinetui.

— Mississippi gubernatorius 
Ross Barnett vakar neatvyko į 
teismą New Orleans, kur jis tu
rėjo pasiaiškinti, kodėl neleidžia 
negrui Meredith studijuoti Ox- 
fordo universitete.

Netoli Barceloinos, Ispanijoje, potvynyje žuvo šim tai asmenų ir sužeista daugiau kaip 1,000 asmenų
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KUBOJE SUVARŽYTAS (SĖJIMAS IS NAMU
MIAMI. — Kubiečiai pabėgė

liai Mexico City vakar pareiškė, 
kad diktatoriaus Fidel Castro 
revoliucinis režimas paskelbė 
draudimą vaikščioti gatvėse nuo 
9 vai. vak. (“Curfew”) Mariel 
apylinkėje, vakaruose nuo Ha
vanos, kad žmonės negalėtų 
matyti sunkvežimių konvojų, ve 
žančių sviedinius (raketas) į ru 
sų karinę bazę.

Pabėgėlių kalbėtojas Jose E. 
Hernandez pareiškė taipgi, kad

Raudonieji neleidžia vyskupu 
vykti į visuotini Bažnyčios 

susirinkimą
Išimtį padare Lenkija

VATIKANAS. — Katalikų 
vyskupai iš anapus Geležinės j 
uždangos neišleidžiami dalyvau
ti visuotiniame Bažnyčios susi
rinkime, kuris bus pradėtas spa 
lio 11 dieną.

Msgr. Fausto Vaillanc, susi
rinkimo spaudos viršininkas, pa 
reiškė, kad iš visų komunistų 
satelitinių valstybių, išskyrus 
Lenkiją, “mes negavome atsa
kymų iš mūsų vyskupų, kurie 
buvo pakviesti dalyvauti susi
rinkime”.

Jis pareiškė, kad kvietimai, 
matyti, buvo sulaikyti satelitų 
režimų, arba vyskupų laiškai ne 
buvo išleisti.

Katalikų Bažnyčia Balkanuo
se ir Pabaltijo kraštuose yra 
komunistų persekiojama ir ta
po Tylinčia Bažnyčia. Neleidi
mas išvykti daugiau kaip 100 
vyskupų iš anapus Geležinės 
uždangos į visuotinį Bažnyčios 
susirinkimą visai nenustebin Va
tikano.

Komunistai neleido iš Ven
grijos, Čekoslovakijos, Bulgari
jos, Rumunijos, Albanijos, Ry- i 
tų Vokietijos, Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos vyskupams vyk
ti į visuotinį Bažnyčios susirin
kimą. Sovietų Sąjungoje vys
kupai yra kalėjimuose.

Pasak Msgr. Vaillanc praneši
mo, Lenkijoje yra speciali situ
acija, ir komunistai ten neįsten
gia primesti savo valios.

Iš Lenkijos 25 iš 63 vysku
pų dalyvausią susirinkime. Len
kijos primas kardinolas Višins
kis jau gavo vizą vykti į visuo
tinį Bažnyčios susirinkimą.
Kan. J. Stankevičius iš Lietuvos 
vyksiąs į Vatikano suvažiavimą

CHICAGO, III. — Gauta ži
nių iš Lietuvos, kad kan. Juo

Havanos priemiesčio Miramar 
gyventojai buvę užaliarmuoti 
dėl statymo ten sviedinių ug
niaviečių, gal būt, priešlėktuvi
niams ginklams naudoti.

Pabėgėlis unijistas Miami mie 
ste pareiškė, kad Castro reži
mas išnarsto 36 cukraus įmo
nes įvairiose Kubos dalyse ir 
ruošiasi jas gabenti į raudoną
ją Rusiją.

— Kubos diktatorius Fidel

zapas Stankevičius, Kauno ir 
Vilkaviškio diecezijų valdytojas, 
yra gavęs leidimą išvykti į užsie 
nį ir spalio 6 d. jau būsiąs Ro
moje, kur dalyvaus visuotiniame 
Bažnyčios suvažiavime Vatika
ne. Jį lydėsiąs kun. Krikščiū
nas, kuris tęs Romoje studijas. 
Žinios gautos privačiai. Oficia
laus patvirtinimo dar negauta.

KLAIPĖDA PAVERSTA NAFTA 
EKSPORTUOJANČIU UOSTU

KLAIPĖDA, okup. Lietuva. 
— Klaipėda yra paversta uostu, 
pirmoje eilėje eksportuojančiu 
naftą. Visi vamzdžiai, iš Gudi
jos ir Galicijos, o apie juos bu
vo plačiai girtasi — dar vis 
tebetūno popieriuje.

Nafta į Klaipėdą vežama trau 
kiniais, čia išpumpuojama ir 
skandinavų ir kitais laivais iš
vežama į įvairius kraštus. Naf
tos gabenimas tiek intensyvus, 
kad jūra užteršiama nafta ir 
savo metu švarius vandenis tarp 
Palangos ir Nidos yra padengęs, 
alyvos sluogsnis. Jūros gatvėje 
šiuo metu įrengta valstybinė 
benzino pardavimo stotis.

Uosto rajonas nuo savo metu 
buvusios navigacijos mokyklos 
šiaurės link apstatytas iš da
lies, betono ir lentų tvoromis 
ir be specialaus leidimo niekas 
į tą rajoną neįleidžiamas. Uos
to srityje veikia dar nuo prieš 
karinių laikų pastatytas žuvų 
konservų fabrikas. Sporto halė
je šiuo metu žaidžiamas krep
šinis, o netoli halės buvusiame

Castro sušaudė 102 politinius 
priešus paskutinėmis savaitė
mis.

Sovietų kreiseris
JAKARTA, Indonezija. — In

donezijos laivynas planuoja pa
rodyti ly,200 tonų sovietų staty
tą kreiserį spalio 5 dieną, gink
luotų jėgų dieną.

Astronautas Leroy G o r d o n 
Cooper, gal būt, satelite apskris 
18 kartų aplink žemę sekančiais 
metais, jei neiškils didesnių prob
lemų astronauto Walter Sehirra 
šešių kartų skridime aplink žemę 
spalio mėnesio pradžioje. (UPI)

karo metu sužalotame sporto, Įėję namų gyvena rusų karinin
kų šeimos. Šaulių namai pavers
ti karininkų namais ir civiliai 
gyventojai į juos neįleidžiami. 
Ten reigiami ir šokiai.

akademijos pastate dabar veikia 
vidurinioji mokykla.

Klaipėdoje pastatyta visa ei
lė naujų gyvenamųjų blokų, ta
čiau lietuvių šeimos juose gyve
na labai susikimšusios. Tarp bu
vus. Liepojos aikštės ir gele
žinkelio pervažos, buv. Moltkės 
gatvės pastatuose įsikūręs sovie 
tinės armijos štabas. Visoje ei-

Indija gavo lėktuvų 
iš Rusijos

NEW DELHI, Indija. — Ru- 
’ sija atsiuntė antrąją lėktuvų 
eskadrilę. Tai vyriausybė prane 
šė užvakar. Indija taipgi užpir
ko M-14 helikopterių.

Fotografuos orę
CAPE CANAVERAL, Fla. — 

Astronautas Walter M. Shirra 
fotografuos žemės orą iš orbi
tos, bandydamas išvystyti nau
ją JAV “oro akį” satelitą.

Naujausios
žinios

— JAV gynybos sekretorius 
McNamara vakar pareiškė, kad 
Amerikos kariniai daliniai Vo
kietijoje turi atominių ginklų, 
kurie būsią panaudoti, jei Ber
lyno krizė sprogtų.

— Kurdai bėg,a į Turkiją. Dar 
du tūkstančiai kurdų pabėgo 
iš Irako į Turkiją. Kurdai bė
ga iš kurdų sukilėlių dalinių, 
kuriems vadovauja Mustafa 
Barzani.

— Vakarų Berlyno burmist
ras Bramdt atskrido į Washing- 
toną pasitarti su prezidentu Ken 
nedžiu Berlyno klausimu. Se
kančią savaitę jis skaitys pas
kaitą Harvardo universitete.

61 pabėgo iš Rytų 
Vokietijos

FULDA, Vokietija. Pasienio 
policija šiom dienom pareiškė, 
kad 61 rytų vokietis pabėgo iš 
Fulos rugpiūčio mėnesį, nepai
sant sustiprintų barikadų. Tarp 
pabėgusių yra 10 pasienio sar
gybinių, du armijos inžinieriai 
ir du buvę kareiviai.

— Libano armija šiom die
nom sučiupo 14 kariškai unifor 
muotų Izraelio mergaičių, ap
siginklavusių šautuvais ir kul
kosvaidžiais, netoli pasienio. 
Mergaitės, dauguma jauname
čių, buvo nuvestos į miestelį 
Saida apklausinėjimui.

Kareiviai jas suėmė Libano 
teritorijoje pusė mylios nuo pa
sienio. Mergaitės sakosi pakly
dusios.
DR. KAZLAUSKAS ROMOJ

ROMA. — Buvęs Vilniaus u- 
niversiteto medicinos fakulteto 
dekanas prof. dr. Petras Kaz
lauskas su žmona ir sūnumi, 
aplankę savo tetą Londone, per 
Paryžių ir Šveicariją, atvyko 
Romon ir šiomis dienomis lanko 
jos įdomybes. Daktarų Kazlaus
kų sūnus, baigęs gimnaziją A- 
merikoje, pasilieka studijuoti 
teologiją Romos lietuvių šv. Ka 
zimiero kolegijoje.

Padidins amtiparti-
zanines jėgas

WASHINGTON, D.C. — JAV 
armija nutarė padidinti savo 
antipartizanines jėgas nuo 3,500 
iki 6,650 vyrų per sekančius 
penkerius metus. Tai pranešė 
gynybos vicesekretorius Ros- 
well L. Gilpatric.

Kennedy vizituos 
Chičagę

WASHINGTON, D.C. — Pre 
zidentas Kennedy vizituos spa
lio 19 d. Springfieldą prieš at
vykdamas į Chicagą. Tą pačią 
dieną jis bus Chicagoje ir pa
sakys rinkiminę kalbą.

— Louis Skidmore, Chicagos 
architektas, mirė užvakar Win- 
ter Haven, Fla., kur gyveno nuo 
1955 m.
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VYRIAUSIOS TARYBOS 
POSĖDIS

Vyriausios Lietuvos vyčių ta
rybos posėdis įvyks š. m. spalio 
mėn. 6 d. šeštą vai. p.p. Hotel 
Manger, East 13th Street & 
Chestėr Avenue, Clevelande.

Posėdį kviečia vyčių centro 
valdybos pirmininkas Robertas 
S. Beris, Dearborn, Miehigan.

F. V.

MADŲ PARODA
Ay. jūs rengiatės pagal pas-

kutinę madą, ar madų nesivai- 
i kote. Kaip ten bebūtų, kiekvie
na ir kiekvienas yra kviečiami 
į ypatingą madų parodą, kuri 
įvyks š. m. rugsėjo mėn. 30 d., 
sekmadienį, 4 vai. p. p., Vyčių 
salėje. Vadovė Julie Zaranka, 
padedama Betty Bozek, pade
monstruos pačius naujausius ir 
nuostabiausius apsirengimo sti
lius. Įėjimas tik vienas doleris. 
Svečiai bus pavaišinti kava ir 
palinksminti vokaline progra
ma.

MISIJŲ STOTIS ARGENTINOJE

Grupė Amerikos lietuvių le
gionierių, kurių daugelis net ne
kalba lietuviškai, remia lietuvy
bės darbą Argentinoje. Kas į- 
vyko, kodėl mes apie tai nieko 
nežinome ?

Po to, kai Castro užvaldė Ku 
bą, Pietų Amerikos kontinente 
labai suaktyvėjo, komunistinė 
veikla. O dirva jiems ten yra 
palanki, kaip ir visur, kur dide 
snė tautos dalis skursta. Tuo 
labai susirūpinusi Katalikų Baž 
nyčia. Tuose kraštuose ji smar
kiai pagyvino savo veiklą. Iš 
JAV ten buvo pasiųsta daug mi 
sionierių, iš kurių vienas yra 
karštas lietuvis, buvęs karo ka
pelionas Japonijoje ir Filipinuo
se, tėvas marijonas Antanas 
Švedas, dabar paskirtas misijų 
darbui į La Plata apylinkę, Ar
gentinoje. Jis susirišo su neto
liese Berisso kolonijoje gyve
nančiais lietuviais. Iš jo laiškų 
matyti, kad apylinkė yra labai 
skurdi, kur lietuviai “...nors ir 
nębadauja, bet ir napavaJgo 
tąip, kaip daugelis iš mūsų esa
me pripratę”.

Berisso apylinkėj gyvena apie 
8Q lietuvių šeimų, bet kadangi 
jie“ yra išsisklaidę, tai nei lie-
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Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN. 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Parduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkąs. Biznio reika
lais kreiptis j Baltic Florists 
Gelių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadway, So. Bostone Telefona.' 
AN 8-0489. Ten gaunamas ii 
‘Draugas”

Kun. A. švedas, MIC

tuviškoje nei antikomunistinėje 
veikloje daug nuveikti nepajė
gė... Kun. A. švedas, šalia savo 
nuolatinio darbo, pėsčias ar ki
taip, pasistengė tas visas šei
mas aplankyti. Sužinojo ir jų 

.rūpestį turėti bendrą susirinki
mams vietą. Jų rūpesčiai tapo 
jo rūpesčiais, tad, pasitaręs su 
vietos kun. A. Steigvila, MIC, 
nutarė vietos lietuviams pasta
tyti koplyčią ir susirinkimų sa- 
liukę. Nupirko sklypą, o pačiam 
statybos darbui pritrūko lėšų. 
Kadangi kun. A. Švedas yra bu 
vęs Don Varno Amerikos Legio 
no Posto kapelionas, tad į juos 
ir kreipėsi.

Veteranai, kurių daugelis net 
lietuviškai nemoka, siunčia do
lerius, ir penkines paremti lie
tuvybei išlaikymo darbą tolimoj 
Argentinoj! Tam reikalui jie 
net specialų fondą įkūrė, ku
riuo rūpinasi jų moterų sky
riaus iždininkė. Visos aukos yra 
pervedamos į Argentiną per 
New Yorko tarptautinį banką, 
nes tiesioginiai siųsti yra pavo
jinga. Fondo adresas yra:

FATHER ŠVEDAS BUILDING 
FUND

c/o Mrs. A. Daresh,
6729 S. Artesian Avė.,

Chicago 29, III.
Kiek galime, prisidėkime ir ką.

Šiltą ir saulėtą dieną plaukti 
didelių upių laivais visuomet 
gražu, smagu. Vanduo dvelkia 
poilsiu, saulės spinduliuose išsi
maudęs vėjelis gaivina, žaliai 
kalnuoti krantai akį lepina. 
Taip ir man šiandien. Laimin
gai graši diena pasitaikė. Pir
ma po ilgų šaltų, lietingų. Džiū

■ gavo ir mano bendrakeleiviai, 
į austrai ir vokiečiai, šventadie
niškoj nuotaikoj ant demo kle-

■ gedami. Negera tik, kad aukštų 
krantų upės vagoje uždengtas, 
nematai kaimų, miestų ir mies
telių. Nejauti žmonių, kalnų ir 
laukų gyvybės pulso. Tik re
tais tarpais Dunojaus krantams 
nusileidus į žemus slėnius, te
gali žvilgtelti į Aukšt. Austri
jos vaizdingus tolius. Ir taip vi
są laiką, kol po 7 valandų ke
lionės, jau sutemus, pasiekėme 
Linz’ą.

Neskubėjome. Prie kiekvieno 
pakrantės miestelio, mūsų bal
tutėms “Stadt Wieir” prisukda
vo uodegą ir keleiviais apsimai
nęs, pašto maišą paėmęs, vėl 
stenėjo toliau lėta Dunojaus sro 
ve.

Ir iš kur tie austrai pinigų 
gauna? Tų jėgainių ir užtvankų 
pristatyta tiek, kad net skai
čiuoti nusibodo. Ir beveik visos 
naujos. Kol pro vieną didžiulę 
užtvanką pralindome, turėjome 
kelis kartus laukti “vartus” ati 
darant viename iš daugelio jos 
rankovių ir kanalų. Kuone pus
valandį pridengė mums saulę, 
atėmė dienos šviesą.

Šalia manęs stovėjo ir kvaps- 
ningą cigarą rūkė elegantiškas, 
“pusę amžiaus išgyvenęs” po
nas. Pasiteirausiu jį, dingtelėjo 
galvon, kokie čia reikalai ir ko
dėl taip ilgai stoviniuojame. Už 
simezgė visai įdomus pašneke- 
sys. Gavau paaiškinimų dau- 

’ giau, negu tikėjausi. Sužinojau 
šį tą naujo. Matai, tamsta, ci
garą nukratęs, mandagiai ir ži- 

; noviškai dėstė man ponas su 
į šviesia panama, čia baigiama 
statyti didžiausia Europoje hyd 

! roelektrinė Aischach: jėgainė. 
IPrie jos keliom pamainom dir
ba 3,000 darbininkų. Ji kaštuos 
125 mil. dolerių, sudėtų Aust
rijos, Vokietijos ir JAV. Paga- 
mms per pusantro milijardo ki
lovatų valanrų (1,6 millrd K- 
wh) jėgą, kurią teiks ne tik 
Austrijai, bet ir pietinei Vokie
tijai ir net Reino kraštui.

Iš kur ir kur keliauji tamsta,
!— paklausė. Pasakiau. Ir iš 
kart pakilau akyse bendrakelei
vio. Atseit, ir mano pinigas čia 
“dirba”. Pasitempiau ir aš, 
karts nuo karto kalbon įterp
damas “Well, Okay”, žinoda
mas, kad amerikoniškas “akcen 
tas’’ visur Europoj respektuoja
mas. Nepersunku suvaidinti 
kartais ir gryną jankį. O kai 
tau atsisveikinant su pagarba 
kepurę nukelia ir geros kelio- 

į nės palinkti, visai smagiai pasi- 
I junti. Panašiai, kaip seni pažį- 
j stami, atsisveikinau ir su šiuo 
i ponu. Dargi ranką paspaudė su 
linkėjimais.

Pasirodo, kažkokio Linzo ban 
ko prokuristo būta. Susidūręs 
kaip tik su panašių statybų fi
nansavimu. Jis daug man pasa
kojo ir apie kitą, neseniai baig
tą, didelę Kaprujn - Schmeeglo- 
cken jėgainę Austrijos Alpėse, 
pakrikusią didžiulę tirpstančio 
kalnų sniego jėgą civilizacijai 
tarnauti.

Dėstė apie tai, kad neutralius

DR. G. VALANČIUS

kraštus tarptautinis kapitalas 
labai mėgsta, šveicarai, pavyz
džiui, neturi kur pinigų dėti. 
Saugus neutralumo magnetas 
juos traukte traukia. Daug pa
laimos duodąs ir Austrijai jos 
neutralumas, nors ir naujagi
mis. Greit ir mes, sako, turėsi
me tiek elektros, kiek ir švei
carai. Už keliolikos metų Aus
trijos nebeatpažinsite. O ir da
bar Viena, anksčiau nedarbo ir 
nuolatinių ūkiškų sunkumų ka
muojama, ne be ta. Prakuto 
“over night”, kyla dienomis ir 
valandomis. Dėkojo amerikie
čiams (net skrybėlę kostelėjo 
ir man!), per 10 metų su kan
trumu spaudžiusiems ir paga
liau prispausdusiems Molotovą 
pasirašyti taikos sutartį 1955 
m. su neutralumo klauzulėm.

Laivas, į prieplaukos tiltą 
trinktelėjęs, sustojo prie Nibe
lungų tilto. Keleiviai, jų tarpe 
ir aš išsibarstėme gausiai Edi
sono lempomis apšvistame Lin
ze. Tai trečias dydžio po Vienos 
ir Graco Austrijos miestas su 
200,000 gyv. ir gyva pramone 
bei didžiulėm plieno ir geležies 
Kepyklom. Čia gyvena Blauz- 
džiūnienė su dukterim, apie ku
rias sako, ir sukasi lietuviškas 
ratehs keleto užsilikusių lietu
vių. Kažkur netoli klebonauja 
Norbertinas Arentas. Būtų la
bai gera mažųjų dijasporų lie
tuvius aplankyti, pakalbėti. Bet 
kur tu juos susirasi? Vėlyvas 
vakaras, adresai seni, netikslūs.

Netoli miesto teatro, už 50 
austr. šilingų ($2) nelengvai su 
siradęs švarų viešbutuką, per
miegojau ir šeštinių giedrą ry
tą traukiniu patraukiau Vienos 
link. Dunojus nutolo. Vaizdai 
kaip ir Bavarijoj. Virtinės ma
žų kalnų ir kalnelių. Visai taip, 
kaip ir mano gimtinėj Žemaičių 
Kalvarijoj. Ir laukai neperdaug 
kultivuoti. Juose ir piktžolių, ir 
nedailiai išsikerojusių krūmų 
matysi. Atseit, katalikiškų au
strų, kaip ir bavarų, išorinė 
kultūra (teisingiau — civiliza
cija) žemesnė, kaip šiaurinių 
protestantų. Jei tik tuo verty
bes matuotume. Tolumoj betgi 
labai graži gamta. Kalnai, miš
kai ir slėniai pakaitomis.

Istorijos ir meno mėgėjui ne
valia pravažiuoti nesustojus 
garsiame Stift Melk. Jau iš toli 
pamatai ant aukštoko kalno, 
prie pat Dunojaus krato, di- 

į dingus benediktinų bažnyčios 
bokštus ir milžiniškas baltas 
vienuolyno sienas. Retas aust- 
Įras teužmirš svetimšalį keleivį 
paklausti: ar matei pirmąją Au 
strijos sostinę, jos lopšį ir pasi
didžiavimą? Ar žinai, kad Stift 
Melk yra žymiausias barokinės 
architektūros paminklas šiauri
nėje Alpų pusėje ir gal žymiau
sias apskritai?

, mes, lietuviškai kalbą lietuviai, 
prie šių pastangų. Ištieskime 
ir mes broliams pagalbos ran- 

R. V. Mišauskas

Prez. Kennedy žmona Jacąueline 
atvyko į muzikinį pastatymą 
Washingtone “M,r. President”. Ša
lia jos stovi komp. Irving Berlin.

Vis dėlto, gal jie ir neperde- 
! da. Įspūdis pritrenkiantis, kaip 
aš mėgstu sakyti, ypačiai, kai 
iš jos aukštumų pažvelgi į Du
nojų, jo pakraščius ir ilgą, ža
vingą Wachau paupio juostą 
Vienos link. Sako, net išdidus 
Napoleonas buvęs sužavėtas 
šio pastato ir Dachau grožiu. 
Marijos Terezijos dukra Antoi- 
nette į Paryžiaus marčias išvyk 
dama verkusi atsisveikindama 
šioj vietoj. Čia jos išleistuvių 
baliui, esą, 40 jaučių papiovę. 
Taip sakė mūsų mažasis gidas., 

'-Jis ištisą valandą liaupsino ir 
istoriją pasakojo. Dešimtimis 
datų ir vardų minėjo vedžioda
mas mus per marmuro salę, bi
blioteką, bažnyčią, prelatų kie
mą, karalių laiptus. Neatsikvėp 
damas ir akių nepakeldamas į 
mūsų šimtinę. Kitame šone jo 
kolega darė tą patį.

Žmonių, kaip į atlaidus, bū
riai plaukia. Daugiausia, žino
ma, vokiškai, bet ir angliškai, į 
prancūziškai, olandiškai bei | 
skandinavų kalbom girdėsi kal
bant. Visai taip kaip Šveicari
joj ar Italijoj, kai vasarinis tu
rizmas klėsti.

25 centus sumokėjęs, prie įė
jimo, patenki į tikrą turgų. At
virukų ir pašto ženklų apyvar
ta didžiulė. Keturias ir aš para
šiau, filatelisto tikslumu aplip- 
dęs.

*
Didžiausi turizmo priešai, tai , 

i alkis ir troškulys. Jie pareika
lauja laiko ir pinigų keleriopai 
daugiau kaip namuose. Pirmas 
pirkčiau antipiliules, jei tokios 
būtų išrastos.

Čia pat kavos, vyno ir alaus 
baras. Austrai senu įpročiu, tik 
gėrimus užsisako. O užkandžiau • 

i ja atsineštais sumuštiniais. Tai 
neprieštarauja jokiems etike
tams. Taip darė Grinzingo 
“Heuriges” subatvakariais R. 
Strauss, Lehar, Raimund, Grill- 
parzer, Schubert, Beethoven ir 
Brahms — biografai rašo. Toli
miems keleiviams neįmanoma 
sekti. Negi tampysi centnerinį 
maišą provianto.

Padavėjos vikrios ir gražios, 
ypač tamsiaplauke Freulein Lil- 
li. Bet kam beveik visos jos il
gais pilkais batais apsiavusios, 
taip ir liko neaišku. Tą patį vė
liau Vienoje mažiau.

Žemai miestely “Pas Briedį” 
(Zum Hirsch) spūstis žmonių. 
Viduje, ir lauke prie stalelių po 
liepomis.

Seniai begirdėti austrų Seidel, 
Kriugel, Knoedl, Heuriger (ma
žiukas, storulis, kukulis, šieme
tis) pasigirdo iš kelnerio lūpų, 
šypsnį iššaukdami, šešios mer
gaitės prie kaimyninio stalo, 
blondinės didelėm akim koman
duojamos, fotografuojasi pakai 
tomis, alų geria, rūko, mušti
nius valgo ir šypsniais svaidosi. 
Visos dailios ir elegantiškai ap
sirengusios. Pažanga didelė, ge
rovės nelygink su anų laikų, 
kai mes “Turkų apkasų” par
ke tokias nedrąsiai kalbinom. 
Buvo jos anuomet kuklios, dar 
kukliau apsirengusios, nerūkė 
ir alaus negėrė.

Beje, Tuerkenschanz parke 
jų visai nebematyti, o būdavo 
pulkais. Puošnius lokalius cent
re belanko, į kalnus, padunojus 
išvažiuoja. Parkuose ir užmies
čių kavinėse besėdi tik seni žmo 
nės, net studentų čia mažai te
matysi.

*
Saulė dar aukštai ir aš jau 

naujoje, puošnioje, iš stiklo ir 
cemento, Vienos vakarinėje sto- 

j tyje. Viskas pasikeitę. Beprisi
menu tik, kiek kartų per čia
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važinėta. Geri, nerūpestingi bu
vo studento laikai. Žmogų juk 
ne tik metai, bet ir karo, trem
ties vargai keičia. Vyresnis 
draugas Juoz. Urm. pasitiko pir 
mukart šioj stoty 1925 m. spa
lio 12 atvykstantį aštuoniolik
metį naujoką, vos ant kojų iš 
kelionės nuovargio besilaikantį. 
Netrukus ir Tave, Albinai, su
tikau. Vienas žemaitis, kitas su 
valkietis — amžini draugai, sve 
tur pasižinę. Iš šios stoties, po 
trijų metų, Marianne Belgijon 
išlydėjo. Nuliūdo mergaitė iš
girdusi, aš nevesiu tavęs, nes 
tu ne lietuvaitė. Sutikau ją ir 
po metų grįžęs, bet...

Informacija nusiuntė mane į 
mažą “Rudo Lokio” viešbutį, 
į kitą miesto galą, net į 17-tą 
rajoną — Hemais. Ir tai tik 
vienai nakčiai. Viena pilna žmo
nių “švenčių Savaitėmis” (Fest 
wochen), privažiavo iš visur, 
visokių, net japonų ir argenti
niečių sutikau. Miestas išsipuo-

' šęs, kaip nuotaka jaunikio be
laukdama. Skęsta baltaraudone- 
se vėliavose vakare — iliumina 
cijose.

į Birželio pirmoji išaušo lietin
ga, šalta ir vėjuota. Klajoju ir 
ieškau kur sustoti. Beviltiška. 
Visur tąs pats atsakymas: “Lei 
der, alles, besetzt!”

Optimistiškos senatvės 
pavyzdys

, Marlene Dietrich laikoma gra 
ižiausia senele pasaulyje; jai 
I jau 60 metų ir ji jau turi anū
kų. Neseniai ji davė eilę kon
certų Paryžiuje, dainavo pran- 

I cūziškai, angliškai, vokiškai, is
paniškai ir net hebraiškai ir bu 
vo publikos entuziastingai su
tikta. Jos koncertinė suknia 34, 
000 dol. vertės; juodos kojinės 
pabrėžia jos kojų linijų grožį. 
Jos koncertų dalyviai sako1, kad 
ma'onu žiūrėti į tokią puikią se 
nelę; ji optimistiškai nuteikia 
savo amžininkes.

F 0 S T E R KOMES W A N T E D
For children ages 3 to 17. Served by statė child care agency. 

Children are from broken homes and reąuire special understanding 
and help.

Families interested are urged to contact agency for Informa
tion. Board, clothing and medical expenses paid. VVrite or P heme:

HOME FINDING ILLINOIS DIVISION OF CHILDREN
160 North LaSalle St., Room 1500. FI 6-2000 — Ext. 644

MICHIGAN FARM CHEESE
FOUNTAIN, MICHIGAN

Gaminamas JONO ir RNGELINOS ANDRIULIŲ ir jų šeimos 
jau virš 20 metų ir bus gaminamas ir toliau!

STASYS METRIKIS, 
pardavėjas-skirstytojas

JONAS ANDRIULIS, 
gamintojas

Nuo pat pradžios, kai prieš 20 metų JONAS ir ANGELINA 
.ANDRIULIAI pradėjo gaminti lietuvišką sūrį (Miehigan Fartn 
Cheese), tai Chicagoje STASYS ir MARIJA METRIKIAI buvo pir
mieji, kurie perėmė tų sūrių platinimą. Dabar jau tuo sūriu aptar
nauja ir daugiau asmenų:

STANLEY METRICK 
1804 West 47ih St., CHICAGO 9, ILL, Tel. YArds 7-8393 

JOHN S H U R N A
5418 So Alhany Avė., CHICAGO 32, III. Tel. GRovehilI 6-7783

GEORGE G A L U N A S
1400 Caniff, DETROIT, Mich. Tel. TO 8-7062

A L L A M S T E W A R T
4310 No. Broad St., PHILADELPIIIA, Pa, Tel. GLadstone 5-1310

JONAS JAKUBAUSKAS
634 N. Denison Street, BALTIMORE, Md. Tel. LOngwood 6-262

VICTOR ABECŪNAS
351 Park Street NEW BRITAIN, Conn. Tel. BA 3-1342

A. E. ANTANAITIS
64-09 56th Rcad, MASPETH, N. Y. Tel. DA 6-7250

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS
24 Prospect Street, HYDE PARK, Mass. Tel. Hyde Park 3-3975

Reikalaukit visur tik MICHIGAN FARM SŪRIO, kuris savo puikiu 
skoniu patinka visiems. Jeigu jūsų apylinkėje maisto krautuvėse 

negaunate, tai kreipkitės j
MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Bsig„, Fountain, Mich.
JONAS ir ANGELIJA ANDRIULIAI, vieninteliai šio sūrio gamintojai
llllillilllllllllllilllll llllllllllllilIllIlIHI HIIIIIH llllllllllll IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII



Savi su savaisiaisr
MŪSŲ LIETUVIŠKUMO ŽYMĖ
Nuo seno sukurtos mūsų lie 

tuviškos parapijos, organizaci
jos, mokyklos, laikraščiai at
siremia lietuvių visuomenės su 
sipratimu ir tiesioginiu rūpes
čiu. Ne pasirodymui prieš sve
timtaučius, bet savųjų reika
lui buvo liejamas prakaitas, 
kad lietuvis galėtų melstis sa
vo kalba, vaikus leisti į lietu
viškas mokyklas, dalyvauti sa
vose organizacijose. Tos pas
tangos buvo dedamos mūsų 
pirmatakų, kad lietuviška są- 

,j> monė išeivijoje pereitų į jau- 
t nąją kartą tęsti neužbaigtus

vyresniųjų darbus.
Lietuviai buvo sukūrę įvai

rių organizacijų, draugijų ir 
klubų, kad, vienas antram pa
dėdami, dirbtų lietuvybės dar
bą jaunimo tarpe, patys išlik
tų ištikimi savo tautai ir, rei
kalui esant, padėtų savo tė
vynei, kuri tik trumpą laiko 
tarpą džiaugėsi nepriklausomu 
gyvenimu. Daugelis tų vienetų 
išnyko, atsirado naujų, nes at
sirado naujų gyvenimo reika
lavimų ir pasikeitė mūsų tė
vynės politinė padėtis. Tačiau 
jos visos yra atlikusios svar
bias pareigas, brandindamos 

I naujus lietuviškos visuomenės 
darbuotojus, aukodamos savo 
sunkiai uždirbtus pinigus Lie
tuvai. Jos vertos net ir po sa
vo mirties pagarbaus prisimi
nimo.

Kai pasikeitė gyvenimo vei
das ir visuomenės sudėtis, tai, 
aišku, turėjo pasikeisti ir dau
gelis susibūrimų, nes atsirado 
naujų uždavinių, kuriuos turi
me spręsti šioje padėtyje ir 
šiame laike. Dėlto pateisina
mas yra pašaukimas dienos 
švieson naujų organizacijų, ku 
rios prisitaikė prie naujų gy
venimo sąlygų, geriau suprato 
dabarties reikalus ir sugebėjo 
į juos tinkamiau atsiliepti. Ta
čiau yra vienas bendras rūpes
tis — buvusioms ir dabarties 
lietuvių institucijoms — išlik
ti kuo ilgiau gyvoms ir nepa
likti be pavaduotojų neužbaig
tų darbų.

¥
Nereikia būti jokiu gudruo

liu suprasti lietuviškų parapijų 
reikšmę mūsų tautiniam išei
vijos gyvenimui. Jos yra atli
kusios tai, ko nepajėgė ir nie
kada nepajėgs atlikti jokia, 
kad ir didžiulė, organizacija, 
joks politinis sambūris. Apie 
parapijas visada būrėsi tie lie
tuviai išeiviai, kurie norėjo iš
silaikyti savo tkėjime ir savoj 
tautybėj. Parapijos gyvenime 
jie įsijungė į vieną lietuvišką 
šeimą, kuri jais rūpinosi nuo 
gimimo iki mirties.

Tačiau, keičiantis laikui, kei
tėsi ir parapijos veidas. Atsi
rado reikalas parapijai virsti 
dvikalbiu vienetu, kad pajėgtų 
aptarnauti ir ne lietuviškai kal
bančiųjų savo parapiečių dva
sinius reikalus. Bet nuo para
piečių priklausė ir priklauso, 
kokia yra vyraujanti kalba 
bažnyčioje. Nuo jų priklauso 
ir parapinių mokyklų sudėtis, 
nes mokyklos turi prisitaikyti 
ne tik vietos programai, bet

Spaudoje ir gyvenime

GROŽINĖ LITERATŪRA OKUP. 
LIETUVOJ

Lietuvoje palaipsniui vykdoma 
rusinimo programa, kas ryšku ir 
literatūros srityje. “Lietuvių Die
nos” (rūgs. numeryje), pravesda- 
mos paralelę tarp išeivijoje pasiro
dančių knygų ir tarp išeinančių 
Lietuvoje, apie pastarąsias sako:

‘‘Mažai originalios literatūros 
knygų beužplanuo jamia; neišeina 
ir tai, kas užplanuota. Antai, 1960 
metais užplanuoti Krėvės Raštų 
5 tomai nepasirodė nė 1961 me
tais, o šiais, 1962-siais, jie visai 
nebeminimi. Putino buvo žadėti 9 
tomai, dabar jau beskelbiama 8. 
1960 .metų kataloge buvo Vaičaičio 
ir Jono Macio-Kėkšto rinktinės. 
Pernai išėjo tik Kėkšto. Petro Vai
čiūno naujas poezijos rinkinys vi
sai iškrito iš plano; šiais metais 
skelbiama išeisianti jo rinktinė. Vi
so autoriaus komunistinėje santvar

ir mokinių sudėčiai bei jų tė
vų nusistatymui. Parapijos va
dovai turi atitikti parapiečių 
reikalavimams, nes jų pirma
sis tikslas — aptarnauti para
piečių dvasinius reikalus jiems 
suprantama kalba.

gis kraštas turi savo skir
tingą tvarką net ir parapiniam 
gyvenime. Parapijos nariu lai
komas tik tas, kuris yra įsi
rašęs į parapijos sąrašą, ku
ris dalyvauja jos gyvenime. 
Todėl, kas nedrįsta įsirašyti 
į parapiją, negali net reika
lauti, kad jis turėtų balsą jos 
santvarkoje. Tai turėtų visi 
įsisąmoninti ir visi, kurie lan
ko bažnyčią, turėtų būti pil
nais parapiečiais. Tik tuo at
veju jie galėtų kalbėti apie 
parapijos reikalų vienokį ar 
kitokį tvarkymą, nes tai būtų 
ir jų rūpesčių įjungimas į bend 
rus parapijos reikalus.

*
Dar beveik visose lietuvių pa 

rapijose yra specialiai lietu
viams skirtos pamaldos. Net 
ten, kur lietuvių jau mažai be
liko. Tačiau, kai nueini į lie
tuviams skirtas pamaldas ir 
pamatai tik senus, raukšlėtus 
veidus, taip ir ima noras su
šukti, — o kur dingo tie lie
tuviai, kurie taip garsiai kal
ba apie lietuvybės išlaikymą? 
Juos matysi vaikams skirtose 
pamaldose, juos rasi specialiai 
svetimtaučiams skirtose pamal 
dose, bet jų nematysi lietuviš
kose pamaldose. Kam gi skiria 
mos lietuviškos pamaldos, lie
tuviškos giesmės, lietuviškas 
pamokslas? Ir taip savo tau
tines pareigas užmiršę parapie
čiai verčia parapijos vadovybę 
daugiau skirti laiko svetimai 
kalbai, nes tuo metu bažnyčios 
yra pilnos, o lietuvių pamal
dose — tuščios.

Tiesa, toks parapietįs savo 
katalikišką pareigą atlieka. 
Bet jis neatlieka savo tautinės 
pareigos Jis savo vaikams ne
parodo lietuviškos giesmės gro 
žio, jis neduoda progos jam 
melstis iš lietuviškos malda
knygės, nesudaro sąlygų bend
rauti su sava parapine šeima.

Gaila, kad apie tai reikia kal
bėti, bet, deja, tai yra žiauri 
tikrovė, kurios išdavų dauge
lis dar nesupranta ir dėl jų 
nesisieloja. 'O turėtų būti prie
šingai. Savi su savaisiais bend
raudami, vieni kitus remdami 
ne tik patriotinėmis kalbomis, 
b,et ir dalyvavimu savose or
ganizacijose, savose parapijo
se ir savose pamaldose, išryš
kintume savyje lietuviškos są
monės žymę, kuri skatintų ir 
jaunimą dalyvauti lietuviškam 
gyvenime. Dalyvavimas lietu
viškose pamaldose turėtų būti 
ne tik klebonų ar uolesniųjų 
parapiečių, bet ir visos patrio
tinės lietuvių visuomenės rū
pestis, nes tai prisidėtų prie 
lietuvybės išlaikymo ir jos dva 
sios jaunajai kartai įskiepiji- 
mo. Juk mūsų lietuviškas nu
sistatymas turi būti ne tik 
šventadienio drabužis, bet ir 
visas mūsų gyvenimas.

Pr. Gr.

koje nėr mados rodyti;' rodoma 
tik tai, kas nekenksminga ir kas 
galima savon pusėn pakreipti.

Žiu metų grožinės originalios li
teratūros planas labai skurdus. 
Naujų literatūros veikalų beveik 
visai nėra. Iš senųjų žadama iš
leisti žemaitės, Lazdynų Pelėdos 
ir Vienuolio parinktų apysakų kny 
gos, du L. Giros tomai. Tai “sa
vi” arba per keletą cenzūrų pra
ėję autoriai. Iš antikvariato žada
ma ištraukti Br. Laucevičiaus — 
Vargšo ir Butkų Juzės rinktinės. 
Saugiausia atrajoti senus dalykus. 
Tokių atrajojimų žadama. Tilvyčio 
ir Valsiūnienės.

Blogiausia su beletristika — jos 
plane terandama tik vaikišką jau 
periodikoje spausdintą K. Maruko 
romaną “Žaliakalnis šluoja gat-

Dabar de Gaulle, o kas po jo
Prancūzijoje vėl aštrėja nesutarimas dėl valstybės santvarkos 

GEDIMINAS GALVA

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 22 d.

Rimties valandėlei

DIEVAS ŽMOGUJE

De Gaulle buvo vokiečių su
tiktas, lyg Prancūzijos impera
torius. Įspūdingiausias buvo at
sisveikinimas Ludvvigsburge, ne 
toli Stuttgarto, kai gausus vo
kiečių jaunimas jį pagerbė nuo
širdžiau už Hitlerį.

De Gaulle vargu pamiršo vo
kiečių prezidento Luebkes įspė
jimą Bonnoje, kad vakarinė Vo
kietija turi savo įsipareigoji
mus Anglijai, o kanclerio Ade
nauerio dienos esančios suskai
tytos.

Kiekvienas ir sėkmingiausias 
vaidinimas turi savo užkulisį; 
nesutarimus, žiūrovams nema
tomą įtampą ir vaidilų baimę. 
Ne vokiečių prezidento įspėji
mas, kuris parodė tik mažą tik
rovės kampelį, bet Prancūzijos 
prezidento užmojai vertė ne
trukus daryti nelauktą žygį. 
Jis susirūpino ne vokiečių da
lia, netekus Adenauerio, bet 
prancūzais, kad, jam išėjus iš 
vaidyklos (scenos),,ten neįsiga
lėtų nesutarimai ir sąmyšis. 
Dar prieš pasikėsinimą prie Pe
ri - Clamart iš de Gaulle šei
mos pasklido gandas, kad jis | 
ruošiasi pasitraukti iš pareigų.' 
Pastarasis pasikėsinimas, kul
kų lietumi apibėręs, paskatino 
jį ne savo, bet prancūzų tautbs 
likimu susirūpinti.

Prancūzijos vyriausybės 
pasitarimas

Grįžęs iš Vokietijos tuojau 
sukvietė vyriausybę posėdžio. 
Jo metu de Gaulle nurodė, kad 
Prancūzija gali likti sandraugo
je su Vokietija ir siekti Euro
pai vadovauti, jei patys pran
cūzai mokės susidrausminti ir 
išvengti apgailėtinos vidaus po
litinės raidos, kuri užsitęsė net 
50 m. trečioje - ketvirtoje res
publikoje. Jo manymu, tik pre
zidentinė santvarka galinti iš
gelbėti Prancūziją iš vidinės

ves” ir V. Rimkevičiaus “Kaimo 
kronikų rinkinį”. Tai ir viskas”...

Toliau “L. D.” pažymi, kad vi
soje Lietuvoje neišeina nė pusės to 
grožinės literatūros knygų, kiek iš
leidžiama išeivijoje. Jaučiamas 
spaudimas rašytojams reikštis ru
siškai. Nutrauktos valstybinės li
teratūros ir meno premijos. “Nori 
premijos -----  rašyk rusiškai”. Ru
siškai leidžiamos lietuvių liaudies 
pasakos, skiriant jas Lietuvos vai
kams, Skelbiami konkursai rusiš
kų pjesių. Lietuvių rašytojų susi
rinkimuose vartojama rusų kalba, 
nes čia dažnai dalyvauja rusų sve
čiai. “Švytury” vienas poetas iš
spausdino eilėraštį “Močiutė”, ku
riame senutė dainuoja rusiškai lop 
šinę: ‘‘Spi, synok...” “L. D.” tai 
parafrazuodamos, ryšium su pir
muoju rusiškos poezijos laureatu 
ok. Lietuvoje — Mieželaičiu, api
būdina dabartines oficialias nuo
taikas Lietuvoje: “Spi, litovskij 
jazyk, spi...”

J. Daugį.

Žydų tragedija Hitlerio 
okupuotoje Lietuvoje

DR. D. JASAITIS

Vėliau iškilo kitas svarbus reikalas — getto ap
rūpinimas vaistais. Vokiečiai nebuvo perdaug užin
teresuoti savo vergų sveikatingumu (juo labiau, kad 
veikiantis slaptas nusistatymas leisdavo sunkiau su
sirgusius naikinti), todėl neaprupindavo gettiečių 
vaistais. Galvoju, kad getto administracija turėjo 
kelis šaltinius, kurie parūpindavo jiems vaistų. Vie
nas iš jų buvau aš. Su manimi palaikydavo ryšius 
jau ankščiau minėtas mano kaimynas ir prietelius 
Kartūnas.

Gettui buvo labiausiai reikalingi įvairūs nervus 
ir skausmus raminantys vaistai, širdies preparatai, 
sulfonamidai, įvairūs serumai ir vitaminai. Ypač bu- 

| vo branginamas priešdifteritinis serumas. Tai nebu- 
I vo lengvai išsprendžiamas uždavinys, nes vaistų 
į buvo visuotinis trūkumas. Aš, kaip sveikatos sky
riaus viršininkas, gaudavau Gebietskomisaro leidimą 
vykti į Karaliaučių Šiaulių miestui ir apskričiui 
vaistų pirkti. Be leidimo, turėdavau ir jo rekomen
daciją. Be to, pasiimdavau gerų lašinių ir kumpių. 
Važiuodavau Šiaulių ligoninės sanitarine mašina. 
Kartais jiems būtinų vaistų duodavau iš Šiaulių 
miesto ligoninės vaistinės arba juos nupirkdavau iš 
vokiečių karo ligoninės. Malonu ir dabar prisiminti 
laimingą Kartūno veido išraišką, kada jis gaudavo

suirutės. Prancūzijos preziden
tas turi ne viešpatauti, bet 
kraštą valdyti. Jis turįs būti 
tiesiog tautos renkamas. De 
Gaulle, pakartotinai patyręs 
prancūzų tautos palankumą, at
sisako netiesioginių rinkimų, 
nes jį išrinko 80,000 tautos iš
rinktieji prezidento rinkikai. 
Prezidento rinkimai pareis ne 
nuo tarpinių rinkikų, bet visos 
tautos — 27.5 mil. prancūzų, 
turinčių teisę balsuoti.

Prezidentas, de Gaulle many
mu, turi būti krašto valdytoju, 
bet ne iškamša. Jis turi ap
spręsti vidaus, užsienio, finan
sų ir ūkio politiką. Ankstesnė
se respublikose visagalis Pran
cūzijos parlamentas turėtų ten
kintis tik vyriausybės pateik
tų įstatymų priėmimu. Jei par
lamentas imtų galvą kelti, jis 
gali būti tuojau paleistas ir pa
skelbti nauji rimkimai. Prezi
dentui nereikalinga parlamento 
talka konstitucijai pakeisti, 
nes, pasirėmęs jos 11 str., jis 
gali pakeitimą įvykdyti tautos 
atsiklausimu. Ateinantį mėne
sį bus vykdomas tautos atsi
klausimas pakeisti prezidento 
rinkimų tvarką.
Valstybės santvarkos painiavos

Napoleonas Bonaparte pakei
tė VIII metų konstituciją po 
Cadoulal maišto, de Gaulle stip 
rina prezidento galią po pasikė
sinimo prie Petit-Clamart. Visi 
gerai numano, kad, prezidentui 
žuvus, Prancūzijos politinis gy
venimas būtų lydimas netikru
mo, jei ne sąmyšio. Jo parei
gas eitų senato pirmininkas 
Gaston Monnerville, Gvijanos 
prancūzas, mažo politinio mas
to vyras.

Prancūzai 1962 m. dar labiau 
nepakenčia ketvirtosios respub
likos, kaip anais 1958 m., kai 
ji buvo palaidota. Jie pakluso 
de Gaulle, tačiau niekas nega
li užtikrinti kas nutiks, jei ki
tas asmuo, neturįs jo šviesra
čio virš galvos, užsidėtų jo ba
tus. Prancūzas — individualis
tas, linkęs į parlamentinį žai
dimą. De Gaulle namynu, Pran
cūzija turi išlaikyti prezidenti
nę santvarką, kurioje vykdo
moji galia apsprendžia įstaty
mų leidžiamąją, kai vienas as
muo, o ne keli šimtai jų tvar
ko krašto reikalus. Jis turi žy
miai daugiau galios už JAV 
prezidentą, kai atitinkama kon
greso finansinė komisija ima 
karpyti net paties kongreso 
priimtą biudžetą.

Teoretiškai sprendžiant, klau 
simas labai paprastas pasirink
ti santvarką, kurioje turi per
svarą vykdomoji ar įstatymų 
leidžiamoji galia, vieną impera
torių, ar kelis šimtus karalių,

kurie daugiau laiko sugaišta 
vyriausybę sudarant, kaip ją 
išlaikant. Valstybės santvarkos 
gali būti neaptariamas skaičius 
išraiškų. Jų parinkimas parei
na ne tik nuo ūkinių ir sociali
nių sąlygų krašte, tautos būdo, 
bet dažnai ir pripuolamų įvy
kių.

Ketvirtosios respublikos 
gynėjij priešpuolis

Ketvirtoji respublika jau pra
eityje. Ją galima teisinti, smerk 
ti, bet svarbiausia — reikia su
prasti. Jos ramsčiai — parti
jos sugniužo, bet ne išnyko. 
Socialistų vadas, buvęs minis
teris pirmininkas Guy Mollet, 
bendradarbiavęs su de Gaulle, 
smerkia jo prezidentinę san
tvarką: “Ji prilyginta Salaza- 
ro sukurtai ar esančioms Pie
tų Amerikoje.” Kitas buvęs mi
nisteris pirmininkas Paul Rey- 
naud, dešinės linkmės, pažymi, 
kad ir tvirtos vykdomosios val
džios valstybėje gali tarpti po
grindžio srovės, o, nuvertusios 
prezidentą, paskelbti diktatūrą.

Jokia valstybės santvarka nė
ra tobula, bet nuolat turi būti 
tobulinama. Prancūzai sumanūs 
aštriau priekaištauti už minė
tus ministerius pirmininkus, 
bet priekaištais nesukuriamos 
tobulesnės santvarkos. De Gaul
le bando krašto santvarką pri
taikyti savo išmieroms ir sa
vo nusistatymą primesti atei
ties prezidentams. Kas nutiks,
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Spalio 3 d. astronautas Schirra skris apie žemės rutulį šešis kar
tus. Čia matyti jo kapsulė dedama ant Atlas raketos. Darbą stebi 
pats astronautas W. M. Schirra;, 39 m. amžiaus.

didesnį vertingų vaistų kiekį. Svarbu pabrėžti kad 
gette, nežiūrint baisių gyvenimo sąlygų, jokių epi
demijų matomai nebuvo. Dar nuostabiau, kad į getto 
nepersimetė ir dėmėtosios šiltinės epidemija, siautusi 
Šiaulių m. 1942 m. sausio - vasario mėn. Apie ją ty
lėjo žydai. Apie ją nieko nežinojo ir vokiečiai.

Baigiant reikia pabrėžti, kad lietuvių lojalu
mas žydams išliko visą okupacinį laikotarpį. Nacių 
žiaurumams su žydais didėjant, jis tolygiai augo, jis 
nebuvo atsitiktinis, nes jis buvo visuotinis. Malonu 

buvo šiauliečiams gauti žinių iš Kauno, kad bažnyti
nė hierarchija pasmerkė žydų haikinimą. Tokią pat 
įtaką padarė Aleksos - Griniaus - Krupavičiaus me
morandumas, įteiktas Lietuvos “Gauleiteriui” V. 
Rentelnui.

Šiauliečių nusistatymą žydų naikinimo klausimu 
išreiškė Šiaulių miesto ir apskrities rezistencinės ta
rybos pogrindinis laikraštis „Lietuva”, atspausdinęs 
straipsnį, kuriame buvo pasmerkti žydų žudymai ir 
buvo priminta, kad visi, prisidedą prie tų įvykių, 
Lietuvai atsistačius, bus patraukti teismo atsako
mybėn ir teisiami už padarytas žmogžudystes ar už 
bendradarbiavimą jas vykdant.

Tokiai visuomeniškai nuotaikai dvelkiant, rei
kėjo tik pasiryžimo, geros valios, drąsos ir, gal būt, 
svarbiausia nebijoti grasinančių saugumo policijos 
(S. D.) represijų. Jokių komitetų, jokių organizacijų 
anų laikų okupacinio teroro sąlygose nebuvo galima 
sudarinėti. Todėl galėjo būti vykdoma tik individu
alinė pagalba. Lietuviai ją vykdė atsitiktinai, kon
krečiai progai atsiradus. Nemažas skaičius šiaulie
čių ją vykdė nuolatinai siauresne ar platesne apim

KUN. J. BUDZEIKA

Dailininkas, piešdamas pa
veikslą, išreiškia jame ir pats 
save. Pirmu žvilgsniu, atrodo, 
keista, bet visai natūralu, nes 
žmogui yra įgimta savo kūri
niuose palikti ir save. Juo la
biau Dievas, kurdamas pasaulį, 
kaip begalinė išmintis, savo kū
riniuose paliko pats save. Šv. 
Povilas ir sako: “Nes kas jame 
neregima, jo amžinoji galybė ir 
dievystė, tai nuo pasaulio įkū
rimo galima matyti proto švie
sa iš padarytų daiktų (Rom. 
20).

Dievas atsispindi žmoguje, 
nes Jis jį sukūrė savo paveiks
lu ir panašumu. Neprotingoje 
gamtoje randame tik dieviško
sios išimnties pėdsakus ir iš jos 
išskaitome amžinojo Kūrėjo bu
vimą.

jei išmieros jiems netiks, jų au
toritetas ir sugebėjimai bus api
brėžti, o tauta įsiūbuota ieško
ti kelio į respubliką, kurioje 
šimtai karaliukų tik šnekės, ku
riuo būdu stumti valstybinį ve
žimą.

Jis moja į ateitį, bet neretai 
ateityje ranka numojama į pra
eitį. De Gaulle siūlymams tau
ta pritars spalio mėnesį, bet 
nežinia, kaip ji pasielgs su jo 
reformomis, nors jų pėdsakai 
ir pasiliks, kai bus pasitraukęs 
jų vykdytojas.

timi. Ji buvo daroma slaptai, be išėjimo į viešumą. 
Tik taip veikiant, ji galėjo būti sėkminga, nes apie 
ją negalėdavo sužinoti okupantų S. D. ir Gestapo. 
Ji buvo žinoma tik tam, kas vykdė gelbėjimo veiks
mą, ir tam, į kurį tas veiksmas buvo nukreiptas. 
Slaptumas — didelė pagalba sėkmingai pogrindinei 
veiklai, bet didžiausias istorijos priešas, nes papras
tai nepalieka dokumentuotų duomenų.

Man yra žinoma, kad nuolatinę, platesnės apim- 
i ties žydų gelbėjimo akciją vykdė Z. J-nė. Namai, ku
riuose ji gyveno, turėjo du įėjimus iš Vilniaus gat
vės. Konspiracijai buvo naudinga, kad juose buvo 
gydytojo ir dantų gydytojos kabinetai, į kuriuos 
kasdien atvykdavo kelios dešimtys žmonių. Už jų 
tęsėsi didelis, pilnas medžių ir krūmų sodas, iš kurio 
galima buvo išeiti į kitą gatvę — Aušros alėją.

Nebuvo dienos, kad keletas žydų neateitų į tuos 
namus, norėdami gauti maisto, pasiimti paliktų ap
saugai daiktų ar prašyti tarpininkavimo ir kitokios 
pagalbos ar palikti žinią, kuri būtų naudingą kitam 
žydui. Išgelbėtų iš getto ir paslėptų vaikų motinos 
ateidavo gauti paskutiniųjų žinių. Kartais tuose na
muose galėdavo pasimatyti žydai, kurie gyveno ne 
vienoje vietoje ir neturėjo kitų galimybių susitikti. 
Z. J-nė laikinai priglausdavo savo namuose išvestą 
iš getto arba net savo iniciatyva atėjusį žydą. Tos 
rūšies asmenys buvo išvežami iš miesto kiek galima 
greičiau ir įvairiais' būdais. Ypatingais atvejais buvo 
panaudojama ligoninės sanitarinė mašina. Jie buvo 
nugabenami į punktus, iš kurių juos paimdavo nu
matyti globėjai.

(Bus daugiau)

8

Panašumas yra esminė pa
veikslo žymė. Ji pasako, kiek 
žmoguje Dievo paveikslas ati
tinka savo Kūrėją, kaip kopija 
savo originalą. Tačiau panašu
mas, atskirai paimtas, nėra pa
veikslas. Du panašūs daiktai ne
sudaro vienas kito paveikslo. 
Dievo paveikslas yra tik pro
tingoje prigimtyje, kuri gali 
Dievą pažinti ir mylėti

Visi žmonės savo prigimtyje 
turi Dievo paveikslą, bet ne vi
suose tas paveikslas yra lygiai 
panašus į Dievą. Vienuose jis 
yra tik bendrai kontūrai, kituo
se — šviečiantis savo panašu
mu ir trečiuose — turįs savo 
grožį. Tai priklauso nuo žmo
nių. Dievas atidavė savo pa
veikslą į žmonių rankas, ir jų 
yra pareiga tą paveikslą išryš
kinti, papuošti ir supanašinti.

Dievo paveikslą daro panašų 
į Dievą pašvenčiamoji malonė. 
Kas neturi pašvenčiamosios 
Dievo malonės, tas neturi ir 
Dievo paveikslo panašumo.

Pirmą kartą pašvenčiamąją 
Dievo malonę mes gauname per 
krikštą ir ją vėl atgauname per 
atgailos sakramentą, jei ją 
buvome praradę savo nuodėmė
mis po krikšto. Kada Dievo ma
lonė nušviečia mūsų sielą, jos 
šviesoje Dievo paveikslas pasi
daro aiškus ir panašus į Die
vą. Ir juo didesnis yra Dievo 
malonės veikimas, juo ir pats 
Dievo paveikslas būna ryškes
nis.

Žmogus, būdamas pašvenčia
moje Dievo malonėje, tampa ne 
tik Dievo paveikslo nešiotoju, 
bet ir Jo šventove. Šv. Povilas 
sako: “Ar jūs nežinote, kad jūs 
esate Dievo šventovė ir Dievo 
dvasia gyvena jumyse” (1 Kor. 
3,16).

Pilnai mūsų prigimtyje esan
tį Dievo paveikslą išbaigsime 
tik amžinybėje. Amžinybėje Die
vas savo malone nušvies mus 
tiek, kiek mūsų prigimtis bus 
parengta tos šviesos priimti, 

j Žemėje mums viskas atrodo 
i pro rūkus, neaiškiai, kaip šv. Po
vilas sako: “Dabar mes mato
me atspindyje lyg mįslę, tuo
met gi veidu į veidą. Dabar pa
žįstu dalimi, tuomet pažinsiu, 
kaip esu pažintas” (1 Kor. 
13:12). Dabar mūsų akys, mir
timi pažymėtos, nepajėgia at
virai pažvelgti į tikrą tiesos 
spindesį, bet paskiau ši kliūtis 
išnyks, ir ją galėsime matyti at
virai, kaip ji yra savyje.

Texas valstybės Sveikatos ta
ryba paskelbė paskirianti mili
joną dolerių pašalpos Vaikų li
goninei Santa Rosa medicinos 
centre. Ligoninei vadovauja se
serys šaritės.
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Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų sąjungos suvažia 
vimo, įvykusio 1962 m. rugsėjo 
1—2 d. Detroite, priimtos rezo
liucijos.

1. Pasiųsti peticiją JAV pre
zidentui Lietuvos laisvinimo rei 
kalu.

2. Dėkoja asmenims ir orga
nizacijoms sveikinusiems žodžiu 
ir raštu.

3. Dėkoja ALIAS garbės na
riams asmeniškai atsilankiu
siems šiame suvažiavime ir lin
kėjusiems sėkmės šiam suva
žiavimui. Neatvykusius pasvei
kinti raštu.

4. Dėkoja skyriams išvyščiu- 
siems bendravimą su priaugan
čia jaunųjų inžinierių karta, į- 
traukiant juos į savo veiklą.

5. Pritaria lietuviškų veiks
nių bei organizacijų veiklai 
Lietuvos laisvinimo reikale.

6. Reiškia pageidavimą lietu
vių politiniams junginiams ir 
šalpos veiksniams, kad jie dar
niau sutaptų ir glaudžiau ben
dradarbiautų, rūpindamiesi Lie
tuvos laisvinimo reikalais.

7. Nutarė visapusiškai remti 
Lietuvių Bendruomenę, kaipo 
aukščiausiąjį lietuvių susilieniji- 
mo junginį, stiprinti jos orumą 
savo narių ir visuomenės tar
pe.

8. Konstatuojant asmenišką 
narių gerovės kilimą, reiškia 
pageidavimą ir tikisi, kad na
riai atitinkamai pakels savo dos 
numą Lietuvos laisvinimui ir 
kitiems opiems reikalams.

9. Suvažiavimas reiškia viltį, 
kad naujoji Centro Valdyba ras

iiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
PATARIMAI VAIRUOTOJAMS

Chicagos Motor klubas duo
da patarimus automobilių vai
ruotojams rudenį būti atsarges 
niems. Šį metų laikotarpį pa
vakariais vairavimas pasidaro 
apgaulingas. Vietoj mažųjų švie 
sų patariama vartoti didžiąsias. 
Patyrimas rodo, kad mažosios 
šviesos netiksliai parodo vairuo 
tojui nuotolį vieno automobilio 
nuo kito, dėlto įvyksta susidū
rimų.

daugiau progų raštais ir asme
nišku atsilankymu sustiprinti 
skyrių veikią.

10. Suvažiavimas reiškia džiau 
gsmą dėl dr. inž. Algirdo Nas- 
vyčio knygos “Palikite ašaras 
Maskvoje” anglų kalboje pasi
rodymo ir skatina savo narius 
atitinkamomis progomis, kaip 
dovaną, įteikti savo bendradar
biams.

BERWYN. Apylinkėje 26-os ir 
Highland Avė. Mūr. 2 po 4 kamb. 
Gazu apšild. $17,000. Išsimokėji- 
mo sąlygos. Bishop 2-2162.

Kaina numažinta nuo $25,000 
i iki $21,900. Atdaras apžiūrėjimui 
sekmad. nuo 1 iki 5 vai.

2824 S. Cnyler Avė., Berwyne 
5 kamb. “octagon” frontu bunga- 
low. Tuojau galima užimti.

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. 
nuo 1 iki 5 vai.

2222 S. 59th Avė., Cicero
4 ka.mb. namas, 34 p. sklypas. 

Rūsys ir pastogė. Tuojau galima 
užimti.

PADĖKA
Viktorija Zaboraitė, 4119 South 

Francisco Avė., Chicago 32, III., 
nuoširdžiai dėkinga J. Breivei už 
jų išrastus ir gaminamus J. I. B. 

i galvos odos ir plaukų priežiūrai 
vaistus.

Ji turėjusi nepaprastą galvos 
niežėjimą ir pradėjo labai plaukai 
slinkti. Jau paliko beveik plika. 
Kreipėsi ir gydėsi pas kelis dak
tarus, bet nepranyko niežėjimas
ir plaukai vis labiau krito. Pa- 
skaičiusi “Drauge” skelbimą apie 
J. I. B. vaistų veikimą pradėjo 
juos vartoti. Dabar jau džiaugiasi, 
kad pranyko niežėjimas ir ataugo 
plaukai, dabar jau virš 9 colių 
ilgio.

V. Zaboraitė pataria ir kitiems 
pasinaudoti šiais nuostabiais J.I.B. 
vaistais, kurie pagelbsti galvos 
odai ir plaukams. (Sk.)

IŠNUOMOJAMA FOR RENI

Išnuomojamas 4 kambarių bu
tas. 4426 S. Rockivell St.

Tel. FR 6-0559

Marąuette Parke išnuom. dide
lis kambarys su atskiru įėjimu ir 
visais kitais patogumais. Vyrui.

GR 6-3069

HOUSES FOR RENT. Children & 
Pets Welcome. New, large 3 bdrm. 
bouses in south Chicago suburbs. 
Gar. att., appliances avatlable. Rent 
may be applied to purehase. VERT 
REAS. RENT. NO SECURITY DE
POSIT. Call 081-2488, ai-ea code 312

REAL ESTATE R E AL ESTĄ TE

MARQUETTE PARKO CENTRE

PHOENIX 8 butų apartenentinį 
nori mainyti Chicagoje j vieno 
buto namą. Skambinti WA-5-6716

$500 ĮMOKĖTI. 2 po 4 kamb. 
Rūsys, pastogė. Garažas. Apylin
kėje 24-os ir Sawyer Avė. Pilna 
kaina $8,900. LA 1-7038.

šv. Ritos parapijoj parduoda
mas 2-jų aukštų mūr. namas. 
Karštu vand. apšild. Pirmas aukš
tas atremontuotas. Namas geram 
stovy. Geros pajamos. Arti visko, 
rel. 434-3293.

$1,000 ĮMOKĖDAMI pirksite 
mūrinį 2-jų butų po 4 ka.mb. Au
tom. gazu apšild. Našlė turi par
duoti. Lenkų ir lietuvių ayylinke- 
je, pietvakariuose. Kaina $12,700. 
SVOBODA, 3739 West 26th St. 
LA 1-7038.

SPECIALIAI NEBRANGUS 2-JŲ
.BUTŲ NAMAS. Apylinkėje 30-os 
j ir S. Homan Avė. 2 po 5 kamb., 
; po 3 .mieg. kamb. Gazu šildymas 
j sienose. Skalbimui kambarys, šva- 
i ri nuosavybė. Savininkas turi par
duoti. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LA 1-7038.

Išnuom. mieg. kamb. moteriai. 
Galimybė naudotis virtuve ir vo
nia. Tel. 847-4260.'

Išnuom. 5 kamb. butas, be vo
nios, pečiais šildomas. Kreiptis — 

j 4508 S. Honore St. (2-me aukšte 
' iš šono).i-------------------------------------------- - —.

, Išnuomojamas 3-jų kambarių 
butas.

PRospect 6-8850

CICERO—PARKHOLME
2-jų butų mūrinis po 6 kamb. 

Karšto vand.-gazo šilima. 2 auto. 
garažas. Tik $28,500.

OL 6-2234 arba OL 2-8907
Brighton Parke parduodamas 

2-jų butų .mūr. po 4y2 kamb., 5 
metų senumo. Po 6 v. v. skambin
kite 254-8382.

Savininkas parduoda 7 butų po 
4 kamb. mūr. namą. Autom, aly
va apšild. Naujai dažytas; .mūras 
“tuckpointed” — pereementuotas; 
žiem. langai ir sieteliai. Daug prie
dų. Geros pajamos. Virš $60,000. 
Tel. PO 7-0417.

Mūrinis. 4 po 4 kamb. Rūsys. 
Automatiškai šildomas. Skalbimui 
kambarys. Apylinkėje 28-os ir 
Drake Avė. $14,000, arba duokite 
pasiūlymą. LA 1-7038.

Išnuom., su baldais, 2 kaenb. 
rūsy. Taippat ir garažas. $65 į 

Įmėn. Dirbančiam asmeniui. Netoli 
Šv. Kryžiaus ligonines.

Tel. GR 6-2009

PAJIESKOJIMAS
Jieškomi JUOZAPAS RIMUTIS, 

kilęs iš Akmenės, ir jo vaikai Mar
celė ir Vladas. Taip pat jieško.ma 
ONA SURVILIENe ir jos vaikai. 
Atsiliepti šiuo adresu: A. Kiudu- 
las, 2627 S. Drake Avė., Chicago 
23, Illinois.

NAMŲ SAVININKAI!
! TARPININKAUJAM BUTU IŠNUO- 
. MAVIMUI. PATARNAVIMAS VEL
TUI. TURIME LAUKIANČIŲJŲ 

SĄRAŠĄ.
BELL - VARPA REAL ESTATE 
6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

$1 PER ACRE
Dn. & $1 per aere per m. Enables 
you to invest in good rich land with 
plenty of water available. Land 
is part of God’s estate in the 
globė; when you buy a piece of 
ground and walk over it and call 
it your own, it seems as of you 
had come into partncrship with 
the original proprietor of th,e 
earth. Malte today your day to 
become a partner. You can afford 
it. 5-10-100 aeres. We trade — 

N E W M E X I C O LAND 
W H O L E S A L E R S 
320 PENNSYLVANIA A.VE., 

ALBUQVEHQUE. NEVV MEXICO

HELP WANTED MOTERYS

Jieškomas ANTANAS BALEŠ- 
KEVIČIUS, gyvenęs ■ Kretingos 
aps., Laternos valse., dirbęs Miš
kų urėdijoje. Išvažiavęs 1945 m. 
Jis pats arba žinantieji prašomi 
pranešti — J. Racevičiui, 9382 
Ward, Detroit 28, Michigan.

Attention, Property Owners!
W E STO P ICE

from DAMAGING 
GUTTERS and DOVVNSPOUTS 
ELECTRIC HEATING CABLES 
.. . installed in gutters and down 
spouts. Eliminates costly repairs 
and icing of porches and stairs. 
Low installation cost. Only pen- 
nies a day for operating costs.

Install Noiv — Before Cold 
VVeather Starts!

SHAMROCK
ELECTRIC CO.

1702 VVest Foster Avė.
Free Estimates — LO. 1-8888 

Licensed and Bonded

Reikalinga moteris lengvam namų 
ruošos darbui ir prižiūrėti vaiką. 
Gyventi vietoj. Atskiras kamb. ir 
vonia, šiaur. Chicagos priemiesty, 

iRašykite: DRAUGAS, adv. 5802, 
4545 VV. 63rd St., Chicago, III.

Registered Nursės
ASSOCIATE DIRECTOR FOR 

SCHOOL OF NURSING 
Medical-Surgical Instructor 

O. R. SUPERVISOR
586 bed JCAH Accredited 
General Teaching Hospital

Non-Sectarian
Excellent Personnel Policies 
Contact Director of Nursing

ST. LUKE’S HOSPITAL 
Duluth 11, Minnesota

FOR RETIREMENT 
0R INVESTMENT

Beautiful - Scenic
DIAMOND ACRES, INC.

Proudly presents. Lots of value 
in their beautiful Retirement 
Homesites.

LOTS
FROM

$1,500 up

Scenic retirement and recreational 
development surrounded on three 
sides by Lake Bull Shoals, heart 
of the Ozarks. Lots are available 
in a variety of sizes. Low cost, 
easy terms. Building costs are low. 
Located 20 miles north of Harri- 
son, Ark., with its hospital and 
medical facilities, shopping center, 
schools, churches and commercial 
airport. Also 2,600 f t. airstrip on 
premises. Year round fishing, good 
hunting, Deer, Quail, Small Game.
Bass Fishing Capital of U. S.A. 

We are building Johns-Manville 
Guild Way Homes.

They are 100 C& eleetrie. 
Include Washer and Dryer— 

No Down Payment
(The ahove homes can be 100% 
financed).

VVrite for FREE COLORFUL 
BROCHURES

DIAMOND ACRES, INC.
Dept C’ P

Leadhill, Arkansas

Dr. Daugirdaitė-Sruogienė,

Lietuvos istorija
vadovėlis lituanistinėms mokyk 
loms ir tėvams, vaikus su Lietuvos 
praeitimi norintiems supažindint' 
namuose. Knyga iliustruota, kie
tais viršeliais, 204 pusi. Kaina $3

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

BKYAN MEMORIAU 
HOSPITAL 

in
DURANT, OKLAHOMA

bas excellent 
iminediate openings for
REGISTERED NURSĖS 

Salary open.
All shifts, general duty and super- 
visors, salaries commensurate with 
ąualifications paid annual vacation, 
six paid solidays per year, college 
town near beautiful lake Texoma.

Wire, write. or call. Dept. L. N. 
Ilr, R. M. Mull, Administrator

Būvant, Oklalionui 
or call VVA 4-3080

HELP VVANTED — VYRAI

I Reikalingi prityrę “Die” ir Ma- 
, eiline Set-up” vyrai 
I MACHINE SHOP DARBUI.
| Turi būti blaivūs, pastovūs ir pa- 
' tikimi. Kreiptis pirmadienį.

2524 S. Blue Island Avė.

2 aukštų rezidencija. 3 mieg-., val
gomas. salionas. virtuvė. Beveik nau
jas niūras. Arti parko. $21.000.

i 2 butų mūrus. 2 po G kaanb Arti 
62-o« ir California. Našlė parduoda, 
už $29,500.

1% aukšto, apie 10 melų mūras. 2
butai, 2 gazu šildymai. Iškelti vaniz-

| džiai. Garažas. $31.000.
! Prie parko mūras. 4 butai po 5 
kamb. Platus lotas. 4 auto garažas. 
Kaina — rimtas pasiūlymas.

0 butų mūras. .Apie $7,000 nuo
mos. Naujas šildymas, stogas, elek
tra. ••tuckpointing”. Visi butai po 4 
kamb. Parduoda, dėl ligos už $50:006.

Naujas S luitų modernus mūras. 
Mūro tvora ir garažas. Virš 40 p. 
lotas. Apie 3 blokai nuo Maria High. 
Virš $5,000 nuomos. Kaina $5,000.

Tuščias lotas, 45 p. Liuksus rezi
dencijų sekcija. Reikia susitarti. 
$1 2,3.00.

Nauja likerių prekyba — taverna 
ir puošnus- butas. . Kaina nuderėta.

Viskas modern. 1 % aukšto mūras. 
6 ir 4 kamb. $23,500.

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

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

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

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

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

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

i matysite.
1 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.

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 4 kamb., rūsys rad. šildy
mas gazu. M. p. $10,400.

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

Mūrinis 3 butai, šalia musų 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. S.34,500.

Mūrinis 2x5, garažas. 09 ir Tal
man. skubiai už $27,900.

Mūrinis 4 mieg., garažas, Į rytus 
nuo _Western, $16,500.

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

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

Mūrinis 3 mieg., garažas, arti M. 
paplio 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. 6?ih St., HE 6-5151
2-jų aukštu mūr. 5 ir 6 kamb 5 kamb.; 2-ras 5 kamb. mūrinis, 

modern. virtuvės, atskiros gazu šil- Gazu šildymai. Garažas. Aukštos pa- 
dymo sistemos. Garažas. Arti 57-os jamos. Reikia pamatyti, įvertinti.
ir Campbell $27,500. 3 būt. mūrin. 4—5—3, nauj. at-

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 7Ist St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534
0 kamb. mūras, puikiai įrengtas 

rūsys, nauja elektra, 2 a. garažas, 
i daug priedų. Tiik $16,900.

2 po 4 kainb. beveik naujas. 3 0 
j 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. Puiki vieta M. par
ke. $1 6,800.

Baigiamas statyti. Liuksus 6 ir 3 
kamb. viename aukšte, dviem šei
mom namas - rezidencija. Pora 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. parkų beveik naujas 5 
kamb. “expandabfe”, 2 a. garažas. 
Tik $22,500.

1> visai nauji mūr. modernūs na
riai 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 metų mūras. 4 mieg., 2 pilnos 
vonios, šildymas gazų, 2 auto. gara
žas, šoninis įvažiavimas. Tik $23,000.

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

5 ir (i 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, 8 mieg., 
kilimai, šildymas gazu, Įrengtas rū
sys, alum. langai, garažas, platus 
sklypas. $21,600.

Turime daug apartmentiniu namų, 
senesnių ir naujų. Pora iš jų geri 
pirkiniai. Pasi te i rau k i te.

NERIS REAL ESTATE
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, eentr. 
šilti. 30 pėdų skl., garažas. $26,500. 
REAL ESTATE. NOTARY PUBLIC

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

LEMONTAS KVIEČIA JUS
Nauji įvairaus dydžio mūriniai 

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

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

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

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

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

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

ąuette Pk. Apžiūrėkite! Savininkas 
turi būtinai parduoti.

BU 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 
mokyklos.

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

sklypas. 2 auto garažas. $26,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7Ist Street
Tel. IVAibrook 5-6015

Atdara sekmad. nuo 2 iki 5 v. 
Duokite pasiūlymą —■ Naujas

narnas, 4 miegamieji, 2 plytelių 
vonios, gazu-karštu vand. apšil- 
dymas, alum. žieminiai langai ir 
sieteliai

6517 S. OAKLEY AVĖ.
BE 3-1739

i BEAVER DAM LAKE 
Open Sat. & Sun. 11 to 6 P. M.

A beautiful 14-mile-long lake, 
15th largest lake in Wisconsin. 
Excel. fishing—Northerns, Wall- 
eyes, Crappies, Perch & Catfish. 
All-year-round fun. Easy driving 
distance. 2 & 3 bedroom Homes, 
$3,650 to $4.795 including lake 
front lot, $200 down. Easy month
ly terms. Directions: Take Hiway 
41 to Hiway 33, then West on 
Hiway 33 to Beaver Dam. Then 
take Highvvay 151 from downtown 

i Beaver Dam to South City limits, 
then West 10 miles on County 
trunk “G”, then turn right on 
F W to our sign.
FOX RIVER HOMES — Li 2-3112

VVAukesha or Li 2-5580 E ves. 
OED REALTY, INC., Sales Agent

VVaultesha, VVisconsin

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

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

G9-ta ii1 Oakley. Nauji bungalovr 
po 5% kamb. Tik $17,500.

VAINA REALTY
2617 VV. 71st St._______RE 7-9515

16 BUTŲ — GELTONŲ PLYTŲ 
1534-36-38 N. CLAREMONT AVĖ.

7 po 4 kamb. ir 9 po 3Į/2 kamb. 
Visi su vonia ir miegamuoju. Bu
tai nepakeisti. Puikiam stovy. 
Dienomis skambinti VI 2-4406; 
vakarais ir sekmad. EV 4-7128

CICERO. Štai mūr. 2 po 6 kamb. 
namas. Modern. vonios. Geras pir
kinys. Plytelių virtuvė. Karštu 
vand. apšild. $21,000; įmokėti 
$4,000.

$1,000 ĮMOKĖTI. Mūrinis, 2-jų 
įbutų, 5 ir 4 kamb. Apylinkėje 
25-os ir Central Park Avė. $8,900.
LA 1-7038.

CICERO. Rooming House, arti 
Western Electric, 9 kamb., 2 kam. 
ir 6 kamb. savininkui. Pajamų 
$6,000 per metus. $29,800. SVO
BODA, 6013 Cermak Rd. OLympic 
2-6710 arba Bishop 2-2162.

DAYTONA BEACH, FLORIDA
Parduodama kampinė nuosavy

bė — Motelis ir baseinas, sklypas 
160x216, yra vietos bizniui pra
plėsti. Tinka sindikatui, realto- 
riui, statybininkui, laivelių ben
drovei, gazolino stočiai, krautu
vių centrui. Klestenti apylinkė. 
Prieinama kaina. Informacijai ra
šykite savininkui — 818 S. Maple 
Avė., Glen Rock, New Jersey.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

2-jų aukštų mūr. 6 lr 6 kamb. reni., atskira gazu šiluma, garaž., 
Alyva šild. Arti 62-os ir Washtenaw. arti 57 ir Campbell. Nužem. kaina. 
$26,800. : $24.900.

2-jų aukštu med. su moder. “faee Arti Marąuette Parko bažnyčios 
stone” priekiu, 4 ir 4 kamb., gazu naujas 2-jų aukštų mūrinis po 5% 
šildymas. Garažas. Arti 53-čios ir , kamb.. 3 miegamieji. 2 vonios kiek- 
Washtenaw. $17,900. viename bute. Ąžuolo medžio visi a.p-

9 Kr.*., e *1/ dirbimai. Baseboard karštu vand
nio.;1 Aly vj’šildymas’ garažas,'Ma?! ^4 V 900 ™Ptrkt‘ S”

l ąuette parke. Skambinti poniai Olgai. į mūrini. 5 kamb.
’ „Lį'.’, ’ „ . ! apačioje ir 2 miegamieji viršuj. Aly-

2856 S. Homan Avė. $22,500. 2 i va šildymas. Garažas. Arti 64-tos 
mai: 1-as 2-jų aukštų mūrinis, 4 ir ; įr Francisco. $18,250.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANCE • NOTARY PUBLIC

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

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

Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par
ke.

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

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

$22,500,

CICERO—8FRWYM
2 butai po 6 kamb. Gazo šilima, 

2 auto. garažas. $27,000.
3 butai ir ekstra lotas. $25,500. 
Visai naujas mūrisis. 5 kamb.. ba

seboard šilima. Apsauga nuo potvy
nio. $21,-500.

C.iopęo ofisui vadovauja A. ŠATAS.

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

4936 VV. 15th St., Cicerų 
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 Įmokėti, 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 % mūr., 6-4k„ gar. $22,900. Gagė Parke, arti Jaunimo Centro.
Mur. 2x4, gas. šil., gar. — $17,900. | parko, mokyklų ir bažnyčių už ge- 
Pigiai, nes sav. išvyksta. riausią pasiūlymą turi būt parduotas
Turime gerų bargenų natikrinkite , ,karnb- I“ūf: rezidencija. Didelis uuiuie gerų Dargenų, patiKrmKite. SkiypaH. ideali nuosavybė šeimai su 

vaikais.

A. Norkus Real Esfate
WA 5-5030

BUDRECKAS
2742 VV. 43rd Str. LA 3-3384 2405 W. 51st St.

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

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

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

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 melas 

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

BA 1-6047, RO 2-8778
. ..................................

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodama taverna ir restora
nas fabrikų rajone. Sekmadieniais 
uždara. LU 1-1026.

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

Petrauskas Construction Co.
2523 W. 69th St. PK 8-3792

NAMŲ TAISYMO
KONTRAKTORIUS

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

, JUOZAS VENCKAUSKAS
I 5532 So. Hermitage Avenue
Tel, HE 4-062(1, po 6 vai. vakaro

TAVERN — Established — Successful
SAVANNAH, ILLINOIS — The Best Corner Location 

Principal offers for irnmediate sale.
Fullv eąuip. and bldg. containing 3 apts. plūs liv. qtrs. on 2d fl. Ground 
fl. has tavern and beauty shop. Bldg. 75 pet. leased. Ann. income $7,600. 
Totai price for business and property $52,500 with a dotvn payment 
oof $20,000 necessąry. Balance on contract: .

PAUL HOI.SHOUSER, Otvner 
Rural Route 1, Thomson, Illinois Phone 8443

STANKUS! 
CONSTRUCTION C0. |

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-201S

2741 VVEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

HEATING CONTRACTORS!
Statome šiltu oru pučiamus pe. 
čius, vandens boilerius lr oro 
vėsintuvus.

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

SHEET METAL
2481 So. Kedzie Avenue 

Chicago 28, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

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. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

CONSTRUCTION CO.
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

1

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-8447 
4444 S. IVestern, Chicago 9, DI.

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JOSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 8-0708 OL 7-2094 Chicago, Hl.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikiniul 

GA 5-5867

Remkite “Drauge”

Apsimoka skelbtis "DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas Patu
riu dienraštis. Gi skelbimu kainoe 
visiems prieinamos.

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!



KAD KITUS - ALKSTANČIUS -PAJĖGTUME PASOTINTI, RENGIAMA

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS TRADICINĖ RUDENS VAKARIENĖ
SPALIO MEN. 6 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, 7:30 VALANDĄ VAKARE JAUNIMO CENTRE Į

PROGRA M A — Aktorius JONAS VENSLOVAVIČIUS inscenizuos feljetoną; pianistas ALVYDAS VASAITIS paskambins 
Cimpino ir Beethoveno kūrinius. AL1CE STEPHENS Sekstetas; Solistės — JONE B'OBINIENE, ALVINA GIEDRAITIENE, 
GENOVAITE MAČVTE, LEONINIJA NAKUTYTE, GENOVAITE PESKIENE ir ELEONORA ZAPOLI.ENE padainuos lietu
viu kompozitorių dainas. Programą praves ELENA KEZELIENE.

Įėjimas — Auka ........................... $5.00
PO VAKARIENES ŠOKIAI 

Maloniai kviečiame visą lietuvišką
ją visuomenę atsilankyti į šią vakarienę.

PLB Vokietijos kr. Tarybos sesijos dalyviai ties Vasario 16 gimnazijos patalpomis. Pirmoje eilėje 
iš kairės: dr. P. Karvelis. Vliko V. Tarybos pirm. J. Glemža, E. Simonaitis, Sielovados dir., tėvas 
A, Bernatonis, Vasario 16 gimnaz. dir., kun. dr. L. Gronis, O. Boehm-Krutulytė, mok. dail. A. Kri
vickas su žmona, dr. E. Seika. Antroje eilėje iš k. —mok. F. Skėrys, dr. J. Deveikė, dr. J. Norkaitis, 
kun. dr J. Aviža ir kt.

ŠV. VARDO DRAUGIJOS 
SUVAŽIAVIMAS

Mckyklos vedejui-mokytojui

JULIUI ŠIRKAI,
jo brangiam tėveliui Lietuvoje mirus, nuo

širdžiu užuojautą reiškia

Krisi. Donelaičio Lituanistikos 
Mokyklos Tėvą Komitetas

MŪSŲ KOLONIJOSE
Baltimore, Md.

Lietuviai visų tautų dienoje

Šiemet tradicinė visų Tautų 
diena įvyko rugsėjo 3 d., Gwynn 
Cak parke, Baltimorėje. Lietu
viai ir vėl pranašiau pasirodė 
už kitas tautas, gaudami tris 
pirmas premijas už tautinius 
šokius, parado eiseną ir valgių 
bufetą. Už parodą gauta ant
roji premija.

Parodą, organizavo šeštadie
nio mokyklos vedėjas-K. Paže
mėnas. Ja.m talkininkavo J. Kaz 
lauskas, A. Svotelytė, M. No- 
reikienė, Kalinauskienė ir kt. 
Valgių bufetą suruošė šeštadie
nio mokyklos tėvų komiteto na
riai Drazdienė ir S. Vitkauskas, 
talkinami Poderio ir daugelio 
mokinių tėvų.

Tautinius šokius šoko ir pa
rado eisenoj dalyvavo Baltimo
rės tautinių šokių grupė, vado
vaujama Balio Brazausko. 
Paplūdimio svečių auka Balfui

Nemažas būrys baltimoriečių 
mėgdavo sekmadieniais praleis
ti laiką gražiame Kazakevičių - 
Bradūnų paplūdimyje prie Che- 
sapeake įlankos, šią vasarą kilo 
mintis rinkti aukas iš lankyto
jų Balfo naudai Sezonui pasi
baigus, paplūdimio savininkas 
J. Kazakevičius įteikė Balfo vai 
dybai surinktas aukas 65.50 dol. 
Tai gražus ir sektinas užsimoji
mas iš svečių ir paplūdimio sa
vininkų pusės. Virbelis

Elizabeth, N. T.z v
Kronika

— Šv. Petro ir Povilo para
pijoj Šiluvos novena prasidėjo 
rugsėjo 9 d. ir baigėsi 16 dienos 
vakare iškilminga procesija, ku 
rioje dalyvavo daug kunigų, mo 
kyklos vaikai su giesmėmis ir 
parapiečiai. Novenos metu pa
mokslus sakė tėvas dr. Tomas 
Žiūraitis, domininkonas. Pamok 
šiai buvo labai įdomūs ir žmo
nės uoliai lankėsi pamaldose. 
Klebonas prel. M. Kemežis ir 
parapiečiai yra dėkingi pamoks 
lininkui.

— Parapijos mokyklą šiais 
metais lanko 205 vaikai. Ma
žiau kaip praeitais metais. Ne
maža lietuviškų šeimų išsikė
lė toliau gyventi. Mokyklai va
dovauja viršininkė seselė Co- 
ronata. Pamaldų metu vaiku
čiai gieda lietuviškas ir angliš
kas giesmes. Vaikučių chorelį 
veda varg. A. Fidleris ir seselė 
Eleonora.

— Lietuvių kalbos mokyklėlė
ir šiais metais veikia. Lanko pa
mokas 32 vaikučiai. Keli dar 
galėtų lankyti lietuviškas pamo 
kas, bet dėl tėvelių apsileidimo 
nelanko. Mokyklėlei vadovauja 
kun. J. Pragulbickas. D. P.

Cambridge, Mass
— Rita Šimkutė ir Danny Mur 

phį susituokė šv. Jono parapijos 
bažnyčioje.

— Joana Šimkutė ir Rober
tas Conndon susituokė šv. Jo
no parapijos bažnyčioje.

— švč. P. M. Nek. Pras. liet. 
parapijos kunigai rugsėjo 24 d. j 
pradėjo lankyti parapiją.

— Bažnyčios remontui a. a. 
Barbora Ribokienė paliko 500 
dolerių.

Remonto Fondan aukojo Char 
les Smith šeima 100 dol., Ste
ponas Levonaitis 10 dol., Jono 
Šarnausko šeima gausiai paau
kojo bažnyčiai ir įtaisė naują i 
sakyklą. Jėzaus nukryžiuoto vie' 
nuotykio koplyčiai Broektone, i 
Mass., paaukojo 2,000 dol..

Klebonas kun. Antanas Balt- 
rušiūnas džiaugiasi, kad žmo
nės supranta svarbų reikalą.

— Vladas Janeliūnas, buvęs 
išvežtas į ligoninę, dabar sveiks 
ta namie.

— P. Gudienė grįžo iš ligo
ninės ir jaučiasi daug geriau.

— Lietuvių moterų klubo kor 
tų vakarai prasidės spalio 6 d.

Mirusieji
Vilemas Mockevičius, Petras 

Baltrukevičius, Pranciška Šili
nienė, Vincenta Sipovičienė, Ro
zalija Pauliukienė, Teresė Sta
niulienė, Zofija Litvinienė iš 
Grightono, visi palaidoti su baž
nytinėmis apeigomis. Patr.

Rockford, III.
Dalyvaukime žiemos sezono 

atidaryme
Balfo 85 sk. spalio 7 d., sek

madienį, 2:30 vai. Lietuvių klu
bo didžiojoje salėje ruošia šios 
žiemos sezono atidarymą, su 
gražia ir įvairia programa.

Atvyksta iš Chicagos Šau
lių Vytauto Didžiojo kuopos
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OPEN 1 SAVINGS ACCOUNT NOW
tUUMTEE SAVINGS t LOAN ASSOC.

3 į 0Į • HIGH YIELB
/ L • NO DANGER OF MARKET 
S FLUCTUATIOH

• AVAILABILITY 
• INSURED SAFETY 

• FREE POSTAGE BOTH WAYS
CURRENT ANN UAL mcc aiMCT mo tudictm
dividend payablr • FREE GIFT FOR THRIFT
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meno mėgėjai ir suvaidins links je. Nusiskundžia, kad nieks ne- 
mą 3-jų veiksmų komediją “Šir aplanko ir nei laiškelio nepa- 
džių vagys”. Tai meno kuopelei rašo. Jam nuobodu ir būtų link 
jau kuris laikas vadovauja pil- smiau, jei kas atlankytų ar 
nos energijos ir pasišventimo nors laiškelį parašytų. Kuomet 
tam darbui J. Petrauskas. O buvo sveikas, tai turėjo daug 
veikalus režisuoja buvęs Vals- draugų, veikė draugijose ir ra- 
tybės Teatro aktorius A. Brin- šė žinias į laikraščius. Jo ant- 
ka. įrašas toks: Mr. Frank Žilionis,

Meno mėgėjai kartu su rėži- John J., Kane Hospital, Vana- 
sorium atvyksta vietos Balfui dium Rd., Pittsburgh 16, Pa. 
į talką, atsisakydami nuo savo Pažįstamas
poilsio savaitgaly ir nuo hono- ___
raro, paimdami tik faktinas ke
lionės išlaidas. G viską aukoja 
kilniam ir gražiam šalpos dar
bui. O kodėl jie taip daro? To- TATr T.. JAV, Kanados, Meksikos ir dėl, kad ue supranta ir atiau- „ . - .. , .v. ’ , . , , , Portonkos Sv. Vardo draugijaera tuos, kurie dar tebevargsta -. -. . ..& ruošia savo sąjūdžio Siaurinei tremties vargeli. j . ....... ». .' Amerikoj visuotinį suvažiavimą, 

Už tai šį grupė savo vargą j kurig įvyks Buffalo miegte 1Q63 
ir aukoja tam, kad prisidėjus m rUgp 21-25 d
prie to kilnaus ir gražaus ar- j ____________________ _______
timo meilės darbo. Jiems už tai; 
tenka didžiausia padėka bei gar
bė. Jie savo darbu, auka nu- 
šluostis ne vienam nuo veido 
gailią ašarėlę.

O mums rockfordiečiams šven 
ta pareiga tą dieną kuo gau
siausiai dalyvauti šiame paren
gime, įstoti nariu i vietos Bal
fo skyrių, už simokėti tą kuklų 
nario mokestį $1 metams ir tuo
mi būsime prisidėję prie to gra
žaus šalpos darbo ir parėmę 
savo atsilankymu šį parengimą.

Gaunama žinių, kad į šį pa
rengimą jau ruošiasi atvykti net 
iš tolimesnių vietovių, Chicagos,
Auroros, Kenoshos ir iš kitų 
vietovių. Vietos Balfas visus nuo 
širdžiai priims ir -palinksmins.
Kad atvykusiems nereiktų nuo
bodžiauti, veiks bufetas. O taip 
gi visi turės progos išmėginti 
savo laimę. Nuo 5 vai. iki 9 vai. 
vak. gros gera muzika, tai visi i 
seni ir jauni turės progos pa- j 
šokti. Augis

Pittsburgh, Pa.
Serga Pr. Žilionis

Pranas Žilionis jau senai ser
ga ir randasi invalidų ligoninė-
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JOHN WIT0RT
Gyveno 71.4 Broadway, Mel

rose Park, III.
Mirė rugsėjo: 2$ d., 1962, 1:30 

vai. popiet, sulaukęs 79 m. 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Amerikoje 
išgyveno 51 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Mary (Cečerska), sūnus 
Walter. 3 dukterys Wanda Ol- 
son, Helen Del Litto, ir Ber
nice Kuclil, S anūkai, broliai 
Edward Vetort ir Walter Wl- 
t.ort, sesuo Charlotte Zaleski, 
kiti gimines, draugai ir pažįs
tami.

Velionies seserys buvo a. a. 
Anna Stravinski ir a., a. Catlle- 
rine BiM-dotvMki ir brolis Sie- 
-phon.

Priklausė Assoeiation of Li
thuanian Workers.

Kūnas pašarvotas Bormanu 
koplyčioje, I tilh Ave., į šiaurę 
nuo Tji.ke St Melrose Park, 
III.

laidotuvės įvyks pirmad. 
spalio T d., iš koplyčios 10 vai. 
ryto bus atlydėtas į Sacred 
Heart parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Mt Car
inei kapines.

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

Nuliūdę: žmona, sūnus, duk
terys, ir anūkai.

Laid. direkt. Bormann Bū
nami Home. Tel. PI 4-0714.

A. -Į- A.

DR. M. STRIKOLIUI
mirus, jo šeimai nuoširdžią užuojautą 

reiškia

ILLINOIS LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 

DRAUGIJA

Mielą Janiną Navickaitę-Puškorienę su 
šeima, jos mylimam tėveliui, muzikui

A. -f- A.
STASIUI NAVICKUI mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame.
Ona ir Albinas Garūnai

Mielam bendradarbiui
VIKTORUI KOCHANAUSKUI 

ir jo šeimai, jo brangiam tėvui Lietuvoje 
mirus, gilią užuojautą reiškiame.

Meissner Engineers, lnc„ tarnautojai

PADĖKA
A. -f- A. VYTAUTAS ČIUPRINSKAS

Mūsų mylimas vyras ir tėvas mirė 1962 m. rugsėjo men. 
12 d. ir buvo palaidotas rugsėjo .mėn. 15 d. Šv. Kazimiero kapi
nėse, Chicagoje. Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam 
paskutinį patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. dėdei kun. kleb. prelatui 
Jurgiui Paškauskui, kuris atlaikė gedulingas pamaldas už jo 
sielą.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą. Dėko jame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių bei pa
reiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą. Dėkojame grab
nešiams. Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybės padėkoti. Dėkojame laidotuvių direk
toriui Donald Petkui už malonų patarnavimą.

Visiems, visiems nuoširdus dėkui!
'Žmona Save ra, dukterys Veronika Nftivtoff ir Sihija, !

Mūsą mielos ir brangios žmonos, motinos ir sesers

A. -J- A.
Valerijos Tubelytčš-Alkaitienes

vienerių metų mirties sukakčiai prisiminti spalių mėn. 3 d. 
Tėvų Jėzuitų ir Tėvų Marijonų koplyčiose Chicagoj bus at
našaujamos šv. .mišios. Ta pačia; intencija šv. mišios Šv. Jur
gio parapijos bažnyčioj Clevelande bus spalių mėn. 6 dieną 
8 vai. ryto.

Visus, kurie ją pažinojo, o ypač “Giedros” korporacijos 
nares maloniai prašome pasimelsti už velionę.

Pasitikinti Dievo gailestingumu šeima, seserys ir brolis

• DVEJERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. -f- A.

ONA 2ELVIS
(JANKAUSKAITE)

Gyv. 3225 S. Lowe Avenue
Gimė Lietuvoje, Giržadų kaime, Adukavo parap., Skaud

vilės valse,, Tauragės apskr.
Jau suėjo dvejeri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 

iš mūsų tarpo mylimą žmoną ir mamytę, kurios netekome 
1960 m. rugsėjo 28 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.

Už jos sielą Šv. Mišios buvo atlaikytos rugsėjo 28 dieną 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje.

Prašome visus — gimines, draugus ir pažįstamus velionę 
prisiminti maldose.

Nuliūdę: Vyras Kazimieras, dukra Gladys Wells, 
sūnus Frank ir brolis Frank Jankauskas

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

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, Chicago 29, Illinois
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Lietuvių tautos tauriausios aameny- 
>6p Arkivysk. Jurgio Matulaičlo- 

Matulevičiaus

UŽRAŠAI
TRIJOSE DALT8E:

I. Užrašai: Mintys, pastabos, pasi- 
'•yžlmal. Čia kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos įžvel
gimas bei visiškas pasiaukojimas tar
nauti Dievui, Bažnyčiai lr sielų iš
ganymui.

II. Laiškai. Tai įvairiems asmenims 
ašytų laiškų ištraukos, gyvenimiškos 
Išminties perlai, išreikšti patarimų.

paraginimų lr paaiškinimų for
moje.

HI. Vilniuje. Žvilgsnis Į Arki
vyskupo kančias perneštas senoje-. 
Lietuvos sostinėje, kur Jis steng
damasis būti visiems visakuo, kad 
visus laimėtų Kristui, daugiausia 
yra nukentėjęs.

Knyga turi 220 pusi., paveiks
luota ir (rišta 1 kietus viršelius 
Kaina $2.50.

Užsakymus su pinigais siųskite:
“D B A C G A S”

4545 W. 63 St, Chicago 29, BI.
iilllllllllilltllllllllllllllllltlllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Skaitykite ir platinkite dienrašti “Drauge



6 DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 29 d.

X Prel. Jurgis Paskųs, švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
klebonas, jau antrą savaitę tai
so sveikatą Kneipp Springs sa
natorijoje, Rome City, Ind. Šiuo 
metu ten yra ir iš Kanados nu
vykęs kun. L. Kemėšis, kuris 
dar ilgesnį laiką pasiliks.

X A. a. seselė Maria Bruno
ną laidojama šį šeštadienį. Pa
maldos prasidės 9:30 v. r. Šv. 
Kazimiero seserų koplyčioj, šv. 
mišias atnašaus ir pamokslą pa
sakys kun. Antanas Zakarau
skas, Šv. Kazimiero Seserų Mo
tiniško namo kapelionas. Jam 
asistuos kun. Jonas Stankevi
čius, Šv. Kryžiaus ligoninės ka
pelionas, ir kun. Jonas Malin, 
Marijos Aukštesniosios mok. 
kapelionas. Po pamaldų velionė 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines. Prašome gimines, sese
lės mokinius ir pažįstamus da
lyvauti laidotuvėse ir pasimels
ti už a. a. seselės Brunonos vė
lę.

X ALRK Moterų sąjungos 46 
kp. susirinkimas įvyks penkta
dienį, spalio 5 d., 7:30 v. v. 
Bronislavos Gulbin namuose, 
6507 S. Francisco Avė. Prane
šimus padarys Cecelia Poška iš 
Misericordia prieglaudos lanky
mo ir Marijona šrupša apie ren 
giamą 46 kp. sukaktuvių vaka
rienę.

X Portlande, Ore., pastaty
tam paminklui žuvusiems už 
Lietuvos laisvę skoloms suma
žinti aukojo: Po $10 — A. Nel- 
sas ir J. Vazbys. Po $5 — J. 
Čaplikas ir P. Pakatinskinė. $6 
pasiuntė V. Kazakevičienė, su
rinkusi iš Baltimorės lietuvių.

X Marijos Aukšt. mok. mo
tinų klubas šaukia susirinkimą 
spalio 14 d. 2:30 v. p. p. mo
kyklos patalpose. Robert Han- 
son skaitys paskaitą apie šei
mą ir jos apsaugą. Posėdžiui va 
dovaus G. Kairis, gi J. Kirsis 
parūpins vaišes.

X Beverly Shores, Ind., pra
žydo sodai. Jonyno sode, kur 
dažnai Chicagos lietuviai rengia 
iškylas, septynios obelys, nelauk 
damos pavasario, rugsėjo gale 
pasipuošė baltais žiedais.

X Dail. Juozas Pautienius po 
sėkmingų parodų sugrįžo į Ci
cero. Jo naujas telefonas yra 
OL 6-2415.

X M. N. P. Seserų Rėmėjos 
kviečia visus rytoj į Jaunimo 
Centre vykstančią Madų Paro
dą, Ark. Matulaičio Senelių Na
mų statybai paremti. Pradžia 
4 vai. p. p. Bilietai prie įėjimo 
nuo 3 v. p. p.

Pamatysime P. Vaitaitienės, 
A. Šulaitienės, L. Sodeikienės, 
S. Olšauskienės, M. Memėnaitės, 
E. Kučiūnienės, O. Baukienės 
siūtus rūbus. E. Tutlienės siū
tus modeliuos: Pr. Bičkienė, R. 
Butkutė, E. Kučiūnienė, Dr. 
A. La'bokienė, D. Tutlytė.

Atvykime, kas tik galime, at
likti artimo meilės pareigą!

(Pr.)
X Marąuette Parko parapi

jos Šv. Vardo d-jos Vyrai, rug
sėjo 29 d., šeštadienį, 5 v. v. 
ruošia parapijos salėje šaunų 
šeimyninį subuvimą. Visi esate 
kviečiami pasilinksminti prie 
geros muzkos ir gardžių užkan
džių. (Pr.)

X Genė Drangelienė meniš
kai išpuoš rudens motyvais 
Jaunimo Centro didžiąją salę 
Lietuvos Dukterų Dr-jos vaka
rienei spalio 6 d. (Pr.)

X Aukščiausios kokybės ita
liškų ir vokiškų pianų, o taip 
pat ir vartotų, rasite lietuvių 
pianų krautuvėje, 6134 W. Roo
sevelt Road. Krautuvė atdara: 
Ketv. 1-9 v., Penkt., šešt. ir 
Sekm. 1-5 vai. p. p. (Sk.)

X Lietuvių Demokratų Ly
gos Chicagos klubų atstovų su
sirinkimas įvyko rugsėjo 27 d. 
Don Varno posto patalpose. Pir
mininkavo K. Žirgulis, vieepirm. 
B. Brazdžionis ir sekr. Dona 
Kamm. Dalyvavo 25 asmenys. 
Lygon įstojo dr. P. Jokubka ir 
Mykolas Luneckas, kuris gavo 
valdinį darbą teisėjo Adesko* įs
taigoj. Apie atliktus Lygos dar
bus dėl teis. A. VVells kandida
tūros į aukštesnį teismą kalbė
jo J. Jatis, dr. P. Grigaitis, 
adv. Kai (pastarasis parašė 
knygelę apie mokesčius, už ką 
iš mero R. Daley gavo pagyri
mą), D. Kamm, B. Brazdžionis, 
Pr. Šulas ir kt. Adv. A. Preibis 
kalbėjo apie Marąuette salėje 
spalio 21 d. pobūvį, kurio pel
nas skiriamas ateinantiems rin
kimams. Po susirinkimo visus 
dalyvius pirmininkas K. Žirgulis 
gražiai pavaišino.

X Vaikų teatran įstojo 32 
vaikai, kuris neseniai įsikūrė 
Alvudo globojamas, akt. A. 
Brinkos vadovaujamas. Su šiais 
jaunaisiais akt. A. Brinką da
bar rengiasi pastatyti vaizdelį 
Mikis Plikis tinginys. Šiame vai 
dinime dalyvauja vaidintojai ir 
šokėjai. Rugsėjo 30 d. 3 v. p. 
p. Gage Parko salėje renkasi 
vaikučiai, kurie nori dalyvauti 
Vaikų teatre.

X Dievo Motinos Sopulingos 
draugija, Cicero, III., šįmet 
švenčia 50 metų sukaktuves. 
Šiam svarbiam įvykiui atžymė
ti, skyrius, vadovaujamas pirm. 
P. Dvylaitienės, rengia didelį 
banketą sekmadienį, spalio 21 
d., 5 v. p. p. Šv. Antano para
pijos salėje. Visi yra kviečiami 
dalyvauti. (Pr.)

X Jonas Andriulis, Fountain, 
Mich., savo ir savo šeimos var
du praneša, kad jų firma Mi
chigan Farm Cheese Dairy, 
Ine., kaip gamino, taip ir toliau 
gamins lietuviškus sūrius. Kur 
jie gaunami, prašome stebėti 
šios dienos Drauge talpinama
me skelbime. (Sk.)

X “žiežirbos iš toli” — taip, 
laisvai išvertus, skambėtų žodis 
“Telefunken”. Telefunken vo
kiški radijai, patefonai, magne
tofonai, ir stereo kombinacijos 
žinomos visame pasaulyje. Pa
sižiūrėkite jų ir kitų firmų apa
ratų pas Gradinską, 2512 W. 
47th ,St„ FR 6-1998. (Sk.)

X Vėliausios mados plaukų 
šukuosena, kurią atlieka prity
rusios lietuvaitės: I. Papartis, 
R. Papartis, I. Polikauskas, H. 
Tilindis ir saliono savin. Vladas 
Andrijauskas, ARTISTIC 
BEAUTY SALO N, 2711 
W. 71st HE 6-1098. (Sk.)

X Delikatesų ir naminių gami
nių: ruliados, kugelio, cepelinų, 
įvairių silkių, žuvų, pyragų, na- 
poleonų ir kt. galite gauti arba 
užsisakyti pas Joną Virpšą, se
nai veikiančioj maisto gaminių 
krautuvėj, 4501 S. Fairfield av., 
Chicago 32, III., tel. LA 3-0245.

(Sk.)
X Už a. a. .Valerijos Tūbely- 

tės - Alkaitienės vėlę, vienerių 
metų mirties sukakčiai prisi
minti, spalio mėn. 3 d. bus at
našaujamos šv. mišios Tėvų Jė
zuitų ir Marijonų koplyčiose Chi 
cago j. šv. Jurgio bažnyčioj Cle
velande spalio mėn. 6 d. 8 vai. 
ryto. Prašome pasimelsti. (Pr.)

KRAUSTYMASIS I PRIE
MIESČIUS

Pradėtas prieš keletą metų 
čikagiečių kraustymasis į prie
miesčius dar tebesitęsia. Tą fak 
tą praneša rinkimų pareigūnai, 
kuriems pavesta tvarkyti atei
nančius lapkričio 6 d. rinkimus. 
Chicaga nuo paskutinių rinki
mų prarado 96 balsavimui ap- 
skričius; tuo tarpu jos prie
miesčiai Cook Conty įsigijo 140 
naujų apskričių. Aiškinama, kad 
išgriovus namus mieste naujiem 
namam ir expressway, netekę 
namų ieško naujų užmiestyje, 
o ne pačioj Chicagoj.

Chicagoj ir apylinkėse
NOVENA ŠV. KRYŽIAUS 
LIETUVIŲ PARAPIJOS 

BAŽNYČIOJE

Šv. Kryžiaus lietuvių parapi
jos bažnyčioje novena pasise
kimui visuotiniam Bažnyčios su 
sirinkimui bus pradėta spalio 2 
d. ir baigta spalio 10 d. Kun. J. 
Kubilius, S.J., vadovaus 7:30 v. 
rytą novenai lietuvių kalba. 
Anglų kalba taipgi tomis dieno- 
mos 7 v. v. vadovaus kun. A- 
Karlevičius, lietuvis Maryknoll 
vienuolijos kunigas, tik ką grį
žęs iš Japonijos. Mišios bus at
našaujamos 7:30 vai. v. Novena 
pradžios mokyklos vaikams bus 
spalio 2—10 d. 10:30 vai. rytą, 
11 vai. bus atnašaujamos mi
šios; novenai vadovaus kun. A. 
Karlevičius.

Novenos metu bus galima įsi
gyti religinių knygelių (lietuvių 
ir anglų kalba) ir devocionali- 
jų (rožančių, medalikėlių).

Išpažinčių bus klausoma 2— 
10 d. 7—7:30 rytais ir 7 v. va
karais.

Kun. klebonas Edvardas Ab
romavičius kviečia parapiečius 
savo maldomis ir atgaila pa
gelbėti, kad pasisektų visuoti
nis Bažnyčios susirinkimas, ku
ris bus pradėtas spalio 11 d.

CICERO MOTERŲ S-GOS 
ANTROJI KUOPA

Po atostogų 2-tros kuopos na 
rėš, pilnos energijos susirinko 
parapijos salėn rugsėjo 10 d. 
vėl pradėti veikimą. Kaip ir vi
suomet, pirmininkė Sofija Dir- 
žius gražiai vedė susirinkimą. 
Bronė Palubinskas darė prane
šimą iš apskričio susirinkimo, 
kuris buvo sekmadienį, rugsėjo 
9 d., Ona Lorenat pranešė, kad 
aplankė su dovana vicepirminin 
kę Barborą Činikicnę, kuri pa
mažu sveiksta po operacijos. Bu 
vo kalbėta apie rengiamą prel. 
Albavičiaus sukaktuvių minėji
mą, kuris įvyks lapkričio 25 d. 
parapijos salėj. Bilietai pirmi
ninkės Diržienės jau paimti ir 
narės prašomos be atidėliojimo 
juos įsigyti ir dalyvauti. Mario- 
na Eisinas pranešė, kad buvo 
parašytas laiškas Centro Valdy
bai, kviečiant į jubiliejų ir gau
tas atsakymas, kad su mielu no 
ru kvietimas buvo priimtas ir 
kad bus dalyvaujančių. Buvo 
vienbalsiai nutarta surengti va
karėlį, penktadienį, spalio 26 d. 
parapijos salėj. Bilietai bus pa
ruošti ir išdalinti spalio mėne
sio susirinkime. Narės ir kuopa 
sveikina buvusią Agotą Jaukšie 
nę, kuri neperseniai susituokė

Rugsėjo* 30 d. Jaunimo Centre ark. Matulaičio senelių namų sta
tybai paremti madų parodoje E. Kučiūnienė (stovi), Pr. Bičkienė, 
dr. Labokienė, (antroje eilėje) ir D. Tutlytė parodys E. Tutlienės 
siūtus rūbus. (Nuotr. Z. Degučio)

su Šlickum ir linki jai ir jos gy
venimo draugui daug laimės ir 
Dievo palaimos. Linkėjimai taip 
ir ilgametei narei Augustai Šat- 
kienei, kuri per du mėnesius 
tapo du kartu močiute. Duktė 
Patricia susilaukė sveiko sūne
lio, o duktė Diana gražios duk
rytės. Ponia Šatkienė šiuo laiku 
lankosi Californijoj, kur abi 
dukros yra įsikūrusios.

Su džiaugsmingomis žiniomis, 
maišosi liūdnosios. Garbės narė 
Kotryna Srubienė pergyveno 
sunkų smūgį. Jai dar pilnai ne
atgavus sveikatos, susirgo jos 
Vyras Matas ir reikėjo daryti 
operaciją, bet su Dievo pagalba 
jis dabar eina geryn. Linkim 
abiem greit pasveikt ir sustip
rėt. Marijona Eisinas
APLANKĖ KŪDIKIŲ NAMUS

Misericordia namai, kuriuo
se prižiūrimi nenokamai kūdi
kiai, yra 2916 W. 47 st. Rugsė
jo 16 d. Moterų s-gos Marąuet
te Park 46 sk. aplankė tuos 
namus. Administratorė seselė 
Mary Walter R. Si M. priėmė 
moteris ir aprodė pastatą ir 
kaip auklėjami vaikai.

Pirm. E. Lukas, M. šrupša, 
B. Gulbins, E. Struck 46 sky
riaus vardu įteikė daug drabu
žių, žaislų, valgių, kuriuos narės 
padirbo ir suaukojo.

Komisijon šiam darbui buvo 
išrinktos Ona Ivinskaitė, Julie 
Rottko ir Cecilia Poška. Seselė 
Mary apsidžiaugė ir pareiškė 

į širdingiausią ačiū seselių ir vai- 
j kūčių vardu.

RUOŠIAMASI RELIGINIAM 
KONGRESUI

Po vasaros atostogų, rugsėjo 
20 d., Maspethe, N. Y., įvyko 
Lietuvių Romos Katalikų reli
giniam kongresui ruošti komi
teto posėdis.

Išsamų pranešimą iš savo ke
lionės po Europą pateikė komi
teto pirm. prel. Jonas Balkūnas, 
ilgiau sustodamas prie religinės 
parodos, kuriai vieta jau užtik
rinta Vatikano paviljone. Paaiš 
kėjo, kad parodai eksponatus, 
vaizduojančius kenčiančią Baž
nyčią Lietuvoje, galima gauti 
iš kun. V. Mincevičiaus. Yra 
vilčių juos papildyti ir naujes
niais.

Nuo paskutinio posėdžio la
biausiai pažengta pirmyn su mu 
zikos reikalais. Šį pavasarį var
gonininkų seime Chicagoje, va

Dailininko Antano Tamošaičio paradoj, Čiurlionio galerijoj, Chi
cagoje. Iš kairės: Draudo red. Kazys Bradūnas, Jaunimo Centro 
vedėjas kun. Jonas Kubilius, S. J., aktorius Stasys Pilka ir poe
tas Algimantas Mackus. (Nuotrauka V. Noreikos).

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Kun. Augustinas Sabas, 
SDB, persikėlė iš Kanados į 
JAV ir eina asistento bei jauni
mo centro vedėjo pareigas prie 
tėvų saleziečių parapijos Eliza- 
bethe. Jo adresas: St. Anthony 
Rectory, 853 Third Avė., Eliza
beth, N. J.

AUSTRALIJOJE
— Melbourno ateitininkų šen 

draugių naujon valdybon išrink 
ta P. švambarys, J. Petraitienė 
ir A. Raudys (jun.). Į revizijos 
komisiją įeina J. Mulokas, Vai. 
Čižauskas ir V. šeštokas.

— Lietuviij Kult. Fondo val
dyba Melboume praneša, kad 

į lietuvių namuose buvo laiko- 
Įmos šios paskaitos:

dovaujant kun. V. Budreckui,
. sudaryta muzikos komisija, į 
i kurią įeina prof. J. Žilevičius — 
I pirm., A. Aleksis — pirm. pa- 
| vad., V. Baltrušaitis, J. Čižaus- 
i kas, A. Giedraitis — vicepir- 
I mininkai, kun. J. Pakalniškis — 
I ižd., M. Liuberskis — sekr. Jau 
i aiškiai numatyta muzikos kon- 
i certo programa, kurios gaidos 
1 bus išspausdintos prieš Kalė- 
I das. Taip pat numatyti ir diri
gentai. Be to, Chicagoje suor
ganizuota muzikos pagalbinė ko 
misija, kurios pirmininku sutiko 
būti A. Giedraitis.

Vykdant Kunigų Vienybės sei 
mo pageidavimą, šiame posėdy 
nutarta į L.R.K. Religiniam kon 
gresui ruošti komitetą kviesti 
visų lietuvių katalikiškų orga
nizacijų pirmininkus, būtent A 
LR Katalikų Federacijos, ALR 
Katalikų Susivienijimo, ALR 
Katalikų Darbininkų sąjungos, 
Lietuvos Vvyčių, ALR Katali
kių Moterų sąjungos, Labdarių 
sąjungos ir Ateitininkų sendrau 
gių, Studentų ateitininkų bei 
Moksleivių ateitininkų sąjungų.

LRK Religinio kongreso biu
džetas numatytas 30,000 dol. Su 
telkti šią sumą yra vienas iš 
svarbiausių komiteto rūpesčių, 
todėl sustiprinta finansų komi
sija. pakviečiant į ją kun. dr. 
S. Valiušaitį.

Lietuvoje mirė St. Širka
Mokyt. Julius Širka, gyv. Chi, pareigoms. Dar gyvendamas Vo 

kietijoj visą laiką uoliai dirbo 
tremties mokykloje. Atvažiavęs 
į Kanadą tuojau ėmėsi to dar-

eagoj, vakar gavo liūdną tele
gramą iš Lietuvos. Pranešama, 
kad š. m. rugsėjo 25 d. mirė jo 
tėvas Stanislovas Širka. Pasku
tiniu laiku jis gyveno Pagirių 
miestelyje, Ukmergės apskr. Jis 
yra labai daug nukentėjęs nuo 
komunistinio režimo. Buvo iš-

* vežtas į Sibirą, kur išbuvo daug 
i metų. Sibire kalinamas prarado 
1 sveikatą.

Stanislovas Širka buvo dide
lis lietuvis patriotas ir nuošir
dus katalikas, kokių komunisti
nis režimas nepakenčia.

Malonu pažymėti, kad ir jo 
sūnus mokytojas Julius Širka 
yra nuoširdžiai atisadavęs savo

Rugpiūčio 25 d. A. Vaičaitis, 
Modernusis menas.

Rugsėjo 8 d. inž. A. Gašlū
nas, Mano kelionė Europoj, Af
rikoj ir Amerikoj.

Rugsėjo 22 d. dr. V. Didžys, 
Virusas.

Spalio 6 d. E. Čižienė skai
tys paskaitą: Švietimo krizė.

Spalio 20 d. J. Antanaitis, 
Lenkų tautinė ekspansija Lie
tuvoje.

Lapkričio 3 d. inž. V. S. Ži- 
žys, Iš lietuvių tautos archeolo
gijos.

Lapkričio 17 d. dr. šurnienė, 
Vėžio ligų kilmė ir pasireiški
mas.

Paskaitos vyksta šeštadie
niais.

KANADOJ
— v.

Toronte,
Vaitiekūnas, gyvenąs 
pasirinko televizijos 

parengimų specialybę. Jis išėjo 
specialius kursus ir buvo išva
žiavęs specializuotis toje srityje 
į Angliją. V. Vaitiekūnas yra 
paruošęs jau pastatymų, nors 
tiems pastatymams turėjo labai 
maža medžiagos.

— Prof. A. Paplauskas - Ra
mūnas, dirbąs Ottawos u-to 
palyginamojo auklėjimo centre, 
kreipėsi į tarptautinę Montesso 
ri d-ja, prašydamas informacijų, 
kurios įgalintų jį skleisti Mon- 
tessorį metodą Kanadoje. Šitą 
žinią duoda Tarptautinės Mon
tessori dr-jos leidžiamas biu
letenis “Communication”, 1962 
metų nr. 2.

Buvęs prez. Eisenhower kalba 
su žurnalistais Pennsylvania res
publikonų pietų metu Bedford 
Springs.

bo ir šešis metus mokyto
javo Maironio vardo lituanis
tinėje mokykloje, kaip mokyk
los vedėjas ir mokytojas. Persi
kėlęs į Chicagą toliau tęsia mū
sų vaikučių švietimo darbą dirb 
damas A.L.B.Donelaičio litua
nistinėje mokykloje. Jis yra tos 
mokyklos vedėjas ir mokytojas.

Mokytojui Juliui širkai šiais 
metais jau antras smūgis, nes 
šių metų pavasarį mirė jo mo
tina. Be to, anksčiau nuo komu 
nistinio režimo tragiškai žuvo 
jo du broliai.

Chicagos
žinios

PROF. JAKUBĖNAS AMERI
KIEČIŲ OPEROJE

Mūsų kompozitorius prof. VI. 
Jakubėnas yra pakviestas diri
guoti Mascagni operą “Caval- 
leria Rusticana” ir Leoncavallo 
operą “Pajacai”, kurias stato 
Americon Opera Co. spalio 13 
d. 8 vai. 15 min. Eleventh teat
re, Chicagoje. Bus dainuojama 
itališkai, dalyvaujant buvusiems 
Chicago Civic Opera choro ir 
orkestro nariams. American O- 
pera bendrovei vadovauja veng 
rų kilmės muzikė Anna Del 
Freda. Jos pastatymuose į sce
ną buvo išvesta eilė sėkmingų 
debiutantų.

SUMAŽĖJO PRAGYVENIMO 
IŠLAIDOS

Nors labai mažai, bet Chica
gos mieste rugpiūčio mėn. pra- 

i gyvenimo išlaidos sumažėjo. 
Darbo biuro statistika prane
ša, kad mūsų mieste rugp. ant 
kiekvieno išleisto 10 dol. su
taupyta vienas centas. Juokas 
— pasakys. Bet net toks sutau- 
pymas malonesnis už pakilimą 
Vieno centro ant svaro, saky
sim, mėsos.

PENSIONATAS MOKYTO
JAMS

Chicagos mokytojų unija nu
tarė pastatyti namą 200 pesi- 
ninkų mokytojų. Tam tikslui 
nupirko žemės sklypą už $255,- 
000 dol. prie Dearborn ir Ches- 
nut gt. šiaurinėj Chicagos da
ly, netoli Šv. Vardo katedros. 
Statyba prasidės ateinantį pa
vasarį. Pramatyta, kad kainuos 
2,250,000 dol. Pensionate galės 
gyventi tik sulaukę 62 metų 
amžiaus mokytojai.

PASKAITOS PLANETARIU
ME

Spalio mėn. Planetariume bus 
skaitomos paskaitos kartu su 
filmais tema “Tarp planetų”. 
Bus aiškinami ir rodomi įvairūs 
kometų, asteruodų, meteoritų, 
erdvės dulkių ir atominių dale
lių aspektai. Planetariumo di
rektorius Robert Johnson krei
pia dėmesį į aiškinimų su tapi
mą su orionidų krituliais, ku
rie aiškiausiai bus matomi spa
lio 20 naktį rytiniam dangaus 
skliaute. Orionidai, kurie spin
duliuoja iš Oriono žvaigždyno, 
sakoma, prasidėję iš Halleys ko 
mėtos.

KAS, KAIR KUR
LIETŪKIO, ŽEMES ŪKIO 

IR VARTOTOJŲ KOOPERATY
VŲ, Pieno Centro ir pieno ūkio 
kooperacijos, kooperacijos bankų, 
smulkaus kredito bankelių, Para
mos, Sodybos, Lietuvos Cukraus, 
Maisto tarnautojų ir visų N. Lie
tuvoje besitvarkiusių kooperati
niais pagrindais, įstaigų ir įmonių 
tarnautojai ruošia savo susirinki
mą — pobūvį Lietuvių Auditorijo
je, 3137 So. Haisted gatve, šiau
rinėje apatinėje salėje, kuris 
įvyks lapkričio 24 d. 7 vai. vak. 
Atsilankiusieji kooperatininkai ir 
kooperatininkės ir jų šeimos na
riai, už mažą įėjimo mokestį bus 
vaišinami gardžiais valgiais ir gė
rimais ir tuo pačiu atnaujinamos 
buvusios pažintys ir iškeliami nau
ji sumanymai. Bus meninė dalis 
ir muzika. Iš Chicagos ir apylinkių 
prašoma registruotis, iki lapkri
čio m. 21 d., J. Karvelio prekybos 
namuose, 3320 So. Haisted St., 
pas V. Žukauską, telef. YA 7-0677 
darbo dienomis, arba pas Kazį 
Malinauską. 2230 W. 50, telef. 
PR 8-8155 kiekvieną dieną. Pas 
minėtus asmenis gaunamos ir in« 
formacijos, šiam pobūviui rengti 
iniciatoriai išrinko komisiją: pir
mininkas L. Mockevičius, nariai: 
Malinauskas, V. Gudaitis, V. Žu
kauskas, J. Bertašius, E. Simaitis. 
Kooperatininkai kviečiami iš anks
to registruotis ir gausiai dalyvau
ti. (Pr.)

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago 32, III. Tel. YA 7-5980




