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Prezidentas Johnsonas svarsto Kipro krizę su JAV ambasadoriais, kuriuos jis iškvietė j Washingtoną. 
cbera neramu-

rrrsuueMii**, «tuiux>nas » i 4 i s i o rvipro M izę su J A v a.muus.auoriHis, Kuriuos j i s ISKV 
Valstybes sekretoriaus pagalbininkas George Bali pasakė laikraštininkams, kad Kiprą: 
mų vietovė", ir ambasadoriai — (iš kairės j dešinę) Taylor G. Beleher (Kipre). Raymond Haze (Turkijo 
je>, Henry T. Labonise (Graikijoje) — ir administracija tikisi surasti būdų krizei išspręsti. 

Tėvai dar vis spiriasi prieš vaikų 
stojimą komjauniman 

PAVERGTA LIETUVA. - ' L. Inio korespondencijoje iš Į t au tų šeimoje, mano korespon-
Nemaža tėvų okupuotoje Lietu- j Skuodo. den tas . nėra vien tėvo reikalas, 
vaje susitaikė su sunkiai išven- Jadzė Gutautaits. Skuodo vi- j G u t a u t a s pakėlė tanką prieš "ta 
giamu faktu, kad jų vaikai taps dūrinės mokyklos 7 kl. moki-1 rybinę moralę".. . "Štai kodėl ne 
komjaunuoliais: kitaip reali grė j nė. i komjaunimą stojo prieš: tik mokykla, bet ir visuomene 
smė vaikų, ypač norinčių pa- j tėvų valią. Tėvas dukterį smar- j negali likti abejinga įvykiams 
siekti aukštesnio mok-slo. pro-; kiai išbarė, pagrasino kumščiu Gutau tų šeimoje" — baigia ko-
fesinei ateičiai. Tačiau dar daug j ir. nuėjęs į komjaunimo komite- respondenciją Inis. Nėra abejo-
tėvų, kurie stengiasi visokiais: tą, pareiškė; "Išbraukit ją iš, nės, kad religingas tėvas kovą 
būdais išsaugoti savo vaikus I komjaunimo. ...Save dukterį aš dėl duk te r s , įsikišus visuome-
nuo žalojimo jaunimo. Jiems i pats auklėsiu! Apsie;sim be jū- nei, t. y. komunistų part i jai ir, 
tenka vesti labai sunkią kovą į sų pagalbos. Mokykla tik gad i - ,ko gero, milicijai, pralaimės. E. 
su titaniška komunistinės vals- |na vaikus!" Gutautas norįs sa- ' 
tybės galia, kuri toli prašoka) vo dukterį auklėti religiškai, ne 

Ar Rumunija ir kiti satelitai 
artėja prie nepriklausomybes 

Kokia nuomone paties rumuno? 
BUKAREŠTAS, Rumunija. — 

Ryšium su kai kur: . Sovietų Ru 
sijos satelitų, pvz. Rumunijos, 
pastarojo meto žygiais ar ru
munų ministerio pirmininko 
Maureno apsilankymu Paryžiu
je kai kas Vakt . se bando 
daryti išvadą, kai. satelitiniai 
kraštai virsta daugiau nepri
klausomais ir siekia kratytis 
Maskvos varžtų. 

Nagrinėdamas satelitų politi
ką sovietų diktatoriaus lanky
mosi metu Švedijo išleistame 
Birželio komiteto biuletenyje. 
Pavergtų Europos Tautų (PE 
T) generalinis •rikretorius Bru
tus Coste, pats būdamas rumu
nas, iškėlė tuo klausimu kai ku
rių abejonių. 

Pagal Coste visi sovietiniai sa 
telitai seką Maskvos pavyzdžiu; 
tai matyti kad ir partijos ar 
valdžios struktūros, kariuome
nės a r saugumo organų sudė
ties, ūkinės organizacijos, sutei
kimo pirmenybės sunkiajai pra
monei (pragyvenimo lygio sąs-
kai ton) . švietimo bei auklėjimo 
krypties ir kt. Net'.-r.ka abejoti 

klausiimais: jie nuolat šoka So
vietų Rusijos balsą. 

Vis dėlto Coste pripažįsta, 
kad Rumunija išsiskiria iš kitų 
satelitų, ypač kai ji siekia pa
kelti savo prestižą tatptaut nė
ję srityje. Coste nuomone, čia 
netenka kalbėti apie siekimus 
tikrajai nepriklausomybei atgau 
ti. Rumunai nori paruošti diivą 
Vakarų ir ypač Jungtinių Ame
rikos Valstybių pasko!< ms gau
ti. 

Kad Rumunija ir toliau lik
sianti Maskvos globoje kalba 
faktai: 

1. Rumunų komunistų partija 

lyra pati silpniausia Europoje. 
2. Pagal į Vakarus pasitlau

kusius rumunų specialistus. Ru
munijos pramonės plėtra yra at 
sidūrusi akligatvyje. Sovietai 
neišgali pristatyti {rengimų, o 

, patiems rumunams t rūks ta spe
cialistų. Tad rumunai verčiami 

i kreditan r/.rkti net pilnas Va-
į karų imones. 

3. Sovietai ir toliau prekybos 
srityje išnaudoja satelitinius 
kraštus. Dėl nepalankių ekspor-

i to - importo kainų tik Rumuni-
; ja turėjusi beveik vieną bilijoną 
dolerių nuostolių. Jei Rumuni-

1 ja siektų tikrosios nepriklauso

mybės, ji bandytų nusikratyti 
sovietinio išnaudojimo prekybo-

«je. 
Išvada: įvykius už geležinės 

i uždangos tenka vertinti labai 
atsargiai . Tai greičiau bandy-

! mai išlyginti kai kuriuos siste
mos trūkumus. 

Apalpo kardinolas 
ROMA. — Los Angeles kar-

| dinolas Mclntyre vakar apal-
I po visuotinio Bažnyčios susirin-
1 kimo atidarymo iškilmėse Šv. 

Petro bazilikoje. Kardinolas nu-
1 vežtas į ligoninę. 

Šiandieninė Latvija šveicaro akimis 
Pavergtoje Latvijoje daugėja rusu 

ŠVEICARIJA. — "Neue Zuer kurioje dominuoja sena kryžiuo sų. Vienu metu net buvęs suvar-
cher Zeitung" (rūgs. 3 d. 243 čių ordino pilis, nepriklausomoj žytas latvių kėlimasis Rygon, 
nr.) pradėjo spausdinti savo Latvijoj tarnavusi rezidencija kad daugiau vietos būtų ru-
korespondento, ką tik aplankiu
sio Rygą. reportažą apie Latvi
ją sovietinėje valdžioje. Inicia
lais V. M. pasirašęs žurnalistas 

pažvelgus ir paskirų satelitų pirmąją aprašymo dali pradeda 
pareiškimus užsiei-o polit ikos' Rygos senamiesčio panorama. 

atskiro žmogaus ir šeimos jė
gas, šios nelygios kovos tipin
gą pavyzdį randame aprašytą 
"Komjaunimo Tiesos'' 170 n r.. 

Trumpai 

leisti jai nuklysti nuo Bažny
čios. Tai, fce abejo, baisus nusi
kaltimas oficialiajam vahljriMs 
ateizmui. Dėl to konfliktas Gu-

iš visur 
— Portugalijos pusiau oficiali 

spauda šeštadienį apkaltino 3 
amerikiečių privačias organiza
cijas, kurios pagelbsti komunis- l i R i u K ;pre buvimą dar 3 
tam sukilėliam Mazambike. -

S l a i T l S . 
— Kiniečiai komunistai vadai 

valo iš partijos asmenis, kurie — Tarptautinė paroda. 
palaiko prosovietinę politiką. Į noje. Austrijoje, užvakai 

— Jungtiniu Tautu genera
linis sekretorius l ' Thant pra
tęsė Jungtinių Tautų karinių da

n ė m -

Prancūzija paleis 
savo satelitą 

PARYŽIUS. — Prancūzija ti
kisi paleisti pirmąjį savo sateli
tą aplink žemę 1965 metų gale 
ar 1966 metų pradžioje. J a u ruo 
šiama satelito paleidimui vieto
vė Guianoje Pietų Amerikos 
šiaurės rytiniame pajūryje. 

v įe-
ati-

— Valstybės sekretor. Rusk 
vakar Detroite ekonomistų klu-i 
be pareiškė, kad Jungtinės A-
merikos Valstybės neketina iš
vesti savo karinių da! Pie 
tų Vietnamo ir negalvoja derė
tis su Šiaurės Vietnamu, kad 
būtų Vietnamas neutralizuotas 
komunistam palankiom sąly-
gom. Jis taipgi pareiškė, kad 
Šiaurės Vietnamas ir raudonoji 
Kinija turėtų palikti ramybėje 
savo kaimynus, ir juo greičau 
tai bus padaryta — bus geriau. 

daryta tarptautinė prekybos pa
roda, kurioje dalyvauja 27 vals
tybės iš abiejų geležinės uždan
gos pusių. 

— Buvęs Argentinos diktato
rius Peronas negrįš namo. Pre
zidentas Illia užvakar pareiškė, 
kad Peronas negrįš į Argentiną, 
kadangi jam ten nėra '"politinio 
kl imato", o, be to. jis drums 
ramybę krašte . 

Pe ronas dabar gyvena Ispani
joje. 

respublikos prezidentui, š ian- , 
dien _ čia muziejus. Rygos se-j 
namiestis šiek tiek priminė Ciu
richo senamiestį, Liubeką ar ku 
rį kitą hanzos miestą, tik jokiu 
būdu ne sovietinį miestą. Toliau 
reporteris prisimena Latvijos 
praeitį su jos baronais vokie
čiais .ilgiau sustodamas prie ne
priklausomos Latvijes laikotar
pio. Pasidžiaugia visų trijų Pa
baltijo valstybių ekonomine pa
žanga nepriklausomybės laikais, 
kultūrine aufonomiaj mažu
momis Latvijoje ir Estijoje. 

Šiandieninėj Rygoj vokietybės 

sams. 
Žurnalistas konstatuoja, kad 

ir dabar latviai saugomi nuo 
"tautinių nuokrypų", kad ir dis-
kretiškiau nei Stalino laikais. 
Jaunime nesą išnykę nepriklau
somojo Latvijos gyvenimo pri-

; siminimai. Dėl to. repurterio 
nuomone, rusai bando sutruk
dyti bet kokį tiesioginį pabaltie-
čių kontaktą SU užsieniečiais ir 
tik dabar- teleido užsienio turis
tams lankytis Pabaltijo sosti
nėse. Iš pokalbių su rusais re
porteris padarė išvadą, kad jie 
Latvijoje jaučiasi nepageidau-

nė ženklo. Net latviai turi vesti jamais įsibrovėliais ir latvių a-

Pre/ . identas Jon-n 
1 leje. Fla. 

nas apžiūri uragano Doros nuostolius Jaeksonvii-
(UPI) 

Kodėl nepasisekė sukilimas P. Vietname? 

sunkią kovą dėl savo nacionali
nės egzistencijos. Miesto gyven
tojų skaičius, palyginus su prieš 
kariniu, gerokai paaugo: nuo 
200,000 iki 650.000. (Iš tikrųjų 
nepr. metais Rygoje buvo apie 
400,000 gyventojų. E ) . Ta
čiau rusų Latvijos sostinėj šian
dien skaičiuojama 40 - 4 5 ' ',. Ko
respondentas susidarė įspūdį, 
jog miesto gatvėse daugiau kal
bama rusiškai nei latviškai. 

Mieste rusai pristatę nemaža 
fabrikų, čia gaminama pusė So
vietų Rusijos telefonu aparatu, 
30 ' , tramvajų vagonų, radijo 

kivaizdoje pergyvena menkaver 
tybės kopleksus. 1 E.) 

daliniai į sukilimą nenorėjo ka 
". ir aviacijos 

priešinosi šiam perversmu; 

— N>w Yorko baltieji tėvai 
vakar pradėjo boikotuoti viešo- \ r j a u t 
šios mokyklos sistemą, protes-1 
tuodami mokiniai prievarta per ; 
keliami iš vienos mokyklos j ki-; Kai sukilėliai žengė į genera-
tą dėl rasinio balanso. Manoma. *«*• štabo būstinę, vyriausybės 
kad 250.000 vaikų neis į mokyk karinės jėgos pastatė 
las. Boikotas t ruks dvi dieni, j paleidėją vartuose, bet nešovė. 

— Raudonoji Kinija perspėjo T a n k i n i n k a j kareiviai bandė 
sekmadienį 324) kartą Jungtines a e r o d r o m e s u g a u t l b r i g g e n 

'"''-''"' -•" '"' Nguyen Cao Ky. aviacijos vadą. 

SAIGONAS. Pietų Vietnamas. 
— Užvakar Vietname nepasise
kė kariams pašalinti premjerą 
Khanha. kadangi įvelti kariniai, 

pras ta i organizuotas. Truko ttn-
r mkas k a m o pasiruošimo. TWeJ šis su

kilimas krito. 

Pasitenkinimas Washingtone Vienybe esanti atstatyta. 
bet j iems nepavyko. 

Šis karinis sukilimas buvo 

Amerikos Valstybes 
ro laivai įsibrovė į kiniečiu van
denis. 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 15 d.: Švč. P. Mari

jos skausmai, Vismantas, Puto-
ne. 

Rugsėjo 16 d.: šv. Kornelijus 
ir Kiprijonas. 

O R A S 

Ky. kuris pasiliko ištikimas 
Khanho vyriausybei, pareiškė 

raketos s P a u c i o s konferencijoje, kad su
kilėlių vadai nebūsim baudžia
mi ir vienybė esanti a t s t a ty ta . 

Khanh per radiją pasmerkė 
mažiau kaip 24 valandas truku
sį karinį sukilimą ir vėl pradėjo 
kraš tą valdyti. Nė vieno šūvio 
nebuvo paleista. 

Šiam kariniam sukilimui va
dovavo brig. gen. Va n Pha t , bu-

SEOULAS, Korėja. - - Didelė v c s vidaus reikalų m misteris, 
audra su lietumi užvakar siau- k u r j Khanh išmetė iš valdžios 
tė Seoulo apylinkėje. Pasak po- praėjusią savaitę, 
licijos pranešimo. 103 asmenys VVashingtone pareigūnai pa-
žuvo ar dingo ir 258 sužeisti, reiškė pasitenkinimą. kad 
Jau žinoma, kad 195 asmenys Khanh pasiliko valdžioje, bet 
ŽUVOĮ ;r 207 dingo. nežinia, a r šis sukilimas sustip-

Daugiausiai nukentėjo kaimy- r į n s a r susilpnins jo rež :mą. 
ninė Kyonggido provincija, kur j Vals tybės depar tamentas už-

Didele audra Korėjoje 

ambasadorius. -
Pietų Vietnamo 
Saigoną pirma'::-
tūrių dienų pasik 
ingtone. kur buv 
Vietnamui reik:;: 
riausybės. 

Saigono gyver 
sutiko paniurus 

vo išvykęs iš 
Jis sugrįžo j 
Jo rytą po k e 
Ibėjimu VVash 
pabrėžta, kad 
pastovios vy-

Čekai ieško pakaitalo 
Stalino paminklui 

Prezidentas Johnsonas siū
lęs Mrs. John F. Kennedy am
basadorės postą Meksikoje, bet 
ji nesutikusi vykti Meksikon. 
Jai taipgi buvo pasiūlyta va
dovauti prezidento Johnsono 
kultūrinei programai, bet pre
zidento našlė atsisakė. 

Turkai kiprieėiai vadai va
kar pareikalavo baigti blokadą. 
Jungtinių Tautų pristaty
mas maisto lėktuvais apsup-

aparatų ir elektroninės medžią- tiems turkams kipriečiams Kok-
gos. Ir uostas gerokai išplėstas, kinoje y r a nepakankamas. Vėl 
Daugumas latvių šią ekonominę turkų vadai pareikalavo graikų 
pažangą priima su džiaugsmo, kipriečių vyriausybę nuimti eko-
bet ir su liūdesio jausmu, nes nominę blokadą nuo turkų kip
šu ja kraštan atėjo ir masės ru- rieėnj apylinkių. 

PRAHA. Čekoslovakija. 
Jau 22 mėnesiai kai Prahoje nu 

ojai sukilimą! verstas Stalino garbei pastaty-
abeįingumu. tas paminklas. Pastaruoju me

tu paskelbtas konkursas ar-
c .« n j • chitektams - - siūloma, kad vie-
^ v e i K S t r i l k e d a Į ton paminklo būtu pastatyta pa 

veikslų galerija ir koncertu sa
lė. TOKIO. — .' ionijos minis-

feris pirmininku- lkeda atsigau 
na po chroniško gerk'ės skaus
mo. 

Sel assie Irane 

Chjcajro-
indien 

Oro biuras praneša 
je ir jos apvlinkėje A; 
apie 60 iaipsnių 

Saulė teka 6:30. ieidiias 7:02. 

Alžirija 
HELSINKIS. 

181 dingo, vakar vakare stipriai pas isakė, šaulio jaunimo 

TEHRANAS, 
pi jos imperatori' 
sie vakar atskrie 
ną trijų dienų \ 

anas. — Etio-
Haiile Selas-
lėktuvu į Ira-

uto. 

irinkta 

Paminklas Stalinui buvo ati
dengtas 19-35 metais, dvejiems 
metams praslinkus nuo diktato
riaus mirtie*:. Nusialinimo laik
mečiu buvo ilgai delsiama ir tik 
1901 metų lapkričio mėn. Seku, 
komunistų partija buvo nutaru
si pašalinti paminklą. Sudary
ta speciali komisija, ir 1962 m. 
spalio mėn. paminklas buvo nu
griautas. 

ryt 
Tropinė audra Gladys \i 

4 slenka Puerto Rico .^HK. 

omija. — Pa-
stivalio tarp-

už Khanho vyriausybę. ( tautinis komitete Helsinki nu-
Sukil imas buvo suruoštas, kai : tarė sekantį f e- ivalį suruošti 

sren. Maxweli D. Taylor. JAV Aižiriiuie. 

— Britanijoje parlamento rftl 
kimai numatomi spalio 15 du-

Psitfnkinti sutartimi Cfarysier ;iu*omobilių b«>ndrovės derybininkas 
John Lear? (kairėje, ir United Auto VVorkers U'AW) unijos pirmi
ninkas VValter Reuther f,rnn>-š'A naują Sutartį trejiems metama. Stt-
tartyje numatytos riebios pensijos. XPD 

— • - - • b M M M M 



•^^^mmiĘmmĘvmmm mmmmmm mm mm 

DRAUGAS, antradienis, 1964 m. rugsėjo mėn. 15 d. 

KELIAS Į SVEIKATĄ 
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJFGl MO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 
Sveikatos reikalu raštus - klausimus siusti adresu: 

KELIAS J SVEIKATĄ, 2319 VVest Garfield BKd., Chicaco. 111. 60636 

TIK VISAPUSIŠKA SVEIKATA 

Iš įvairių dovanų geriausia I nos kar tos laikotarpio. Taip ir I 
y ra žinojimas. su krikščionybe lietuvių t a rpe , 

Šv. R a š t a s ' dėjosi. Lietuviai dar ilgai po; 
i krikšto pagoniškus papročius, 

Jei kas mus paklaustų, ku- | užlaikė. Taip dabar dedasi ir su j 
rios dovanos mes mieliausiai sveikata. Daugumas dabar mū- i 
lauktume, vargu daugumas pa- ; siškių, besirūpindami apie svei-, 
sirinktų verčiausiąją. Vienas fo- I katą. rūpinas tik apie kūno ne
to aparato, kitas — šaldytuvo į galias. Rečiau užsimenama apie 
žuvaujant pageidautume; ne- į proto netvarką. O apie tokio 
t ruktų suknelės bei naujausios i visuomeniškumo (arba jausmų 
šukuosenos už vertingiausią do- j darnos) cūtinumą kiekvienam 
vaną trokštančių, šventraštis i — nė nepagalvojama. Tai baisi 
labai vykusiai mums šiuo rc-ika- \ nelaimė — mat, nesuprantant 
ki talkina: jis iš visų dovanų \ visapusiškos sveikatos reikalin-
brangiausia pataria mums lai- guinų, nesirūpinama pilna svei-
kyti žinojimą. 

MMtMMP I 
-•*#•* 

Jaunieji Romas ir Giedrė Venckai piauna vestuvinį svočios tortą, pa
gamintą S. Puikūnienes. 

Lietuviai Californijoj 
NAl'-lOS IDfMOS 

Pažint save sunku, bet būtinai 
reikia 

O kurį dalyką mums pažint 
reiktų pirmiausia, kad po to 

Santa Monicos lituanistinė 
stokojąs, neį-1 mokykla pradėjo naujus moks

lo metus su 9 skyriais. Jei dar-

kata. Todėl ir nesusveikstam 
pilnai. O liguistas žmogus, ypač 
visuomeniškumo 
stengia elgtis visuomeniškai. 
Toks nepajėgia Įgyvendint Die- bo sąlygos pasirodys palankios, 
vo įsakymo "Mylėk savo arti-1 lituanistinį švietimą planuoja-

mes laimingesni pajėgtume tap- I mą..." Dėl tokio nepilno susvei- į ma baigti 10-taisiais mokslo me 
ti? Čia mes irgi įvairiausių pa- j kimo, žmogus elgiasi nežmoniš-] tais. Iki šio Los Angeles koloni-
geidavimų pareikštume, kol Pla- Į kai — pavydi, apkalba, įvairio- \ joje veikė 8-metė šeštadieninė 

mokykla. 
Šalia tradiciniai dėstomų da-

tonas su patarimu mums atsku- \ pa: ar t imui kenkia, namuose ir 
betų, pirmiausia mums patiems valstybėse vaidus da ro ir šaipo-
save pažint patardamas. Tiesa Į si iš pilnam mūsiškių sveikėji- i jy^ų n a u j o S į o s mokyklos * mo 
yra, kad tik po tokios pažinties \ mui kelius tiesiančiųjų. Todėl kytojų taryba mokslo progra-
visos kitos pažintys įgyjamos kiekvienas laimingas žmogus y-; m o n įveda i r visuomenės' moks-
esti. | ra tik visapusiškai, o ne dali 

nai susveikęs asmuo. 
Save pažinti" norėdami, pir

miausia sužinokime, kas yra na
tūralus — sveikas žmogus. Mat, ' 
tik sveikas žmogus pajėgia žmo 
niškai elgtis. O žmoniškai elg-
tife pajėgti mums yra labai svar 
&B, nes ne t ik žmonės, bet ir 

Visuomeniškumu nesveikasis 
nemėgsta sveikųjų 

Nepilnai susveikęs, ypač vi
suomeniškumo stokojąs, nemėg
sta sveikojo, pvz. pavyzdingo 

tarnų, kuriuos prieš keliolika 
metų paskutin- kartą traro su
tikęs Vokietijoje, o taip gi tu
rėjo progos užmegzti ir naujų 
pažinčių. Prof. Bieuauskas jėzu
itų u-te Cirn r.nati, Ohio, vado
vauja psiehoi'igijos departamen
tui. 

Dr. V. Vygantas porai die
nų iš psichologų konvencijos bu 
vo išskridęs į New Yorką da
lyvauti Lietuvių katalikų moks
lo akademijos suvažiavime. Vė
liau vėl grįžo į Los Angeles. 

NAUJA UKTUVI&KA ŠEIMA 

Džiaugiamasi kiekviena nau

dele, Tautinių namų dr. J. 
Jurkūnas ir V. Beitakas. Jau
nieji sveikinimų gavo net iš Lie
tuvos, t a rp kurių ir iš Giedrės 
86 metų senelės Katrės Karu
žienės, ankst : mirusio poeto Pet 
ro Karužos motinos. Sveikini
mus perskaitė L. Grimus. Gro
jant M. Krafto orkestrui , sve
čiai linksminosi ir vaišinosi iki 
Vėtumos. 

Jaunieji Romas ir Giedrė 
Venckai povestuvine, kelionei 
išvyko į Meksiką. Grįžę apsigy
vens Anaheim, Calif.. k u r Ro
mas kaip mechanikai inžinierius 
turi atsakingą darbą viename 
aviacijos fabrike. M. 

TRUMPAI 

Inž. A. Bimbiris tarnybiniais 
reikalais šio mėnesio gale iš
vyksta į Europą. Lankysis P ran 
cūzijoje, Vokietijoje ir Šveica
rijoje. 

A. Skilius, L. Reivydas ir J . 
Kukanauza sudaro naują Lie
tuvių Vienybės sąjūdžio Los A n 
gėles sk. valdybą. Antanas Ski-
rius išrinktas pirmininku. 

Lietuviu technologų d-ja IX. 
20 organizuoja iškylą. D-jai va
dovauja architektas Ed. Arbas . 

Vn. 
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
gražina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
tunnj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus. 

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 _ 5:30, Šeštadieniais 
8:30 — 12:00. 

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00. 

• M B M B M B 

Ofiso teL PR 8-2220 
\ s m « — rez. PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKSEVIČIUS 
JOK&A 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2656 West 63rd Street 
Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 

nuo 11 iki 1 v. ir nuo 4 iki 7 v. v. 
SeStad. nuo 1 iki 4 va! 
TeL ofteo PO 7-6000, rea, GA S-7278 

DR. A. JENKINS 
j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. 
iki 8 vai. Treeiad. ir SeSL uždaryta. 

¥ 

lą. Čia bus siekiama duoti teo
retinius pagrindus būsimiesiems 
visuomenės veikėjams ir Lietu
vos laisvinimo kovos darbuoto- j J a i sukur ta lietuviška šeima, nes į 
jams. Šią idėją savu laiku kėlė I * y r a Pagrir.das lietuvių išeivi-
Leonardas Valiukas rajoninia
me JAV LB suvažiavime. 

P . ŠILEIKIS, 0 . P. 
Ortopedas, Protezlstas 

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

(Arch Supports) Ir t t 
ORTHOPEDUOS TECHNIKOS LAB. 

Vai 8-4 Ir 6-8. Seštad. »-l 
2850 W. 6Srd S t , Chicago 29, BL 

TeL PRospect 9-6084 

DR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLfiS LIGOS 
PRITAIKO AKLNTCS 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia-" 
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus. 

Ofiso teieTonas: PR 8-3229. 
Rea. telef. \VAlbrook 5-5«7« 

TeL GRovehill 6-1595 
DR. ALDONA JUŠKA 

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 West Marąuette Road 
Valandos: 9--12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta. 

TeL RE 7-8818 
DR. ALBINA PRUNSKIS 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Ofisas 2659 W. 59th Street 

VALANDOS: 2-4 p.p. ir 6-8 p.p 
Trečiadieniais ir šeštadieniais 

uždaryta. 
Ofiso telefonas — CX 4-2421 

DR. AL RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 South Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

ir 6 | VAL.: kasdien nuo 2 Iki 8 vai. vak. 
Treč. ir sekmad. tik susitarus 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
8PEC. ORTHOPFDINES LIGOS 

2745 West 69th Street 
Priešais Šv. Kryžiaus ligonine 

VAJU: Pirmad., antr., ketv., penkt. 
nuo 9 iki H v. ryto ir nuo 6-8 v. v. 
šetšad. nuo 2-4. Trečiadieniais Ii 
kitu laiku susitarus telefonu. 

Telef. REpublic 7-28190. 

Ofiso P R 9-1795. Bei . TR 3-0281 

DR. ALG. KAVALIŪNAS 
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 

2300 Weet olst Street 
Oakley Medical Arta 

Pirm., antr., ketvirt. ir penkt. nuo 
2—4 ir 6—9 ir pagal susitarimą. 

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

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. CaJifornia Ave*, YA 7-7381 
1 vai. p. p. iki 8 v. v. kasdien; treč. 
uždaryta; šest nuo 10 v. r. iki 1 po
piet. * ^ 

Santa Monicos mokykloje 
Dievas iš kiekvieno mūsų žmo- <jvasįškio. Mat, pastarasis pri-! šiais metais sutiko dirbti šie mo 

~ mena nesveikajam sveikėjimo į kytojai: Alė Rūta — vedėja, 
tvarkymosi reikalą; toks ra- j J- Sinkienė, G. Gudauskienė, M. 

fti§kximo reikalauja. Tad dar 
šiandien griebkimės visi svar
biausio — pažinkime žmogaus 
pilnos sveikatos reikalavimus, 
nors tai ir labai sunkia! mums 
duotųsi. 

Pilna sveikata yra trejopas 
darnumas 

Tur būt niekad nebuvo nė 
vieno žodžio autoritetingiau api-
WdJfrto, kaip šiandien yra api-
bttdniflma sveikata. Net 64-r;ų 
tautų mediciniškų atstovų sura
šyta Pasaulinės sveikatos or
ganizacijos konstitucija šitaip 
aptar ia sveikata: Sveikata yra 
pilna kūno, prote ir socialumo 
gerove — tai nėra vien nebuvi
mas ligos ar silpnumo, šitoks 
trilypis pilnos sveikatos apta-

jai išlikti gyva: svetimame kraš
te. Rugpiūčin 29 d. Los Angeles 
lietuvių kolonija išgyveno tos 
rūšies įvykį, nes Šv. Kazimiero 
parap. bažnyčioje kun. J. Ku
čingis palaimino dviejų susipra
tusių lietuviškų šeimų vaikų 

gina nesveikąjį į pajėgumą pa- i Matulionis, Alg. Trasikis ir B. i jungtuves inž. Romo Venckaus 
milt Tiesą, Gėrį ir Grožį. Todėl Graužinis 
visiems mums reikia trejopai; Mokyklos t ė / u komitetas pa
sveikti — kūnu, protu ir būtinai siskirstė pareigomis ta ip: J. A. 
dar visuomeniškumu (jaus- Gricius — pirm., P. Pakalniškes 
mais) stiprėti, idant mes pa-! — vicep:rm., V. Kevaiaiticne — 
jėgtume visa, kas gera, gražu, į sekretorė, V. Plukas — ižJ.. A. 
dora ir darnu, pamilti ir savu j Kiršonis — n?.ryx Tėvų komi-
gyvenimu įrodyti, kad minėtas 
gėris yra galimas įgyvendinti 
čia an t žemės gyvenant. Tik nu 
siteikime reikiamai — ryžkimės 
visi sveikti trejopai: ne vien kū
nu bei protu, bet dar ir visuo
meniškumu. Tada ims džiūti 
mums buvus neišbrendama "A-
šarų pakalnė" — jąją mes ne
sveikųjų skriaudžiami priver-
kėm. Visapusiškai sveikti p ra 

tetas pasii-yžęs sutelkti pinigų 
mokyklos finansinei paramai. 

LIETUVIAI PSICHOLOGU 
SUVAŽIAVIME 

Amerikos psichologų d-jos su 
važiavime Los Angeles mieste 
dalyvavo apie 10,000 psicholo
gų iš JAV-bių ir viso pasaulio. 
Iš lietuvių, kiek žinoma, daly
vavo dr. Agota Šidlauskaitė 

rimas daugeliui pasirodys nau- |; dėkime kiekvienas nuo savęs \ (Ottawa. Kanada) , prof. d r Vy 
— liaukimės visas 
krovę vien ant kito pečių. Dėl 
visų neteisybių ant žemės kiek
vienas iš mūsų nešam dalelę at
sakomybės — nesam nė vienas 
visapusiškai sveikas. Tad visi j H lietuviai mokslininkai apžiū-
griebkimes tinkamai gydytis — 
laiku, reikiamoj vietoj ir tin
kamai tai atlikim! 

BEGALVIS MLSMONTERH S 

Nangollos misijnjr Mozumbi-
kr, Afrikoje, rastas nužudytas 
olandu misijonierius kun. Wil-
iem do Meris. Jo lavonas buvo 
be galvos. Vėliau rasta ir jo 
galva, kuri buvo padėta ant jo 
koplytėlės atloriaus. 

jas, neįprastas ir kai kuriems 
a t rodys jis nepriimtinas. Mat, 
daugumas mūsų buvome įpratę 
galvoti apie sveikatą k np apie 
kūno negalią. Paskutiniu laiku 
imama suprasti apie proto ne
sveikatą — a n k s t a u proto silp 
m a r a s nebuvo laikoma liga. 
Šiuo laiku sveikat ;ngumo supra 
t imas dar prasiplėtė, šiandien 
iš pilnai sveiko žmogaus reika-
hmj&ma. kad jis. šalia kūnn ir 
proto Mėto tos , dar būt ;nai bū
tų socialus, kad jis kitam ge
ra daryti pajėgta (kitaip sa
kant, kad jis būti: jausmais — 
emocijomis tvarkingas) . 

Visi mes prisitaikykime prie 
šių dienų medicinos mokslo rei
kalavimų ir. pildydami medici
nos mokslo nurodymus, sten
kimės visapusiškai susveikti. j 
tai y ra kūnu. protu ir visuome
niškumu sutvirtėti. 

Į 

Kodėl neužtenka būti •, iru kūno 
ir protu įvirtam? 

— Kam čia to visuomenišku-^ 
mo sveikam kūnu ir protu rei-1 
kia, — suabejos vienas. — ; 
Mums gali pakakti vien kūno ir! 
proto darnos. — mąstys dažnas-
mūsiškis. 

Nauji dalykai, nors jie ir ge
riausi būtų. visuomenėje pri
gyja labai lėtai. Naujam gydy
mosi būdui žmonių mas^s*5 pri-1

 U;„- •-,,- -• t 
.. .-..._ . . .,* , . ' . Hig-i-enisKi netuvisKi valgiai ir vaisiu arbat 

gyti vidutiniai reikalaujama vici suaugusių sveikata. 

tautas Bieliauskas (Cincinnati, 
Ohio). dr. V. Vygantas, Pax 
Romaną pirmininkas (New 
York). 

Tarp konferencijų ir diskusi-

rinėjo Los Angeles ir lankė vie 
tos lietuvius. Dr. Elena Tumie-
nė savo senai bičiulei dr. Ag. 
.Šidlauskaitei pagerbti savo re
zidencijoje suruošė šaunias vai
šes, kuriose dalyvavo gražus 
būrys abiejų mūsų mokslinin
kių artimųjų. Jaukias vaišes ir.a 
loni šeimininkė paįvairino pras
mingais literatūriniais intarpais. 

Prof. V. Bieliauskas, pirmą 
kartą atsilankęs j Los Angeies. 
pavizitavo visą eilę savo pažįs-

ir Giedrės Karužaitės. Romas 
inžinerijos mokslus išėjęs Bos
tone, į Californiją persikėlė maž 
daug prieš porą metų. Giedrė 
išaugusi ir kolegijoj komerci
nius mokslus išėjusi Los Ange
les mieste, buvo įsijungusi į mok 
sleivius ateftininkus ir vėliau 
skautus. Religinėse ceremonijo
se bažnyčioje ir vestuvių vai
šėse dalyvavo abiejų jaunųjų 
tėvai: Jonas ir Bronė Venckai 
iš Bostatno ir Kazys ir Jadvyga 
Karužos, visų žinomi Los Ange
les gyventojai t a i p pat jų to
limesnieji ir artimesnieji gimi
nės, bičiuliai ir pažįstami. Pagal 
lietuviškas tradicijas svotas (bei 
"piršlys melagis"!) buvo adv. 
V. Kazlauskas, svočia R. Jurkū-
nienė. 

Vestuvių puotoj, įvykusioj er
dvioj ukrainiečių salėj buvo ar
ti 400 svečių. Jaunieji susilaukė 
daug sveikinimų, linkėjimų, g»-
džiu sveikino kun. J. Kučingš, 
skautų rajono vadas J. Pažėra, 
skautų akademikų vardu — A. 
Karalius, ateitininkų — J. Jo-

Res. H E 6-1670 

DR. K, fi. BALU KAS 
AKtttEHUA IR MOTERA LJOOfi 

GnTEKOIX>GlXfi CHIRURGIJA 
84*9 So. Pnlaski Rd. (Crawford 
Metikai BoiMhic) TeL LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia skambinti MI 3-0001 

Ofisas S148 West •Srd Street 
TeL: PRospect 8-1717 

Restd.: S241 West 66th Place 
TeL: REpublic 7-78*8 

DR. 1 DILUS 
C H I R U R G A S 

Valandos: KasrMen nuo 1 Iki 3: treč. 
uždaryta. Antrad, ir p«nkt. vakarais 
nuo 7 iki 8. 

Ofiso ir buto teL OLympic 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
Kasdien 10-12 ir 4-7. Treč. ir seš
tad.. tik susitarus. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ TR VIDAUS LIGOS 

2801 West «Srd Street 
Kampas 63-6ios ir California 

VaL kasdien nuo 6—8 ral . vak. 
SeSt 2—4 vai. 

T « « a « . ir kitu laiku pagal sutartj 
Ofiso telef. 476-4042 

Rea. WAlbrook 5-S048 

M O V I M O 
R. ŠERĖNAS pertraukto baldui 
ir k i t u (kukta*. Ir ii UM. Mlllll 
leidimai h- pilna MiimUs. 
2047 W. 67 PI H1M963 
• ^ • — •— I . H I • ! • I I I < | | 1 I 

DR. C K. BOBELIS 
Inkstų ir ilapumo takų chirurgija 

TeL 695-653S — ragin 
425 Ne. Liberty Street, 
lUmte 25, EJgin, Dlinois 

VaHndoa pagal susitarimą 
TeL ofise HE 4-8849, rea. 888-22SS 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
VaL: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9, 
antr., penkt 1-5, treč. ir šešt. t ik 

TeL REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 West 59th Street 

VaL: Pirmad., antrad.. ketvirtad ir 
penktad. nuo 12-4 p.p., 6:30-8:30 
vai. vak. Seštad. 12-4 vai., trediad. 
uždaryta. 
reL ofiso Ir boto OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius. 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet 

Rez. teL P R 9-6730 

DR. L SEIBUTIS 
Inksto, pūsles ir šlapumo taku 

chirurgija 
Ofisas: Naujas adresą... 2454 West 
7tst SL (71-Os fa- Campbeil Avenue 
kampas), tei. 776-2880; 30 N. Miehl-
gan ave. Sulte 808, teL CE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 63rd Streei; 

Ofiso tH. REliance 5-4410 
Hez. t«."GRovenllJ 6-0617 

Valandos: 1-3 p. p. ir 6-8 p 
3 P. p 
pagal sutart} 

Penkt. tik 
Trečiad. ir seštad 

P-

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCMKIŲ IR VATKŲ IJGT; 
SPECIALISTE 

MEDICAI. BT1LDTNO 
7156 Soatb Western AveniM 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Treeiad. nuo 
11 vai. ryto. — 1 v. p. p., seštad. 11 
vai. ryto iki S vai. p. p. 

Ofiso tei. RE 7-1168. 
Rez. teL 239-2919. 

susitarus. 

SIUNTINIAI 1 UETMVft 
tr kttos kraštas. 

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer 
Chieaiso 82. flL *el. YA 7-5980 

D A Ž Y M A S IR 
D E K O R A V I M A S 

Vidaus ir lanko darbai. 
AI/JIM^VTAS DIKINIg 

Te! 7Sa-?SSS. 
»«is w neck PI„ ctiioaso. m. •JSJSBBBVsaaaasavjNBVtMiJMSBsai 

M . aflso HE 4-8798; Rea. H I 9-S9M 

BR. S. ir M. BUDRYS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika ir Alenrija 
3751 Weet 51st Street 

Vaiftndfjjn pti ai., antr., ketvirt. 8-9 
vai. penktad. 10 v. r. iki 9 v. v. 
SeStad. 10 v. r. tki 1 p. p. Ligonius 
Priima pagal susitarimą. 

T * ofiso 785-4477: Rez. P R 8-8960 

DR. L DEijKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
SPECIALYBE — NERVŲ m 

EMOCI.VftS LIGOS 
CRAWPOD MEDICAL BUDO. 

•449 So. Pnlaski Rd . 
Valandos pagal susitarimą 

Rea. GI 8-0873 

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
AKC8ERMA IR MOTERŲ LIGOS 

61S2 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne 
rtUliepia gkambinti Ml 3-0001 

MO VI NG 
Apdrausta* perkraoBtjriDsa 

{•aWq 

A. V IL IMAS 
su pienu stiprini vaikų ir 

Nuotr. mž. J. *Mabok° 

Ofiso H E 4-1414, Rea. R E 7-08*7 

DR. D 6AIŽIDNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialyl* akoserija ir moterq l igos 
8454 West 71st Street 

(71-os ir Oampbsll Are. kampas) 
VaL: kasdien 1—S ii 6—8 vaL vak 

SeSt 12—S v. p. p. 
Trečiadieniais uidarvta 

DR. A. GARUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

27S7 West 71st Street 
VAL.: kaedi*n nuo fi - 5 vai. vakaro. 

Aestad. nuo io iki 12 valandos. 
Trečiadieniais uždaryta 

Tirnnitts priima pagal .<*Bsi tarimą. 
l**Bf. — WA 6-2017 

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZID.) 
Valandos p«eal snsHartma 

Offiso telef. CL4ffside 4-28M 
Read. telef. WAlbrook 5-3099 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CH.RURGAS 

Bendra praktika ir specialiai 
chirurgija 

4644 So. Asbland Avenne 
Valandos kiekvieną diena 2 4 ir 
6—8 vai. vaifc Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 v 
iki 5 v. v. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA KtAKTTKA LR MOTERŲ 
LIGOS 

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 
r*L PRospect 8-122S ar PR 6-5577 
Ofiso vaL: Pirm., antr.. trec Ir 
penKt. nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu lai
ku — pagal susitarimą. 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 

2858 West 63rd Street 
Tei. — PRospect 8-7773 

Val.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. p., 
antrad. ir penktad. 5-8 v. v. 

Ofiso H E 4-181*. Rez. PR 9-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos 
2454 West 71 st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 
Šeštad. 3 v. r. — 2 p. p. 

Trečiadieniais uždaryta 

Of. tei. H E 4-2123. Xamq GI 8-9195 

DR. V. P. TUMASONIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Priiminėja ligonius tik sositaraa. 
Vai. 2—4 5. p. ir 6—8 p. p. 

Trec. ir Seftt, uždaryta 
Telefonas — GRovehill 6-2823 

DR. A. VALIS-UBOKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybe: AKUŠERIJA IR MOTERŲ 

EIGOS 
VALANDOS: 1 iki 4 Ir 6 lkl S T. v. 

Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais už<iaryta 

DR. JUUA M0NSTAVIČIUS 
GYDYTOJA IR CHTRURGfi 

VTDAtTS LIGna 
10748 S. Michifcan. Chicas;o 28, UI. 

Telef. ofiso: PTllman 5-6796 
>annj: BEveiiy 8-3949 

Pri5m. vai.: kasdien 6-S v. v., iešt. 
1-4 p. p. ir treč. uždaryta. 

Tei. CE 6-0729 arba 283-4600 

DR. C. K. PAULIS 
DIAGNOSTIKA IR VTDACS LIGOS 

Monroe Bnflding, Saite 709 
104 Soath Michican Avenne 

TTvInnAn* «ii«4»a<-n» NSMMMl 

Tei. PRospect 9-9400 
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VAŠKAS) 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

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

SeStad. nuo 2 iki 4 v. Treč. tr sekm. 
tik skubiais atvejais ir susitarus. 

Tei. ofiso PR 9-9449. rea. HE 4-3150 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

3107 We*t 71st Street 
Vai.: 2 iki 

Treč. 
4 v. p. p. ir 7 iki S v. T 

r SeStad pasral mitart! 

Tei. Ofiso PR 9-T8O0: Namtj 925-7997 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

M C , vrr>AT*? LIGOS 
5159 Soath Dameo Avenne 

Valandos: 1-9 p. p. 
Išskyrus trečiadienį 

Šeštadieniais 10-5 v. D. p. 

DR. P 2. ZALATORIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 Soath HaMted Street 
Tei. ofteo C A 9-02T.7. re*. PR 8-995S 

Rez. OflAfl So. Asbland Avenne 
Vai. U v. ryto ntl 2 T. p. p. 6-7 v. » 

Perskaitę "Draugą", duo

kite h kit iems pasiskaityti 
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Katalikiškųjų 

MOKYKLŲ AUGIMAS 
Šią savaitę jau sugrįžo prie 

darbo ir viduriniųjų mokyklų 
— gimnazijų mokiniai. Turime 
gaivale katalikiškas mokyklas. 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
katalikai šiuo metu turi 2.437 
%ukšt. mokyklas. Jose moko 
•51,065 mokytojai. Mokinių i 
•jas šiemet (su naujai užsire
gistravusiais) sugrįžo 1,053. 
000. 

Ir lietuviai yra įsteigę ir iš-
Vaiko pustuzinį šios rūšies mo
kyklų. Tėvai marijonai turi 
iukštesniąją mokyklą, vadina
mą Marianapoliu. Thompson, 
Conn. Tėvai pranciškonai — 
frv. Antanę, Kennebunkporte, 
Maine. Šv. Kazimiero seserys 
išlaiko dvi — Marijos, Chica-
goje, ir Šv. Juozapo viloje, 
Newton, Pa. Šv. Pranciškaus 
3eserys aukštesniąją moKyklą 
turi Mt. Providence, netoli 
Pittsburgh, Pa. Jos mokyto
jauja ir Šv. Kazimiero parapi
jos aukštesniojoje mokykloje, 
Pittsburgh, Pa. 

Šį rudenį į pradžios ir aukš
tesniąsias Amerikos mokyklas 
įstojo 5,653,000 mokinių. Ame
rikos katalikų veikimo centro 
švietimo departamentas apskai 
čiuoja, kad per pastaruosius 
kelerius metus mokinių skai
čius aukštesniose mokyklose y-
ra labai žymiai padidėjęs. To
dėl kai kuriose diecezijose tom 
mokyklom patalpų problema 
pasidarė atkuali. Nelengva jas 
ir kvalifikuotais mokytojais ap 
rūpinti, nes daug kur pritrūko 
kunigų ir brolių vienuolių bei 
seserų vienuolių, kurie specia
liai yra išsimokslinę ir pasiruo 
šę mokytojais. Tačiau krizės 
dėl to nėra. Imamasi priemo
nių, kad ateičiai pakankamą 
mokytojų skaičių paruoštų ka
talikiškoms mokykloms. Todėl 
ir pašaukimų į religinį bei vie
nuolinį gyvenimą klausimas 
šiandien yra pasidaręs labai 
aktualus. Mat, vienuolių vaid
muo katalikiškųjų mokyklų gy 
venime yra pats svarbiausias. 
Tai žinome ir iš lietuvių gyve
nimo. Juk ir pas mus tik vie
nuoliai ir vienuoles tepajėgė 
įsteigti ir išlaikyti aukštesnią
sias mokyklas. Lietuvių vienuo 
lijos taip pat turėtų dar stip
resnę akciją išvystyti, kad pa
pildytų savo darbininkų eiles 
švietimo ir kitose srityse nau
jais darbininkais, kurių ir joms 
pradeda pritrūkti. Lietuvių vi
suomenė privalo joms padėti. 
Ypač tėvai, turį savo šeimos 
židiniuose gražaus prieauglio. 

Ir katalikiškose pradžios mo 
kyklose mokinių skaičius auga. 
nors ne taip žymiai kaip aukš
tesniosiose, šiemet į jas įstojo 
4.600,000, pernai jų būta 4.546. 
360. Pradžios mokyklose mo
kinių skaičius paaugo 1.4 nuo
šimčiu, aukštosiose 3.2 nuoš. 
Per devynerius metus, nuo 
1954 m. iki 1963, pradžios mo
kyklų mokimų skaičius paau
go 40.5 nuošimčių, o aukštes
niųjų — 66.9 nuošimčiais, šių 
mokyklų išlaikymas visose die
cezijose žymiai pabrango. Rei
kia naujų pastatų parūpinti, 
reikia samdyti daugiau pasau
liečių mokytojų. Tudėl beveik 
ir tėvams pasidarė didesne naš 
ta, nes reikia daugiau mokė
ti už savo vaikų mokslą priva
tinėse katalikų mokyklose. Ta 
pati problema, žinoma, yra ir 
kitose privatinėse mokyklose. 

Nepaisant taip žymaus mo
kinių skaičiaus didėjimo ir vi
sų su tuo susijusių sunkumų, 
Amerikos katalikai savąsias 
mq|kyklas išlaikys ir išlaikys 
gerai bei aukštame mokslo ly
gyje. Tėvai, matydami, koks 
yra skirtumas tarp religiniu 
pagrindu pagristo auklėjimo 
katalikiškose mokyklose ir va
dinamose viešose valdžios iš
laikomose, kurtose ir Dievo 
vardas bijoma paminėti ir net 
paprasčiausia malda draudžia
ma (Aukščiausiojo teismo nuo-
spredžiu), nieko nesigaili sa
voms mokykloms išlaikyti. 
Joms padeda ir, reikia many
ti, ateityje dar daugiau padės 
ir visa katalikiškoji visuome
nė, kuri nėra ir negali būti pa
syvi šiais gyvybiniais katai.kiš 
kojo prieauglio švietimo ir auk 
Įėjimo reikalais. 

Katalikų spauda, gvildenda
ma mokyklų problemas ir pri
pažindama jų sunkumus, vis 
dėlto optimistiškai žiūri į jų 
ateitį. Yra konstatuojamas 
džiuginantis faktas, kad šį ru
denį visi mokytojai, vienuoliai, 
vienuolės ir pasauliečiai, atėjo 
į mokyklas geriau pasiruošę, 
negu bet kada pirmiau. Praė
jusią vasarą visose diecezijo
se, visuose vienuolynuose, ko
legijose ir universitetuose tūks 
tandiai katalikų mokytojų gili
no žinias ir ruošėsi mokytoja
vimui. Šio sąjūdžio pasekmės 
esančios labai geros. Todėl 
mokslo ir auklėjimo atžvilgiu 
katalikiškųjų mokyklų lygis 
pasieks ne tik taip aukštas, 
kaip ir ligšiol, bet jis dar ir 
ausčiau bus pakeltas. 

TERITORINIS GINČAS TARP MASKVOS IR PEKINO 
Ligi šiol slepiamas, dabar tas ginčas iškyla viešumon 

Į DRAUGĄ? antrad'rris. lW>f i* ^ ; c ^ ! . r> n. 

Kai Sovietų santykiai su Ki
nijos raudonaisiais pradėjo ges
ti, išorinis pasaulis ne iš karto 
apie tai sužinojo Ir Maskva ir 
Pekingas ilgą jaiką savo nesu
tarimus laikė pas'aptyje. Tik 
kai nesutarimai p>. ailejo reikš
tis įvairiomis spaudimo priemo
nėmis iš Sovietų pusės, tų nesu 
tarimų negalima buvo ilgiau nu 
slėpti. Jie buvo pavadinti '•ideo
loginiu ginču" ir tuo vardu pasi
darė žinomi išoriniam pasauliui. 
O savo esme tas ginčas, anot 
Maskvos h Prkuigo, susuedė į 
tai. kad Kinijos raudonųjų va
das Ma..tsetungas lengėsi siek
ti bolševizmo laimėjimo pasau
lyje ginklu, o Chruščiovas skel
bė, Kad daug tikresnis kelias 
prie to laimėjimo esąs taikingas 
politinis ir ūl;;ms lenktyniavi
mas su laisvuoju pasauliu. 

Iš šalies žiūnnt, atrodė, kad 
toks ginčas prie gerų norų leng 
vai galėjo būti išspręstas. Ir kai 
buvo skelbiama, kad tokio spren 
dimo siekiama ginčo šalių šau
kiamuose suvažiavimuose ir ko
munistinių partijų konferencijo
se, išorinis pasaulis buvo linkęs 
prie išvados, kad anksčiau ar 
vėliau Maskva u Pekmgas ras 
bendrą kalbą klausimu, kaip 
laisvąjį pasaulį leikėtų palaido
ti. Dėit.i tame pasaulyje rim
tesni politiniai stebėtojai ir ne
laukė kad sakytas "ideologinis 
ginčas" galėtų vesti prie raudo
nosios šeimos skilimo, jeigu už 
to ginčo nesislepia rimtesnės ne
sutarimų priežastys. 

PRANAS DAILIDE 

kiama, kad ta tikroji nesutari
mų priežastis kadi nors iškils 
viešumon. Ir tiki ai nors rau
donojoje spaudoje .: nebūvu pil
nai išvengta kai kūnų užuominų 
apie galintį iškilt, teritorinį gin 
čą", bet visu aštrumu tas gin
čas iškilo viešumon tik pasku
tiniu laiku, kai Chruščiovas ne
teko vilties toli;-... šlaikyti jį 
paslaptyje. 

Pragoję pasakytoje kalboje 
Chruščiovas apkaitino Pektngn 
teritoriniu reikalavimų kėlimu 

pasirodė "Prav-dos" įspėjimas 
kad Pekingo teritorinės ambici
jos gali privesti prie karo. Drau 
ge su tuo darbovietėse buvo su
šaukti protesto mitingai, o at
skiri asmenys paraginti rašyti į 
laikraščius protesto laiškus. Žo
džiu, buvo paleista į darbą visa 
Sovietų propagandos mašineri
ja, kad Pekingas nedrįsta, dau
giau nė užsiminti apie savo no
rą atgauti Ramiojo vandenyne 
pakraščius. Mongolija ir Sovie
tų centrinės Azijos ialis. 

Nereikia ir aiškinti, kad iški-— Reikalai DUėjo taip toli, — 
pareiškė Chruščiovas, - kad ki- ^ s t u o k e l i u viešvmon Mask-
niečių vadai kelia teritorinius j v o s i r Pekingo teritorinis ginčas 
reikalavimus ir atrodo, kad jie | nepataisomai žlugdo raudono-
siūlo Sovietų Sąjungos suskal- j s i o s šeimos vienybe ir turės di-
dymą. Tas pareiškimas buvo į. j dėlės įtakos trešnei bendros po-
prastas bolševikiniame pasauly-1 1 : t i k o s r a i d a L N'-'tuiėdamar, pa-
je signalas "naudies" protes-

Henrv Cabot Lodge ir prvz. Johnson tariasi Baltuosiuos.- re 
prieš Lodge kelionę j Europą Vietnamo reikalais. Jis aplanky 
giją. Vak. Vokietiją. Olandiją, Ispaniją ir Britaniją, kurios sut 
ėios siųsti ne karinius stebėtojus j Vietnamą. 

i'-i' >se 
B*-i 

:K. tn-

tams. Oficiali Sovietų informa
cijos agentūra "Tass" pavadino 
Pekingo reikalavimus absurdiš
kais, o visoje Sovietų spaudoje | iš Pekingo išgirsime. 

ramos iš šalies, Pekingas ne- j 
vykdys, žinoma, savo reikalavi
mų ginklu. Bet apie Sovietų ko- i 
lonializmą mes dabai dažniau 

Liet. Katalikų Mokslo akademijos 
suvažiavimą sveikino popiežius 

Paulius VI 
Iš plačios Amerikos. Kana

dos. Italijos ir kitų kraštų lietu
viai katalikai mokslininkai su
važiavo į Fordham universite-

sveikinimo ir padėkos žodžiu 
suvažiavimą, pranešdamas, kad 
New Yorko arkivyskupas ir kar
dinolas Fr. Spellman prašęs per 

priežastis. Šventasis Tėvas 
siunčia savo sveikinimus vi
siems Akademijos nariams 
bei organizatoriams ir paža
da melstis už suvažiavimo 
pasisekimą. Jis, visų bendra 
sis Tėvas, skatina akademijos 
narius dar giliau įdiegti tuos 
principus, kurie padaro ka
talikų gyvenimą geresnį ir 
pavyzdingesnj. šiam tikslui 
suvažiavimo dalyviams ir vi
siems lietuviams, kurie šias 
pastangas remia. Jis siunčia 
savo tėvišką Apaštališkąjį 
Palaiminimą. 

Su mano asmeniniais ge
riausiais šeštajam suvažiavi
mui sėkmės linkėjimais, nuo
širdžiai Jūsų Kristuje 

A. (1. C'ard. Cicognani". 

•Ua v n -J. Girnių ir prof. Alfi 
ną. 

Susikaupimo minute it mal
da prisiminti trys mirusieji na
riai dr. Juozas Leimcnas 
(1963). prof. S t Kolupaila 
11964), prel. J. šaulys (1964). 

Organizuojami LKM Akade
mijos nauji židiniai. kuriami 
nauji mokslo institutai. . 

Spaudoj ir gyvenime 

ŽEMES ŪKIS TOLIAU SMUNKA 
Kai Amerika turi sunkumų, kaip [Ukmergėje po senovei realiruoja-

sunaudoti žemės ūkio gaminių {mi jauni liesi gyvuliai, jų tarpe ir 
perteklių. Sovietų kontroliuoja- i išbrokuotos karvės, dėl ko ūkiai 
mo krašto žemės ūkis žiauriai nu- I patiria milžiniškus nuostolius Per
sunkęs. Vilniuje okupantų leidžia- {nai net 63 proc. gyvulių buvo rea-
ma "Tiesa" 181 nr. rugp. 5 d. skel į lizuoti žemiau vidutinio įmitimo. 

Tolesnė ginčo eiga parode, kad 
tokių priežasčių čia esama 
Tos priežastys yra tokio po

būdžio, kad jų jokiomis konfe
rencijomis nei pašalinti, nei pa
keisti neįmanoma Niekam nėra 
paslaptis, kad kinietis neapken
čia ruso. Tą neapykantą palaiko 
ne tik rasės skirtumai, bet ir y-
patmgai gausūs istoriniai prisi
minimai. Kiniečiai, nepareinamai 
nuo to, ar jie yra komunistai, 
ar nacionalistai, negali pamirš
ti, kad sustiprėjusi caristmė Ru 
sija ,lakui bėgant, pnsigraibė 
Kinijos žemių, priversdama di
džiausią pasaulyje tautą spaus
tis sumažintuose valstybės plo
tuose. Badas Kinijoje buvo ir 
tebėra dažnas reiškinys. O ne
turėdami kur padėti dideho gy
ventojų pertekliaus, kiniečiai ne 
gali ramiai žiūrėti i pustuščius 
Azijos plotus, kūnuos kadai- Lietuvių katai 
se valdė Kinija ir kuriuose da
bar šeimininkauja Maskva. 

Tai visa laisvajam pasauliui 
buvo žinoma dar tuo laiku, ka
da "ideologinis ginčas" tarp Mas 
kvos ir Pekmgo dar nebuvo įsi-
sisiūbavęs. Ir laisvojo pasaulio 
politikai jau tuomet buvo linkę 
manyti, kad tikrumoje ne ideo
logija ,o senos teritorinės sąs-

| kaitos glūdi po Maskvos ir Pe-
| Kingo nesutarimais. Tik, anot 
1 mūsų patarlės — varnas varnui 
į nekerta į akį, — nebuvo lau-

tą pasidalinti savo srities moks- teikti suvažiavimui geriausius 
linėmis žiniomis. Jis vyko rug- linkėjimus. Kai jis paminėjo. 
sėjo 5 - 7 d. 

Suvažiavimas pradėtas šv. mi 
šiomis į šv. Dvasią. Jas laikė 
prel. J. Balkūnas, o lekciją ir 
evangeliją lietuviškai skaitė 

jog šv. Tėvas Paulius VI at
siuntė suv 
ir apaštališkąjį palaiminimą per 
kard. Cicognani, visi sustojo 
ir pagarbiai išklausė Šv. Tėvo 
anglų kalba rašyto laiško. 

Čia patiekiame jo vertimą: 

Akademijos ateitis 

} ateitį prof. A. Liuima žvel
gia šviesiomis akimis, - aka
demija nesunaikinta; ji gyva, 
veikli ir pasidariusi tarptautinė 
savo židiniais. Tremtis akademi 
jai nepakenkė. Galime stambiai 
praturtėti dvasia, panaudodami 
svečių šalies kultūrinius turtus. 
Kaip lietuvių moks.o įstaiga ji 
gali kurti, augti, bręsti ir to
bulėti. Galimybės didelės, bet 
mums reikia veržlumo, gyvos 
dvasios, geresnės informacijos 
apie tai. ką darome. 

Bendram posėdžiui vadovau-, 
ti buvo parinkti prof. Antanas' 
Salys ir kun. dr. Juozas Vaiš
nora, MIC. Kai pirmin. prof. 

******* «v*Jkmimą Į g ^ p a m i n ė j o . jog jam tekę 
LKMA vadovauti pirmajam su
važiavimui ir dabar VI-jam. — 
susilaukė triukšmingo pritari-1 ga i ]S verte, už teisingumo ir 
mo. Jis dėkojo Fordham univor- į taikos Įgyvendinimą, — nauji 

Pasauly vyksta nuolat šis tas 
nauja ne vien technikoje ar 
moksluose, eina kova už žjmo-

"Šventajam Tėvui buvo ma 
Jonu patirti, kad Lietuvių ka
talikų mokslo akademija, į-
kurta 1922 m., turės savo šeš 
tąjį suvažiavimą rugsėjo 5 - 7 
dienomis Fordhamo universi
tete New Yorke. Šv. Tėvas 
pavedė man Jo vardu pasvei
kinti suvažiavimo dalyvius ir 
palinkėti sėkmės. 

siteto vadovybei, suteikusiai sa
vo šaunias patalpas LKMA VI-

; jam suvažiavimui, kun. prof. 
! VI. Jeskevičiui. SJ, prof, An-
\ tanui Vasiui, prel. J. P>alkūnui 
, ir visiems, kurie prisidėjo prie 
šio gausaus suvažiavimo. 

Centro pirmininko žodis 

žmonės kur:a naują istoriją, 
nors dabar tikroji žmogaus di
dybė aptemdyta. 

Negalime užkasti talentų, kai 
esame Apvaizdos pašaukti kū
rybai, daryti visa nauja, įsi
jungdami į Dievo kūrybos pla
nus. Tik petys j petį!. 

Vertybių prasmė 

Lietuvių intelektualų su-

Jvadinę paskaitą apie verty-
b»ų prasmę materializmo aki
vaizdoje pateikė suvažiavimui 
prof. Juozas L. Navickas. 

Norint užmegsti ir išvystyti 

4 -mokslų akade
mijos suvažiavime kalba medici
nos sekcijos vadovas dr. D. Jasai
tis. N'uotr. V. Maželio 

prof. dr. VI. Jeskev'.čius, SJ. 
Iš Fordham universiteto gra

žios bažnyčios suėjo su važia vi-1 
mo dalyviai į vėsinamą Campusi 
Center salę. Buvo apie 150 re-
gistruotų dalyvių. Vėliau prisi
dėjo kiek svečių. 

Kun. prof. dr. Vladas Jeske-1 
vičius, SJ, suvažiavimui ruošti j 
komiteto pirmininkas, pradėjo j 

Pakviestas LKMA pirminin
kas kun. prof. dr. A. Liuima, 
SJ. tarti žodį atskleidė Akade
mijos praeitį ir nurodė ateitį, 

kurtos priemonės sutelkti j kaip LKM Akademija įsijungia 
mokslo žmonėm, kurie toliau! j Dievo planą. Paminėjo gar-i 
vykdytų studijas ir plėstų lie ; bingus akademikus, ka: kurių ; pokalbj su materializmu, tenka 
tuvių tautos kultūrinę raidą,j kultūrinius laimėjimus, k. a. Do; aiškiai pažinti priešišką ideolo-
yra Jo Šventenybei didelės: vydaičio. Dambrausko. Bučio, Į giją. Materializmas blankiai nu-
paguodos šaltinis, šiandien | Šalkausko, dr. Juozo Ereto, pro | šviečia žmogaus esimą, egzis-
beveik labiau nei kada anks
čiau yra reikalinga laikytis 
tų vertybių, kurios yra bran
giausios, ypačiai jei jos at
rodo puolamos iš visų pusių. 
Lietuvių tauta šimtmečiais 
kovoja, kad išlaikytu savo 
tikėjimą, nepaisydama didelių 
kliūčių, tad matyti šiandien 
šį suvažiavimą siekiant iš
plėsti katalikų mokslo įtaką 

fesor. Z. Ivinskio ir kitų, entu-; tenciją. Reik ieškoti, pažinti, o 
ziasto dr. S. Bačkio pastangas radus tiesą - ją pripažinti. Tas 
atgaivinti akademiją, aukomis i pokalbis yra svarbu -s teologams; 
stambiai parėmusius nariu-;: 
prel. Fr. Jurą, kun. J. Karalių, 
p. Kazickus, o seniau 
Federaciją. Jei 1961 m 
Akademijos 60 narių, tai 

bet svarbus filosofams ir ki
tiems mokslams, nes materializ
mas, sužalojęs žmogaus dvasią, 

buvo daro nemažos įtakos žmonėms. 
dabar i Paskaitininkas nurodė į ver-

ALK 

jų yra 172; jų tarpe per 40 nau- tybių tikrovę, jos prasmę, j ma
jų akademikų. Centro valdyba j terializmo vertę ir materializ-
sutarė pakelti nariais mokr.li- mo trūkumus; jis apibūdino są-

yra nuoširdaus pasitenkinimo j ninkais prof. A. Damušį. prof. (Nukelta į 5 psl ) 

Ma tokias informacijas iš Ukmer
gės rajono: 

"Ukmergiečių rykštė — karvių 
bergždumas. Veislinis darbas ap
leistas, kergimas neplanuojamas, 
pažangus dirbtinio apseklinimo me
todas taikomas blogai. Daug gyvu
lių krenta. Pirmąjį pusmetį apsi
veršiavo tik 68 proc. karvių, o 
kai kuriuose ūkiuose — mažiau 
kaip pusė. čia nori ar nenori, o bū 

Susirinkime pasakojo, kad Kui-
niškių kolūkyje penė;0... nekast-
ruotus bekonus. Juos šėrė bado 
norma. Gal nėra pašarų? Pašaru 
yra, bet š'-rėjos ju neima: mat 
joms atlyginimas buvo mokamas 
už sunaudotus pašarus, o ne ui 
priesvorį! O šitame ūkyje, tarp kit
ko, dirba du zootechnikai... 

KAZYS ALMENAS 

UPĖ ! RYTUS, UPl ! $IAUR| 
R o m a n a i 

Išvados iš šių liūdnu pamokų ne 
pu-tinai prisimena skambios kalbos, d:romf' P e r p l r m ^ Pu'met> 

konkretūs nutarimai, priimti dėl ^realizuotų gyvuuų buvo žemiau 
veislinio darbo pagerinimo garny- ' V , d u t U U o j m i t i m o ° D r , i ' » V '"' 
bulės valdybos tarybos posėdžiuo
se. Kur šitų planuotų priemonių 
gyvybė' 

Panašus klausimas kyla. kai pra
dedi gilintis j kitus ūkių reikalus. 
Štai dar pernai gamybinėje valdy
boje buvo labai optimistiškai kal
bama apie karvių skaičiaus padidi
nimą: girdi, turima daugiau kaip 
du tūkstančiai sukergtų telyčių. 
Tačiau valdybos ūkiuose karvių 
per pusmetį padidėjo vos 235. Tris
dešimt ūkių karvių skaičių suma 
žino. Mat, karvės buvo beatodai
riškai brokuojamos ir parduoda
mos, o jų vietos fermose liko tuš- I 
čios. Dargi už dvi išbrokuotas ir j 
viešai parduotas karves ukmergie- I 
čiai nenupirko vienos melžiamos. j 

kiškių ir dar visi eilė kolūkių į 
mo* kokybės produkciją. Tas pats 
mėsos kombinatus pristato tik ie-

kingumas žemas." 

Zigmanto Darvainio! Jis buvo tokia tikra visų 
sapnų dalis. Jo juokas, garbanoti auksiniai plaukai, 
kažkodėl net markizės de Tourney ilgesingos, juoda 
šilkine skara pridengtos akys, jos virpantys pirštai, 
laikantys ašarų dėmėmis išblukintą laišką su nere
aliai skambančiais, bet užtat tikrais Zigman'o žo-

pasakytina ir apie pieną Jo ne I džiais. Tos pačios rankos rašytais žodžiais, kuri pa
tik mažai gaminama, bet ir pre- 1 sj rač> priesaiką duoti laisvę savo žmonėms... 

Laisvę... Zigmanto... 
Jis ilgai žiūrėjo į saulės ženklą, nubrėžtą ant 

ištemptos palapinės odos. Žiūrėjo į buivolo formą ki
toj palapinės pusėj. Buivolo, su didele, aiškiai įrėžta 

-avo šeimai. Kelik., ,i,r M.-n.-.i d7- 11 jo krūtinės ląstą širdim ir ją perveriančia ietim. I 
'vkas. kurj norėčiau, kad galėčiau, ilgo plauko meškeną kurioje jis buvo įsivyniojęs. 
jiems duoti: krikščioniška religija. I r ] a m atrodė visai neįtikima, net daugiau negu 
Jeigu j . . . ja turėt,, ir nš nei„čiaui| ^ ^ ^ k a i p t i e v a i z d a i > pasiekiantys j ; iš dar ne-

šblėsusio sapno, kad Zigmantas galėtų būti c a, kad 

i. Žvilb. 

Visą savo nuosavvbę atidaviau 

nuotoje Europoje, kažkur sapnuotam Paryžiuje, Ša-.formos milinė ir vienas aulinis batas. Abu batus ka-
teikiuose. • daise už bebro kailius išsimainė Kvonsebas, bet vieną 

Ton-kau-pa teiravosi būrio vado Parti-kan, jis, batą jam pavogė ir sugraužė stovyklos šunes. Dabar 
klausė šamano Kvonsebo ir kitų senų vyrų. ar Zig- garbingose situacijose jis užsivilkdavo prancūzišką 
mantas bet kada buvo čia užklydęs. Ar jie bent kada Į milinę ir apsiaudavo vieną batą. 
girdėjo apie Zigmantą. Buvo ir visa eilė smulkių balto žmogaus įnagių. 

Atsakymai buvo lyg tarti viena burna. Visi sa-j Geležiniai strėlių smaigaliai, vienas stiklinis butelis, 
kė ne. Ne, jie nežino nieko. Ir atsakė tai. nesileisdami, apsaugotas kailio apvalkalu. Keletas peilių. 
į jokius spėliojimus ir kalbas, lyg jie, lyg patys indė-j Peiliai buvo susmeigti tvarkingoje eilėje į raudo
nai suprastų, kaip buvo absurdiška net svajoti, jog nai nudažytą stuobrį. Tai buvo Kvonsebo ceremonia-
Zigmantą Darvainį, vienintelį teisėtą Darvainių šei-įliniai peiliai ir kiekvienas jų buvo skirtas tam tikrai 
mos palikuonį ir teisėtą Šateikių dvaro ir kaimo pa- apeigai 
veldėto ją būtų galima ieškoti čia. 

jiems palikęs nei šilingo, jie bū-
fų turtingi; ir jeigu jie to neturė- | l - . 
tų, nors būčiau jî -ms visą pasauli jis bet kada būtų galėjęs būti čia. Atrodė vi oi ab-
•alikęs jie hutų vargšii j surdiška, net ieškoti jo čia. 

Ne. Zigmantas priklausė sapnams. Kažk» aap-— Ct. Clemenreau 

Kažkur pasąmonėj P>dmonas jau buvo beveik 
su tuo sutikęs ir ruošėsi priimti ir suprasti visos jų 
kelionės bergždumą. O geriausias kelias visa tai su
prasti buvo prisiderinimas prie sapnų pasaulio. 

Kas galėjo čia rištis su Europa? Kas? 
Jis apsižvalgė. Jo akys slydo nuo išraižytų pa

lapinės sienų prie grindų. Vis dėlto Europos oiviliza-

Erdmonas pasikėlė iš guolio ir nuėjęs pasiėmė 
vieną. Vis dėlto tai buvo įrodymas, kad Europa siekia 
ir čia. Jis žiūrėjo į p**ilio nuzulintas, bet kadaise įmant
rias kriaunas. 

Jis apsuko peilį rankoje. Abu ašmenys žvilgėjo. 
Kvonsebas prižiūrėjo gerai savo ceremonialinius pei
lius. 

Staiga Erdmonas suvirpėjo. Jis pajuto, lyg būtų 
cijos detalių buvo ir čia. bet jos lyg buvo pagamintos; akimirka matęs kažką labas nejaukiai pažįstamo 
specialiai, lyg buvo specialiai pritaikytos šitam lau 
kiniam kraštui ir atkeliavo čia per ežerus, upes, Hud-
sono įlanką iš Bristolio. Antverpeno ar Montrealio 
į savo tikruosius namus, pieganų šamano palapinėm 

Virš ugnies kabojo špižinis puodas. Kirvis, britų 
karininko kardas ir diržas su varine sagtim kabojo 
prie centrinio stulpo. Ten buvo ir prancūziškos UJDJ-

Jis apsuko peilį vėl 
Prie pat peilio rankenos, kad ir nutrintas, dar 

aiškiai buvo matyti herbas. Herbas, vaizduojantis 
šventą Kristupą, nešantį vaikelį Jėzų per upę. 

Apačioje giliai /graviruotom raidėm buvo užrašyta 
VILNIUS. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, antradienis, 1964 m. rugsėjo mėn. 15 d. 

C L A S S I F I E D G U I D E 
MLSCELLANEOUfl "fiSCELI VVBOL'S C O N T R A C T O R S 

R E A L E S T A T E 

HimiiliilIilliilUilmiiillUililililIlIlUIIilil 
TV — RADIJŲ TAISYMAS 

F. Kl OE.VAS 
4448 S. Hestera A\e . 

Tel. 847-4829 ir VA 7-1026 
Čia pat galite gauti Briedžio dažy. 
<Mlimi!llt1llllllll1Ui!!i!imit!i"lii"tl<lil!i 

V J H E ^ - : ' . : . ^ :-, . 
Aviacijos seržantas Taxler . 43 m., verkia drauge su savo tėvais, sa
vo žmonos ir septynių vaikučių, kurie žuvo nusivertus nuo pylimo au
tomašinai . K a r t u žuvo ir jo svainis. Taxler j laidotuves Orange, Calif., 
a t sk r ido iš Vietnamo. 

PRANEŠIMAS! 
Kaina sumažinta 
Norėdami dar daugiau išpopuliarinti taip visam 
krašte garsų Sunny Brook, mes sumažinome jo 
kainą. Jokio pakeitimo kokybėje. 

Yeslth you've alvvays iiked! 

UlilIilIlIlIilIilIltlIldlilIilililUMIlIlIlIlItl! 

M O V I N G 
i . NAUJOKAITIS 

Dgq metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, Ui. 
rilIltltlIlIlHIIIIIIIIHIIIinilHIMMlUUlIlHIII 

TeL GEo,-si!l 6-7875 

ALF. STANčIAUSKAS — Į' 
HEATING and C00LING 

i i ldjmu ir Saldymę irt nginuu) 
, 7304 So. Roekwell Street 
J CHICAGO :<). ILL. 

H E L P IV A X T K D 

ASSEMBLERS 
PUNCH PRESS 

OPERATORS 
Mušt be experieneed raen vvith 

good local work reeord. 
Steady Bmployment — Plūs 

Benefits 
Days 8 AM to 4:30 PM. 

Berns Air King 
3050 N . RockwelI, Chicago, UI. 

iiiniiiiiniHisiiiiiiiiiiiniiiiiiriifiiiuiiiis 
T E L E V I Z I J A S 

paprastas i r spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3 
už dirbtuves darbą $10 ir dalys. I 
Pritaikau 26-tą stotį. 

J. MIGLINAS 
2549 W. 69th St n a . PR 6-1062: 
IIIIIIKIiilIlIlIlilIlr Htl<!l!lllllll!!lllllllie ' 

C0NSTRŪCTI0N C0. 
REZIDENCINIAI , 
KOMERCIN IA I , 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI! 

Ant didelio sklypo tik S metn labai 
modernus 19 apar tmentų m aras. 
Kaina tik 6^» kar to menčiu paja
mų. 

Netoli M. pko, mokyklos, 1H a 
modernizuotas namas. Savininkui 5 
kamb. ir $75 pajamų. Kama $21.500. 

NaAle -kubiaj parduoda apynauj} 
, , , . . - . i pajamų narna — krau tuve Ir 2 dide-
" k »-*•-««- i H b u t a i M p p i rks i t nebrangiai 

Į vakaru.-* DUO M. p-ko Titrą mo- į % s po • kamb . de loxe, ultramodorn. 
dernus 3-jų miegamųjų. Tik 5 m. Į J J . p - 0 gražiausioj vietoj. 2-Ju metų 

Garažas. 3o p. sklypas ir Į m Q r a s , i a. ŠOD:DU įvažiavimas Tel-

«3 ir \Ve>tern ap j i . Biznis* ir 3 bu
tai. Geras mūras, nauja elektra. Pirk-
site nebrangiai. 

6 ir 7 kamb. mūr . Naujas Šildy
mas. Ąžuolo spinteles, kokliu ply-
te!&. Prie Maria Hig-h. $27.80«. 

Tik puse bloko nuo parko. 3 butų 
marus, alum. la.agu.1, garažas. Kaina 

raukitfts. 
5 miegamųjų m ū r a s . Plytelių vo-

2501 West 69th Street 
BE 4-7482 438-5151 

AUTOMATIC PUNCH 
PRESS OPERATORS 

OPENINfi <»" 1ST, 2M) AM» 
:$RI> SHDPIS 

ExoelI«*nt start ing rale*. for 
e\p»'ri*-noe<l and reliable ofierators 
Mir.L TKAIN r \ K \ l ' i ; i ; i K N C K I ) 

M I : \ . 
F R E E I N S I R A N O K — S H I K T 

PRKMTfM AM) OTHKR H I N K F U S j 
l'lione, « r i t e or vi^it fur-oncll Dept. j 
!ritervie\vinfi dailv 8::;o A.M. to 5 

P.M. Satnrday until noon. 

T E M P E L 
S T E E L C 0 M P A N Y j 

Masjneti<> Steel laminations 
For The Kl«<1ronios 

And IndustriaJ Industries 
5431 X. Damen Ave. Tel. AR 1-8828 

IHlllllllilIlIlIlIlim •'MDCIIIIIIIIIIIIIUIIII 
10%. 20%. 30 ' pitruiu mokėsite 
už apdraudą nuo ugnies Ir auto
mobilio pas 
F R A N K Z A P O L I S 

3208% U",-t 95 Street, 
Chicago 42, Illinois 

Tel. GA 4-86S4 ir GR 6-433S 
HIUlUUIlUHUUtUIlitlIilIIUIIIUIIUIIIUIlI 

iniiiiiiiiiinitttiiii :si!inmnn?Tnmi 
SOPHIE BARČUS RADI0 

ŠEIMOS PROGRAMOS 
Kasdien nuo pirmadienio iki penk

iadienio 10 iki 1! ral ryto. SeStadle 
nlats Ir lekmadi •..••< nuo 8:80 iki 
»:30 vai. ryto. Vakarai* plrmad 
1 vai. vak. 
VISOS PROGRAMOS IS WOPA 

1490 kfl. AM ir 1027 mg FM 
Tel. HLEmiock 4-2413 

?16S So. Maplewood A v*. 
Cblcagt. i i . Oi. 

iiiintiiiiiiiiiiiiiitii sniliuiiiiiiiiiiiiiuii. 

Brighton Parke reikalinga moteris 
namuose prižiūrėti mokyklinio am
žiaus 2 vaikus. Skambinti vaka
rais. LA 3-3279. 

15 you re 
gonna love! 

House Mother 
Live in. o days. 4 children 2 1

2 — 
8 yrs. Widower. New home. South-
west. Tel. HE 4-0095. 

REIKALINGA PRITYRUSI 
MOTERIS dirbti 

KEPYKLOJE, 
7030 S. Western Ave. 

Stirbis Fue! Oils 
Aliejus virtuvei ir krosnims. 
"Geresne ir pigesne alyva" 

Tel. HEmlock 4-6284 
PETER STIRBIS 
6741 So. Maplevvood Ave. 

Chicago -'"'. Illinois 

S T A N K U S 
CONSTRUCTION CO. 

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013 

7203 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60636 

tUn*2 priedų. Tik $21.500. 
I vakarus nuo Datuen. 6 kamb. 

ultra modernus, 12 metų mūr. 2 vo- į nla Ir virtuve. Kilimai. 2 auto . ga
mos, centrai vėsinimas, puikiai jreng- j ražas. Netoli mūsų įstaigos. $18.u90. 
tas rūsys, 2 mas. mūr. garažas. Iva- į 2x5 kamb. mūr . 30 p. sklyjiaa, 2 
žiavimas iš gatvgs. 5o p. sklypas, i a- naujas garažas. Laba: geroje vie-
Kaina $22.500. toje. M. pKe Tik $2s.00t 

65-os ir Francisco apyl. tvirto mū- ! * •* *° P "*lJVO 5 H kamb . tik 
ro 6 kamb. bungaiow. Naujas kars- I kelių metu mūra*. dideli gražūs 
*u vandeniu šild. Nauja elektra, I kamb., kilimai, j pietus nuo M. Dke. 
alum. langai. Tik $17.900. Nebrangiai už $22.000. 

4 butų mūras . Nauja šiluma, mūr. 
I garažas, netoli parko. M. pke. Tik 
! $44,000. 

K 14 butų. Z aukštų mliras. gerot 
"XJt"~ I pajamos. Savininkas duoda p&pkola 

M. pke. S6.000. 

Kas nori gyventi užmu-sy an t pla
taus sklypo? 6 kamb. 10 metų mūro 
rezidencija. Prijungtas garažas, 
vonios, židinys. Ir kiti priedai, 
ca $21,500. 

Pirmą karta skelbiamas. Apynau-
jis namas (expandable), mūr. 2 a 
garažas, šoninis {važiavimas. daug 
priedų, M p. Pirksit nebrangiai. 

Prie pat parko 2x5 54 kamb. Tut 
10 metų, 2 atskiri šildymai. alusn 
langai. 2 a. garažas. M. pke Trv. 
$*»,006. 

NERIS R E A L E S T A T E 
6924 S. Western Avenue Tel. 471-0321 

svarus ,r -»><•-,!» 2 butų mūras. S buUi m x i i n i . po 4 kamb. Rei-
6 ir E kamb. Įrengtas beismentas kalingas pataisvmu. 50 p. lotas. A-
Arti ofiso. $^'3.000. P ie $4,200 nuomos metams. Įmokėti 

7 kamb. med. Naujas centralinis ! i i * ^ : , „ i ! ^ ^ i „ ^ a u ^ t , į - < 1 , , S a v i B i l r i £ a a 

Kazu šildymas. Naujas ! auto garą 
žas. Alumin. langai. $11.800. 

p. lotas. Naujas gazu šildymas. 64 ir 
$2 7."00. 

Brisrhton 

Heating Contractor 
Įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning Į 
naujus ir s«-nus namus. Stogų 
r inas (gut ters) , vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mi'-ste ir užmiesčiuose. 
I>arbas atli'-kamaa grf-it ir sąži
ningai. Apskaičiavimai nemo
kamai . 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEKT MKTAL 

Telefonas VI 7-3447 
4441 S. \Vestern. Chicago 9. 111. 

iiiiuiiiiiintiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 

D Ė M E S I O j 
Jeign jums reikia 

GRAŽIŲ \TZT1L\TC KORTELIŲ, 
kreipkitės j "Draagą", kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, 
greitai ir pri.inama kaina. 

D R A U G A S 

j 4545 W. 63 St., Chicago. UI. 60629 
i IIIIIIIIIilIlUlllilIPlIlMIlIHIlIlUllllllllllllU 

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

Vieninteliai iš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti nau-
^juost- namuose. 

CICERO HEATING AND 
SHEET MJET.AJL 

24S1 So. Kedzie Avenue 
Chicaeo 33, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442 

Juozas Žemaitis OL 6-0412 
Vietor Skade ST 8-9272 

a m juirke sva-

finansuoja. Kaina. $21.5' 
Palikimas. Pigus. 2 butų med. 45 

p. lotas. 
a K.imt,. 12 m«tų. Mūras. Arti *ii pulaski 

ir Pulaski. Virš 40 p. sklypai, š^t- SCketaa 
iia garažas. $19.000. Mokėjo daugiau, rus 12 apar t , mūr., plat . lotas. nauj. 

4 bu Ui bi/.niui patalpa ir garažas, gazo šildym.. virš $12,000 nuomos. 
Arti šv. Kryžiaus baž. Reikia tai- kaina — 6 kar t nuoma. $72.500. 
syti. i.'. >«. Biznio m ū r . erdvus butas, modern. 

M<xlernu>.. Pelningas. Z butai ir frontas. 47-ta ir California. apie 
biznis. Mūras. Dideli butai. Mūro ga- H4,mw. 
ražas. M.pke. $6.400 nuomos. Kaina Žiūrėkite 4 but. m ū r ; 5 Ir 4 kamb. 
— pisru. $53.0nt>. butai, apie $6.000 nuomos, $45,000. 

5 kamb. mūro namas. Gazu šil- .-,14 kamb. 7 metu n»ūr.. 2 a u t o ga-
dyma-s. Apyl. 64 ir Cicero Ave. Įmo- raž. alum. langai, kil imai, vir. kros-
keti apie $1,00«. Kaina $10,500. nis. arti mūsų. $20,000. 

Prašome pas mus teirautis dėl visokių namų tr ne Jodomo t o r t o . 

K. VALDI S REAL E S T A T E 
2458 West 69th St., RE 7-7200 arba RE 7-8534 

Pilnai motiern. atnaujintas m«d. 
6 kamb. cottaere. Naujas šild. spaJv. 
vonia, tiles. Kilimai, naujas gar. ir 
sidings. |1XS*0. Vieta 45 & JIo-
zart. 

I.IIXIIS fi'įĮ kamb. rezi«l«T»cija su 
daug i,rangių priedų M. parke. 
$3::.5no. 

2—« geras mūr. M. parke. Atskiri 
šildymui. ifafa/-is. $2S.s0'». 

2-—fi m*-*!. Krighton p. Pilnas rū
sys, centr. šild. garažas, modern. bu
tai. $15.200. 

Taverna su valgykla ir narna. Biz
nio rajone, p r i ' t vaka r ių daly miesto. 
[kid^lis biznis už mažus pinigus del 
sav. ligos. 

Maisto k r a u t u \ e su namu Brigh-
t<»n p. centre. 35 m. veikiantis biznis 
pardavimui a r maina i s j namą Gage 
a r Marąuette p. 

4 1 ir 1—2 geriausios kokybes 
mūr. Brighron p. Centr . šild. gar. 
$41.600. 

HELP WANTED — REIKALINGI DARBININKAI 

SUNNV 
BROOK 

- . . -- •••:;•••- . \ - i - - : L S = ' ! T S -

H E L P vFANTEB REIKALINGI DARBININKAI 

r ^ : ^ 

I M M E D I A T E O P E N I N G S 
For fhe foltowing applicants 

We wou!d likę to speak with a personabk, mature 
experienced 

SALESIVIAN FOR MAJOR 
A P P L I A N C E S 

• Position Offers 
• Excellent Employee Beneiits 
• Permanent opportunity for a future. 

F U L L T I M E SHOE 
S A L E S M A N 

Between 20 and 45 — mušt be throughly experi-
eticed. Position offers excellent opportunity for ad-
vancement plūs many fringe benefits. 
(Wh> nrt rome in & p«>nnil u- io introdnee mir progran* to you.) 

Montgomery Ward's 
P e r s o n n e l O f f i c e 

2 9 5 0 1 [M v m o u t h R o a d 
\Vonde r l and Shopping Cetiter 

L I V O N I A . M I C H I G A N 
(De t ro i t , Suhj i rb) 

Applicants please mention this pap^r. 

R E G I S T E R E D N U R S E S 
I M M E D I A T E 0 P E N I N GS 

EMERGENCY R00M — 0. B. SUPERVISOR 
Also other departments. Ali shifts open. 

Differential paid — Excellent starting saiarif". These are per
manent positions in fully eauipped 150 bed -.odern hospital in 
suburban Chicago. Pleasant Hving area close to hospital. (AmpSe 
parking) 

Why not phone — Fl 5-8100 
Speak with MISS POCAN, Direotor of Nurses and be introduced 
to our prosram — designed with your emplo\merit desires in miud! 

A. ABALL R00FING 
įkur ta prieš 50 metn 

STOGU DENGIMAS IK RINO$ 
Mf-s taisom, dažom rinas. nuteka

muosius vamzdžius ir EMU:pam smala 
vidų ilgesniam naudojimui: naujos 
r inos įtaisomos iš nerūdijančio me
talo, kurio nereikia dažyti. Plokščių 
ir iškeltų stogų taisymas, smalini-
ir "smokc 'stack" pertaisomi —"tnck-
mas ar naujai uždengimas. Kaminą: 
pointed". Mes atliekame lauko da
žymo, mūro užtaisymo — tuckpoin-
t ing ir cemento darbus. 

Pilnai apsidraudė. Darbas garan
tuotas. Nemokamas įkainavimas. At
da ra vi>sa laiką.. 
Skambinkite LA 1-B047—RO 2-8778 

Š I M K U S Real Esta te-Notary Public 
4259 S. Maplevvood Ave., Tel. CL 4-7450 arba YA 7-2046 

VKKTIMAI. I S M M I I , NIOMOS. PASKOLOS 

Mūr. 6 ir 4 kamb. . arti 63 ir Ke
dzie. Garažas. $23.500. 

Med. 4 kamb. Rūsys, garažas. M. 
pke $12,S00. 

Mūr. mMiia.-. 3 rnieg-. 2 blokai nuo 
M pko mokyklos. $22,0^0. 

Mūr. S bntsi. M. pke. Aukštos pa
jamos. Tik $73.500. 

Mid. » butai. M. pke. Naujas šil
dymas. Žemi taksai. $1S,500. 

Med. 3 mieg. 37% p. lotas M. p. 
Bargenas už $10.800. 

-Mūr. nan.ias. 4% i r ZVz. Arti mfisų 
ištaisos. $29.500. 

Mūr. 2x5. šalia mūsų įstaigos, ga-
raž.. tik $27.500. 

Mūr., 5 but.. .pr iešais M. p. naujas 
šildym., $44.000. 

Med. 3 geri butai Ir maisto krau
tuve. Marą. pk., tik $18.900. 

Mfir. 2x6, M. p. 2 šildvmuai. 30 p 
lotas. $25,900. 

Med. 2x4, prie 44 i r Mozart. Mo
dernizuotas. Baregnas už $14,900. 

A. KAIRYS R E A L E S T A T E 
2501 West 69tL Street, Tel. HEmlock 6-5151 

PROGOS OPPORTUNiTIES 

AMERICAN CAN COMPANY 
Now have immediate openings for 

MACHINISTS - JOURNEYMEN 
If you arp s« ('kinsr steady n'ork also liberal b r its. W*̂  would liko 
to int.roduce our program to you. 

S:?. 12 per hour to start 9TM9 Shift rtiffom irtttl premimn pvtr.i. 
8 pai<l rKi4i<ia>•-. family hospitalization and Mimikai plan. siek r*-tw-
flts, Ufe hisnrance. 

Wonderfiil workinsr oonditions \vith a "' re for you. 
P1<».M> oall MR. MANNON. FlI.I.m nn I-7SS3. 

(ir r*>nie to rhe ernploynrvnt o*- oe. 
AMERICAN CAN COMPANY 

I3th Ave. & St. Charles Rd„ M a y v o d , UI. 
— An Eaoal Opportunity Emplo - — 

IMMEDIATE OPENINGS — REGISTERED NURSES 
O. R N U R S E S 

O. B. N U R S E S 
These are pernament positions. rlxtendin?r ex lent start ing sala-
ries. 15^ bed fully eąiiipped modern hospital. 
No rotating shifts — Pleasant Hving area oee to hospital — 
(ample parking) 

Why not phone — Fl 5-8 00 
Speak viith MlSS POCAN — Direetor oi Nnr.-s and permit »», to 
introdnee rnir profcram to yoa. 

E>el ligos skubiai išnuomojamas 
res toranas su visais Įrengimais. Ci-
eeroj. Labai geras biznis. Nebran
gi nuoma: sutartis — "lease" ne
būtina. TO 3-9113. 

PARDAVIMUI 

GARBAGE DRUMS 
w r r H COTF.RS AND H A X D I . E S 

30 and 50 gal. Frce Delivery 
5757 S. Halsted & 5622 S. Rarine 
TeL 224-4362 • 434-1113 

ĮSIGYKITE DABAR 

v<XK><>0<><>0<>O<>rX>0<>O<>CK>OO<><H>C 

POPULAR LITHUANIAN 
I RECIPES $2.fX 

Redagavo J . Dau-jrvardienž 

Į LITHT'ANIA (Paveiksluose J S6.00 
Fotografavo V. Augustinas 

: LrTHTJANTA TBR0OGB 
I THE AGES S3..% 

Paraše I>r. A. Šapoka 
TTIE STORY OF ART 

Į and JUOZAS PAUTIENIUS. $5.<X 
Paraše Ig. î,«£M li> 

; LITHUANIAN SELF-
jTAUGHT $1.25 

Išleido Mariborough 

Mūr. bung. 6 kamb. 3 mieg.. skie
pas, pastoge, garažas, karštu vande
niu, gazu šildymas, Brighton Parke. 
Nebrangus. 

Mūr. 3 butai po 6 kamb.. kiek
vienas butas atskirai šildomas, geri 
aluminijaus langai, didelis sklebas, 
ceros pajamos ir puikus butas savi
ninkui, skubame parduoti, laukiame 
pasiūlymo. Rrighton Parke. 

Būr. 4 butai, dvi dirbtuves Ir ta
verna "55 & West ( lrn, geras invest-
m»ntas. Pirkti a r mainais j maža 
namuką. 

Mūr. 1 f« butų po 3 Vt kamb. kiek

vienas. Marąuet te P a r k o rajone, virš 
12,0iv> pajamų, mažos išlaikymo iš
laidos. 

Mažas n a m u k a s su maisto krautu
ve Briehton Parke . Pigiai pirksi, ge
rai gyvensi, p a s k a m b i n k šiandien. 

Kam fabr ike? Maisto krautuvę, 
puikiai vedamas biznis, lietuviškoje 
aplinkoje, nebrangi nuomos sutar
tis, pirkti a r būti par tner iu su ati
t inkamu įnešimu. 

Turime visokio dydžio vi^no buto, 
2 butų ir kitokių n a m u ir biznių, 
parūpinama visų rūšių draudimus, 
tur ime nota.ro teises. 

ŠIMAITIS REALTY ft INSURANCE 
2737 West 43rd Street Tel. CL 4-2390 

Marqr»ette Pa rke . Mūr. 2 butt) 
po <i kamb. Naujas šildymas. Mažas 
įmokejimas. $25.900. 

Marąuette P a r k e . Mūr. rezidencija 
5 kamb., 45 p. lotas. Garaž. $15.900. 

Marquette Parke . Mūr., 4 butai. 
Geros pajamos. Tik $32,900, 

V A I N A R E A L T Y 
2617 W. 71st S t BE 7-9615 

WAITRESSES - bnedi 
AL L S HIF T 

Openings!! 

4 

FULL AND PART TL\IE POSITIONS VAILABLE 
EN'PERTENCE NOT NECESi RY 

UNTFORMS AND MEALS ARE Fl NISHED. 

PENNAiNT RĘSTAI R*CT 
6945 Dempster, Morton Cirove, 111. 

TEL. 967-6353 

i "žsakvmus su mmsrnis prafomo siųsti 

" D R A U G A S " 

4545 ?/. 63rd Street 
Chicago 29, 111. 

<><>OOC«X>00000<>CKK>0^0-XKH, OO 

Skelbkites "Drauge" 

PLATUS PASIRINKMAS 

NAMŲ PIRKIMUI 

BUTŲ NUOM. — INCX)ME TAX 

Apdraudų Agentūra 
Patarnanfa vteais drandtmo reikalai* 

BELL REALTY 
t . B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Ave.. PR 8-2238 

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
aes jis plačiausiai skaitotMui fie> 
tuvių dienraštis. Gi skeiteanų kal
ios visiems pretnamoa. 
V . * * * • * * * * 4 

PATARNAUJU NAMŲ PIRKIME 
IR PARDAVIME. 

BOOKKEEPING NOTARIJATAS 
CAR LICENSES. INCOME TAX 

A. KATILIUS R. L 
2456 W. 69th S t R E 7-8399 

DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS 
NAMŲ IR BIZNIŲ PASIRINKI

MAS • APDRAUDĄ 
• NOTARHATAS 

LEONAS REAL ESTATE 
2735 W. 71st St. WAIbrook 5-6015 

M.ARQUETTE PARKE 
4 originalių butu mūrinis. Mūri
nis garažas. $5.000 metinių pa
jamų. Tik $39,000. 

A. Norkus Real Estate 
2496 W. 51st St . WA 5-5030 

Cicero - Parkbolnoe mūrinis na
mas — 2 po 5 kamb. su geriau-
3iais įrengimais ir anšildvmu. tik 
S23.000. 

L I N A R T A S R E A L T Y 
PIRKITE APSAUGOS EONUS j 1 4 3 7 s . ^ A ^ ^ ^ 652-4343 

SALES ° MCRTGAGES^ MANAGEMENT 

ŠATAS REAL 

CICERO PARKHOLME 

2 butų mūr. 2 auto garažas. 
2 atskiros gazo šildymo aiatemoe. 
Bargenas o i $23,500. 

NATIAS MrnrNTs; 
spalvotos vo

nios, plytelėm išklota? rūsys, kars
to vandens - gazo šilima. Tuoj pat 
galima užimti. 

file:///Vestern
file:///TZT1L/TC
file:///Vonderland
file:///vith
http://haxdi.es
http://nota.ro


Mūsų koloni jose 
Milašių šeimos vaikai, tėvams 

padedant, planingai veržiasi į 
šviesesnį rytojų. Vyresnioji duk 
tė Marytė Mončienė vra gra-

Hartford, Conn. 
Pakeistas lietuviu radijo 

valandos laikas 
Iki šiolei lietuvių radijo va-! ž ai įsikūrusi, gyvena VVauke-

landos programa buvo perduo-igan. Mykolas gyvena Californi-
dama iš stoties VV.B.M.I - F.M.! joje. San Diego mieste dirba 
nuo 10 vai. iki 11 vai. prieš pie- elektronikos srity. Jonas ruo

šiasi būti kunigu, lanko kuni
gų seminariją. Birutė įgijo re
gistruotos gailestingos sesutes 
laipsnį ir dirba VVaukegano li
goninėje. Jadze ruošiasi būti 
mokytoja, lanko Wis^onsin u-
niversitetą. Teresytė su Juozu 
irgi yra pasiryžę siekti aukš

tus sekmadieniais. Tai sudarė 
žmonėms daug nepatogumų, nes 
dauguma lietuvių katalikų tuo 
laiku vyksta į bažnyčią pamal
dų. 

Dabar nuo rugsėjo 20 dienos 
lietuvių radijo valandos progra
ma bus girdima iš tos pačios 
stoties sekmadieniais nuo. 12 v. Į tesni-o mokslo, nes turi labai 
iki 1 vai. pietų metu. Banga Į gerus vyresnius brolius Stuni 
95* 

girdėti šią programą Norint 
iš minėtos stoties, reikia nau
doti F.M. radijo aparatus, ku
rie bus parduodami per radijo 
valandos gegužinę - pikniką rug 
sėjo 13 d. Lighthouse Grove 
Parke, East Hartforde. 

i. Bernotas 

Kenosha, Wis. 
Pavyzdinga šeima 

Mes džiaugiamės gausiomis 
lietuvių šeimomis. Bet šiame 
krašte, kuriame auganti;-; jauni
mas turi neribotą laisvę, kar
tais ir lietuvių jaunuoliai atne
ša tėvams skausmo. 

Noriu šiame straipsnely pa
minėti B. M. Milašių šeimą, au
ginančią devynis vaikus, penkis 
sūnus ir keturias dukteris. Šei
mos skaičius sudaro dešimtą 
nuošimtį visos mūsų kolonijos 
naujųjų ateivių. Visa šeima y-

( . \ H V T U I \ i M l 'IKK'i 
Keturiolika negrų gydytojų 

ir denUstų sumokėjo Chieagos 
miestui $494.677 už 3 3 4 ak ro 
žemės sklypą prie 51-os ir S ta 
te gatvių. J ie ten žada už 
S900.000 pas ta ty t i daktarų ka
binetų centrą. 

Nebereikia varžytis 
DIRBTINŲ D A N T Ų , 

kurie yra laisvi. 
I>:tugv:is :u«mi-nų, nošioja d i rb t inus 
dantis, jautčsi suvaržyti, nes ju plok
šteles nusmukdavo, nuslysdavo a r ju
dėdavo ka ip tik mažiausiai t i nkamu 
metu. Negyvenkite haimoje. kad t a i p 
Sali atsi t ikt i ir jums . Tik užbarstv-
kite t ruput į FASTKKTH Šarminių (be 
rūgšties), milteliu an t savo plokšte
liu. J ie s t ipr iau laiko di rb t inus d a n 
tis, kas sukelia da.ugr patogesnį j aus 
mu. N'erfursta. Sulaiko ••plokšteles 
krapą". Klauskit FASTKKTH bet ku
rioj vaistinėj. 

DRAUGAS, antradienis. 1964 m. rugsėjo mėn, 15 d. 

ir Kazį. kurie rūpinasi savo se 
sučių ir broliuku ateitimi. 

Ta pačia proga noriu prirr.in 
ti, kad rugpiūčio 29 d. vyresnie
ji šeimos nariai, Birutės ir Jo
no klieriko garbei iškėlė šaunų 
banketą, savo gražioje medžiais 
apsuptoje rezidencijoje. Klieri
kas Jonas ir Birutė iš svečių 
tarpo susilaukė gražių linkėji
mų, taip pa t ir tėveliai. Kadan
gi svečių tarpe, kurių buvo a-
pie 50, buvo mokančių gražiai 
dainas pravesti, tai skambėjo 
gražios lietuviškos dainos. 

Dabar tėvelių didžiausias no
ras, kad sūnūs ir dukterys kur
dami šeimas partnerius pasi
rinktų lietuvius. Linkėtina, kad 
jų norai išsipildytų. J. K. 

Brooklyn, N . Y. 
Vaidilutės skambina kanklėmis 

Jau senokai įvairiuose New 
Yorko - New Jersey lietuvių ir 

Respublikonų prezidentinis kandidatas sen. Goldwatcr sveikinassnas 
Eleonoros Zon, 13 m., jam lankantis Tautiniame lenkų muziejuje Chi-
cagoje. 

ra veikli mūsų tautiniam judė- Į amerikiečių parengimuose pasi-
jime, kiek tai liečia tautinius Į rddo būrelis lietuvaičių, kankli-
šokius. vaidintojų būrelį, tauti- Į ninkių. Tautiškai apsirėdžiusios 
nių švenčių minėjimus ir kitus mergaitės ( 8 - 1 3 metų am-
parengimus. Vienokia a r kitokia 
forma šeimos nariai y ra Įsijun
gę veiklon. 

žiaus» išpildo įvairius kanklių 
muzikai pritaikytus dalykėlius. 
Tai jaunos kanklininkės, ku

rioms vadovauja Teklė Dzikie-
nė. Joms instrumentus yra pa
daręs žymus menininkas - skulp 
torius Vladas Kulpavičius. Jau
nųjų kanklininkių būreliui var
dą davė ir jų pasirengimą tikri
no prof. J. Žilevičius. Jos vadi
nasi Vaidilutės. Savo repertua
re turi net 35 dalykus, kuriuos 
šauniai atlieka. 

Šių metų rugsėjo 20 d. Vai- Į 
dilutės pasirodys pasaulinėj pa- į 
rodoj. New Yorko paviljone, pa j 
pildydamos lietuvių chorą. Pa
saulinės parodos muzikos prie
žiūros vadovybė mūsų kankli- j 
ninkėmis yra ypatingai susido
mėjusi ir laukiama milžmiško 
pasisekimo. 

Jaunųjų kanklininkių būrelis 
"Vaidilute" dalyvaus Balfo ju
biliejinio seimo bankete, kuris 
įvyks Hotel New Yorker spalio 
17 d. 7 vai. vak. Banketo me
ninei programai (kanklininkės, 
solistai, kvartetas) vadovaus 
kanklininkių vadovė T. Dzikie-
nė. J. 

L.K.M. Akademiją sveikino popiežius 

Atkelta iš 3 pusi. 

monės ir medžiagos santykius. 
rišo klausimą, kas pirmiau: ar 
medžiaga a r mąstymas, kad pir 
miau yra tikslas. — o paskui 
priemonės, jog teisingumas y-
ra savyje vertybė. 

Giliai filosofinė gerai paruoš
ta paskaita tęsėsi per 50 mi
nučių. Klausytojai triukšmingai 
dėkojo jaunam profesoriui už 
jo gražiai pateiktas mintis. 

Literatūra ir kalbos mokslas 
Programoje buvo numatytos 

trys paskaitos ir joms buvo 
skirta 4 valandos, bet prof. Al
fredui Sennui negalint atvykti, 
likusios dvi paskaitos prof. An
tano Salio ir rašytojo Antano 
Vaičiulaičio vos pasibaigė per 
tą laiką. Vidun/ buvo pusės va
landos pertrauka. 

Prof. A. Salys kalbėjo pavyz
džiais apie dabartinę lietuvių 
kalbos raidą pavergtoje Lietu
voje. Komunistai taip pamėgę 
sudėtinių žodžių santrumpas, 
kad jiems prireikė jems atpa
žinti žodyno. To žodyno 339 
pusi. paskirti rusiškoms san

trumpoms ir 83 psl. — lietu
viškoms. Lietuviai naudoja 4 

ne apie 1930 metus ir pasigedo 
naujų talentų. Pečkauskaite, 
Garbačiauskas. Vaižgantas, Krė 
vė. Sruoga ir Aistis sudarė Kau 
ne stambią literatų jėgą. Tie-

kar tus mažiau santrumpų negu! s3- atėjo 1948 m. J. Baltrušaitis, 
rusai komunistai. 

Rusai norėtų, kad rusiškoji 
prinažinta Lietuvo-

A. + A. 
MICHALINA KAKT1S 

RI'.V1>K<M \lTf; 

Gyv. 445S S. \V\>od St. 
Mirt rugse>. •:; d.. 1964. 

9:4a v. r.. sulaukus pusės amž. 
Gimė Chieagoj--. 111. 
Pasiliko didelia ::• nuliūdime 

duktė Apolonia 54acy, t t n t a i 
William. trys anūkai tfvai 
Juozai ir Apoloni.it Kundrotai. 
^ seserys: Moll> Vau'-ktM. Sv©-
gMHa Joseph. ir Hst.-lle Žilius. 
ž\o«'eris Leo. 3 t>roiiai:: l'*-ter, 
broliene Marie, An<irew, bro
lienė Josephine. ir Edward, 
brolienė lrene. ir jų šeimos. 
kiti gimines, •rausai ir pažį
stami. 

Kūnas bus pašarvotas Si.tn-
• ii .n »> vai. v. John K. Eudei-
kio kop., 4605 S. Hermitag'i 
ave. 

I-aidotuvgs įv> ,- ketr.. ray-s. 
17 <!.. iš kopi. H:30 v. r. ims 
atlydėta, j ŠT. Kryžiaus para
pijos bažnyčia, kurioje įvyks 
Redulinpos pama'dos už velio
nės siela. Po Bamaldų bus nu-
Ivdėta j Šv. Kazimiero kapi
nes. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse 

Nuliūdę: IHaktt"- /entas ir anū
kai. 

Laid. direkt. John K. 
kis. Tei. 7-1741 

Eudei . 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 

H -

Elena Ramašauskas 
Jau suėjo vieneri metai, 

kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimą 
mioną, kurios netekau 1963 
m. rugsėjo 15 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet jos 
niekados negalėsiu užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas su
teikia jai amžiną ramybę. 

Už jos sielą užprašytos šv. 
Mišios rugs r jo mėn. 15 d. St. 
Josoph koplyčioje. Hillsboro. 
v> iseonsin. 

Maloniii prašau visus — 
^T'Tiines draugus ir pažjsta-
uus savo maldose prisiminti 
. a. Eieną Ramašauskas. 
Nuliūdę*, vyras AJ«*kssis 

kalba -H f 
je "antrąja gimtąja kalba." Įtai 
goja. kad visa. kas rusiška, tai 
gera. Pagal rusų žodžių nauja
darus vergiškai seka lietuviškie
ji filologai. 

Be abejo, gyvenimas naujai 
susiklosto, įgauna naujų sąvo
kų ir joms reikia naujų žodžių. I 
Kai kurie padaryti t inkamai: j 
jie pradeda prigyti, bet daug 
yra nevykusių naujadarų. 

Gausiai buvo pateikta visa 
virtinė naudojamų Lietuvoje 
naujų žodžių ir jiems teikiamo
ji reikšmė. 

Li teratūros proM«*nios 

Antanas Vaičiulaitis kalbėjo 
apie dabartinės lietuvių litera
tūros problemas. Jų tarpe buvo 
literatūros augimas, josios kal
ba, gyvenimiškoji buitis, nau
jumai literatūroje ir idėjos. 

savo žaviais atsiminimais su 
blizgo Myk. Vaitkus, Klcofas r 

Jurgelionis davė gražių kuri- i 
nių. Prasimuša į pirma.'? vietas 
Mazaiaitė, Jankus. Ramonas. 
Radauskas. Katiliškis. Krali-
kauskas: nelauktai pasirodo P. 
Andriušis. Jurgis Gliaudą. A. 
Škėma. Leonardas Andrickus. 
OFM, Alė Rūta. Nagys. Bra-
dūnas. Nyka Niliūna?. Kėkštas, 
Mekas, V. Šlaitas. A. Mackus. 
A. Landsbergis. K. Ostrauskas. 
A. Baronas ir daug kitų var
dų. 

Labai svarbu, kad jaunoji kar 
ta pamėgtų ir pamiltų lietuvių 
literatūrą ir ją pak- !ių naujais 
būdais ir priemonėmis į patrau 
klią kultūrinę jėgą. 

Paskaitoms vadovavo kun. 
dr. L. Andriekus: raštininku 
buvo Pr. Naujokaitis. 

A. + A. 
VALERIJONUI M I C I U L I U 

mirus, jo žmonę ir sūnus Valent inę ir Bro 
su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

Puikunu, Banioniu ir Blažiu šeimos 

Po paskaitų sekė paklausi
mai, atsakymai ir vakarienė su 

Paskait ininkas suminėjo "auk Į draugiškais pašnekesiais. 
K. Bitikas so amžiaus" literatų gausą Kau 

DR. VINCUI TERCUONUI 
mirus, jo žmonai Onai ir gimi
nėms reiškia giliausią užuojau
tą ir kartu liūdi 

• - • 

Amerikos Lietuviu Gydytoju 
Sąjunga 

Mielę lietuviško teatro bendradarbį 
EDVARDĄ RADVILĄ, 

liūdinti clel sesers Vitalijos mirties, nuošir
džiai u/iaučia 

Scenos darbuotoju 
Sąjunga 

AA.->A 

Dvi šeimos su b 
i:.m<: vacr'ir.c ne 

"ii.'-OH Srfid 13 Rytų Bt-rv.T.o. Va.ik^čiai. kau užpiombuo-

Po sur :os ligos, aprūpintas šv. mkrtBfirntais, nigscjo 12 
diena mir'* 

A. I A, 
DR. VINCAS TERCIJONAS 
F'a.šar as p-i.s J. B. Shalinska, 8402 Jamaica A v*-., 

Vv'oodhavf: New York. 
Šv. M os bus Apreiškimo parapijos bažnyčioje, Brook-

l.vn. X. Y •-*>&adifnj. S:30 vai. ryto. Po šv. Mišių bus vežamas 
laidoti i Sti Iford. Conn. St. Miohae! kapines. 

Nuliūd ne paliko: žmona Ona Terrij<>nien*\ sūnus \ in-
ras, dvj dukterys: GHHlrė ir Vytautas K»Ipai bei Akkntt ir 
Juozas K>, liai ir septyni annkai. 

A. f A. 
LEONARD A. MAHONEY 

\ ! i . - rtiKN'".)" M '1 IM4, l : | i 1 t m. amž. 
CJimė Ohuasio. Illinois. 
l'.usiliko <1K1*>1I.HIIV rtiilifuliiii.- /.iiion.t PhylliH (HotBOClttMS), -

• iuktci-Nn: MarilVB H.imUru-K. ir l 'a tncia Mai in-v S&DHS, l'liihp. 
.i::uka:. adtrt p BartM^toM. ir kiti sriniuiv.s. .IrHiiKui Ir pa.ijsiami. 

Kūnas p a š i n o t a s Honi lunj ; ^ Sons kopl>. !..;-•. \i • S. A-h-
land A ve. 

Uiiilotuv?» Šiandien. antrMdi.-nį. nM*i IS d . iš krą<\ •- • 
va! nm> biX!« a t l \dė tas i St. Al<waruler parapijos la iu \ rui, Paioe 
H^Urlits. II!.. •< v. Įvyks <f»1ulinK'r>.s pamaldos ui vflu>iii«>s sielą 
l 'o pamaldų bun nulydėtas t šv. Ka/.imi> ru IflpinįH, 

Ni*i>širdžiai k\i»-v'iaii)i' visus: *ruiiin*s. draugus ir pažįstamos 
dalyvauti *k>s<> laidotuvė.s,". 

Nuliū.li,-: /uloną. <luktot*>s. -n ir anūkai. 
Jnformaci lai skambinti tel Hh: :;-) 

Petkus 
TĖVAS IR S Ū N U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TKVS MODKRMOS KOPI-V^ros 

2533 West 71 st St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Ave„ Cicero, T0wnha!l 3-2108-09 

AIKŠTE ArTO>fOBllJAMS STATYTI 

ZeM«ANS 
FUNERAL HOME 

T H RE E 
AIR-CONDITIONED CHAPEL5 

Pxxrkinq Facilities 

6845 SO0TH WESTERN AVE. REpubEc 7-8600 

EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TKYS MODKEMSKOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. Yfi 7-1741-2 
4330-34 South California Avenue 

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9352 

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. N E L S 0 N 

SAVININKO 

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO 

3911 West 11 lth Street 
I)i«lžiaiiKias Paminklam.-; Planų 

Pasirinkimas \ isatn*' >Iî st«* 

Telef. — CEdarcrest 3-6335 
\ kna«i blokas nuo kaminu 

GUŽAUSKŲ BEYERLY HILU GĖLIMYčlA 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuoėknų 
2443 WEST 63 rd STRKKT 

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834 

;tais uzm-o^yu ir vėliau t u re jo bu.. 1.̂  

mmm I M « l > 4 A M i l i i l . 

file:///HVTUI
http://Apoloni.it


* • » • > OT 

MtAJJGAS, antradienis, 1961 m. rugsėjo mėn 15 d. 

X AJeksajidras Zalpys, bu
vęs knygnešys, šiuo metu gy
venąs Chicagoje. laiške ••Drau
gui" rašo, kad reikia tikėti, jog 
Lietuva išsilaisvins iš sovietų 
vergijos, kaip ji išsilaisvino iš 
carizmo jungo. Būdamas knyg
nešiu daugiau kaip prieš 60 me-

x Kun. dr. Juozas Vaišno- tl4, Žalpys platino lietuvišką 
ra, MIC, Marijonų vienuolijos spaudą Nemakščių, Skaudvilės. 
generalinis prokuratorius, gy- Stulgių. Kražių apylinkėse. 
venas Romoje, po L. K. Mokslo x Kmilija Barauskienė, Ga-
akademijos suvažiavimo atvyko ry, Ind., rašo ••Draugui": 
j Chicagą ir apsistojo tėvų ma- -AČIŪ UŽ kalėdines atvirutes. 
rijonų name prie Draugo. j ^ m a n patinka. "Draugą" 

X Lstorikas kun. K. Krasaus- mėgstu ir nežinau ką daryčiau. 
kas, gyvenąs Romoje ir daly- i jei negalėčiau jo skai tyt i . Mėg-
vavęs L. K. Mokslo akademi- stu ir knygas, romanus." . 
jas suvažiavime, atvyko į Chi- j X Angelų Sargų šventę ši-
cagą aplankyti savo giminių ir ; met buv. Lietuvos policijos tar-
pažįstamų. Savo dėdes Jono Si- ! nautojų klubas Krivulę švęs 
manavičiaus lydimas svečias Jaunimo centre rugsėjo 27 d. 
lankėsi ir Draugo redakcijoje. x Dr. Vincas Šmulkš ty s be 

X Baltas praneša, kad au- baigęs medicinos mokslus Vo- i Rugsėjo 3 dieną įvyko laido
kas šiuo metu Chicagoje prii- j kietijoje, yra atvykęs į Chica- j t u v ė s Sero tautiečio, žymaus 
ma tiktai iždininkai; apskrities g% pas savo žmoną Aldoną ir j biznieriaus, pavyzdingo šeimy-
ir Marquette Park J. Vepš- sūnų. Spalio pradžioje j is vėl n o s nario, draugiško ir malo-
tas, Brighton Park — K Pakel- išvyksta atgal j Vokietiją baig
tis, Bridgeport — I Petraus- i ti studijų. 
kas, Cicero — K. Ješmantas, 

lėliu. Chicagos Balfo apygar
dos atstovas pranešė, kad spa
lio 17 d. New Yorke ruošia
mas Balfo seimas, į kurj apy
gardos valdyba ruošiasi siųsti 
savo atstovus ir t a m reikalui 
manoma vykti autobusu. Apy
garda mano apmokėti atstovų 
kelicgnę. Nuo kiekvieno skyriaus 
siunčiama po vieną atstovą ir 
nuo 25 narių dar vienas atsto
vas. 

Steigiamam susirinkimui pa
sibaigus ponai Šilai su dukra 

IŠ ARTI IR TOLI 
I OKUP. LIETUVOJE 

Lietuvos gen. konsulas dr. P. Daužvardis Su Janči ••-
ko LB apylinkės suruoštame minėjime rugsėjo 12 c 

Melrose Par-

Gage Park — E. Kaminskas, 
Roseland—O. Kapteinis, Town 
of Lake — J. Sadūnas ir 108 
sk. D. Šleževičienė. Visi iž
dininkai priėmę auką išduoda 
Balfo specialų kvitą. 

X Dail. V. Petravičiaus pa
roda atidaroma šiandien, rug
sėjo 15 d., Standard Federal 
taupymo ir skolinimo b-vės, 
4192 Archer ave. II aukšt. pa
talpose. Dailininkas išstatė 15 
grafikos naujų darbų. Paveiks
lai išstatyti pirmą kartą. 

X Ona Mulioliene, 3957 S. 
Rockwell st., Brighton parko 
moterų dr-jos narė, Lietuvių 
operos mecenatė ir kitų orga
nizacijų bei šalpos draugijų rė
mėja, porai savaičių buvo išvy
kus poilsiui į Karaičių vasar
vietę Union Pier. 

X Vilniaus dieną šįmet ruo
šia minėti Vilniaus Krašto lie
t u v i ų s - g o s sk. spa l io 14 d. Į v i j o s suvažiavime 
Jaunimo centre. Danilevičius. 

X Bronė Rusteikienė, 4201 
S. California, -Vyčių choro ir 
Operos moterų choro choristė, 
iš ligoninės Elgine grįžo ir svei 
kata namuose, stropioj dr. Ka
zio Bobelio priežiūroje. 

X Albert Yurkonis yra Chi
cagos taksi vairuotojų unijos 
lokalo nr. 777 finansų sekreto
rius. Prie unijos priklauso apie 
6,000 Checker ir Yellow taksi 
vairuotojų. 

naus būdo asmens Stanislovo 
: Kruko, kuris po sunkios opera-
i ei jos mirė ligoninėje rugpiūčio 
j 31 d. Velionis gimė ir augo Lie 
! tuvoje, Šilonių vienkiemyje, Pu-
; šoloto parapijoje, Panevėžio ap 
i skrityje. Amerikoje išgyveno 
j 58 metus. 

Paliko giliame liūdesy žmoną 
Domicėlę (Rankelaitę), 2 duk
reles, Violet Kundrotas ir Do-

' lores Batina, žentus ir 2 anū
kus, brolį Juozapą i r dvi sesu
tes Lietuvoje, Emiliją Madosta-
vičienę ir Adelę Balčiūnienę. 

Velionis buvo Lietuvių Pre
kybos rūmų, Lietuvos Ūkinin
kų draugijos ir kitų draugijų 
narys. J i s buvo vienas iš kūrė
jų ir vedėjų žinomų lietuviškų 
rakandų įstaigų, kuriose j i s sėk 
mingai darbavosi virš 30 metų. 
Būdamas draugiško ir malo
naus būdo, įsigijo daug draugų 
ir pagarbą tarpe tų, su ku
riais j is turėjo progos susipa
žinti ir jiems patarnauti. Todėl 

Lietuvių Katalikų mokslų akade- Į j 0 laidotuvėse ir šermenyse da-

Oiicagoj ir apylinkėse 
STAS| KRUKA PALAIDOJUS kalto Prasidėjimo parapijos baž 

nyčioje t rys kunigai atnašavo 
iškilmingas šv. mišias. Po pa
maldų virš 70 mašinų palydėjo 
j Šv. Kazimiero kapines. 

Po laidotuvių direktorius Pe t 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Antroji Lietuvių diena Pa- j — Kolonizuotoj Lietuvoj VTS-

saulinėje parodoje N>w Yorke kas turi būti pajungta kompar-
; įvyks rugsėjo 20 d. N e * York tijos garbinimui ir žmogaus iš
s t a t ė paviljone. Dalyvauja 6 ! naudojimui. Ta kryptimi verčia-
į chorai, Brooklyno Vyrų okte- ' mas dirbti ir kinoteatras. Rug-
Itas. t rys grupės šokėjų, karopiuč io 23 d. laidoj "Li tera tūra 
j veteranai su vėliavomis, Da- ; ir Menas rašo: 
Įriaus Girėno postas, vadovau- "Svarbų vaidmenį ideologi-
I j amas Antano Kauno. niame darbe turi suvaidinti do-

Kanklių būrelis paskambins kumentiniai, mokslo populiari-
vjsus dalyvms skaniais keps- \1&etuvių d a i n u v a d T e k l e i ozį-uiimo. mokomieji filmai. Bet ir 
niais pavaišino. : kienei. i juos priartinant prie žiūrovų y-

Naujo Balfo skyriaus nariai j Rugsėjo 20 d. 2:30 vai. susi-į ra dar daug trūkumų. Šie fil-
pasiryžo į Gage p a r k o skyrių ' n n k s visi programos dalyviai' mai nepakankamai panaudoja-
įtraukti daugiau nar ių ir prisi- j pj-įe lietuvių kryžiaus, ten Lie- mi įvairiose mokyklose, klubuo 
dėti darbu prie Balfo vei-1 tuvos vyčių 110 kuopos atsto- |se, politinio švietimo tinkle ir 
klos išplėtimo ir lėšų sutelkimo, vės padės vainiką, dalyvaujant. pan. Reikia gerinti žemės ūkio 
Gage parko Balfo skyriaus ko- sen. Kenneth Keating, kuris!filmų demonstravimą, geriau 
respondencijai adresas : 4436 S. į t a r s pasveikinimo žodį. Chorai į vykdyti kino tinklo eksplotavi-
Washtenaw. Chicago, 111. 60632 ir publika sugiedos "Marija, mo planines užduotis. Tuo t iks-

Pr . š. ž a r i j a " . lu būtina sustiprinti partinį va-

ZARASLŠKIŲ K L F B E 

Klubo pirmasis po vasa-

Visi dalyviai iš čia žygiuos į dovavimą kino tinklui, ras t i 
Xew York State paviljoną i r ! bendrą kalbą kinofikacijos ir 
atliks programą. \ kultūros - švietimo įstaigų dar -

Lietuvių dienoje dalyvauja buotojams. 
ras Bieliūnas palydovus u ž p r a - Į r o s atostogų susirinkimas įvyks I Apreiškimo par. choras, vado- P a r t i j o s m i e s t ų k o m į t e t a i . 

X Nekalto švč. P. Marijos 
Prasidėjimo parapijoj šiandien 
baigiasi 40 vai. atlaidai. Mišios 
bus 9 v. r. Pamokslą lietuvių 
kalba sakys kun. A. Naudžiū
nas, MIC, 7 v. v. 

X Marijonų bendradarbių 
apskrities susirinkimas įvyksta 
šį trečiadienį 7:30 v. v. tėvų 
marijonų vienuolvne prie "Drau 
go". 

X Dr. Jonas Balys iš Wa-
shmgtono. Lituanistikos Insti
tu to pirmininkas, pasakė pagrin 
dinę kalbą praėjusio šeštadie
nio vakare įvykusiame Lietu
vos universitetų alumnų banke
te Jaunimo centro salėj. Ban
keto programa buvo pradėta 
kun. dr. Viktoro Rimšelio, tėvų 
marijonų provincijolo, invoka-
cija. Vadovavo instituto iždo 
pirmininkas A. Baliūnas. Insti
tutą sveikinti buvo pakviesti, 
kun. V. R,imšelis. L. šimutis. 
prof. J. Meškauskas, dail. V. 
Jonynas, prof B. Vitkus, prof. 
St. Dirmantas. prof. J. Motie
jūnas, prof. Jokubonis. Pagrin
dinį kalbėtoją pristatė Jonas 
Dainauskas. Pneš banketą prie 
paminklo Jaunimo daržely bu
vo padėtas vaimkas mirusiųjų 
ir žuvusiųjų profesorių bei aka-

kalba dr. Z. 
.N'uotr. V. Maželio 

X Už a. a. Igno Apyrubio sielą, 
mirusio š. m. liepos 14 d. Mun-
chene. bus a tnašaujamos gedu
lingos šv. Mišios Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje, rugsėjo 19 d., 8 vai. 
ryto. Gimines ir pažįstamus 
kviečia pamaldose dalyvauti 

Regina Vaitkevičienė 
X Visi maloniai prašomi at

silankyti i A. Liet. Montessori 
dr-jos rengiamą rudens balių, 
kuris įvyks rugsėjo 26 d. 8 v. 
v. Pakšto salėje. 2801 W. 38 
St. Baliaus metu bus vaišės, 
programa ir kiti įvairumai. 

(pr.) 
X Balio Pakš to salėje šį šeš

tadienį 7:30 v. v. Jono Šoliūno 
įspūdžiai iš Austral i jos. įėji
mas nemokamas. 9 v. v. šokiai 
grojant B. Pakš to orkestrui. 
Staliukus užsisakyti telef. YA 
7-8722. (pr.) 

lyvavo šimtai žmonių, kad su
teiktų paskutini patarnavimą ir 
išreikštų pagarbą ir atsisveikin
tų su velioniu Stanislovu. 

Jo brangus ir gražus "Amži
nas namelis" (grabas) buvo pa 
puoštas daugybe gėlių vainikų. 
Taip pat buvo užsakyta daugy
bė šv. mišių už jo sielą. 

Kadangi velionis i r jo šeima 
ištikima parapijos nariai, laido
tuvių dienoje šv. Marijos Ne-

se pietų į Midwest BanąUt1" 
Hali. 

Velionio S. Kruko gyvenimo 
istorija yra įdomi. Apie tai rei
kės prisiminti kitą kartą spau
doje. B . 

{KURTAS N AI JAS BALFO 
SKYRIUS GAGE PARKE 

Rugsėjo 1 d. P. šilo namuo
se įvyko steigiamasis Balfo Ge
ge Parko skyriaus susirinki
mas. Dalyvaujant nemažam bū
reliui žmonių, platų pranešimą 
apie Balfo veikla ir reikalą stei 
gti naujus skyrius padarė Chi
cagos apygardos atstovas K. 
Bružas. Susirinkusieji vienbal
siai nutarė įstei^': Balfo Gage 
Parko skyrių. Po diskusijų į 
valdybą išrinkt: ir pareigomis 
pasiskirstė šiaip: P. Šilas — 
pirm., A. Rūgytė I vicepirm., 
A. Kirvaitytė — II vicepirm., 
Pr. Šulas — sekr., E. Kamins
kas — iad. J revizijos komisiją 
išrinkti J. Kavaiiūnas — pirm., 
V. Baleišytė ir J. Kaunas. K. 
Bružas apdovanojo visus daly
vius Balfo rėmėjų gražiu ženk-

x Nepavėluokite, įsigykite 
bilietus. Tik 3 savaitės beliko 
iki smuikininkės Kuprevičiūtės 
koncerto ir Kelečiaus ir Marti
naitytės rečitalio. Ruošia Lie
tuvos dukterų dr-ja spalio 3 d.. 
Jaunimo centre. Bilietai gauna
mi pas E. Diminskienę, tel. PR 
8-5987 ir pas A. Urbutienę. tel. 
H E 4-1872. Staliukai užsakomi 
pas E. Kučiūnienę, tel. WA 5-
7505. fpr.) 

sekmadienį, rugsėjo 20 d., 1 v. Į vau j amas Vlado Baltrušaičio 
p. p. Hollyvvood svetainėj, 2417 į Atsimainymo par. choras, vad. 
W. 43rd st. Nariai kviečiami' Antano Vismino. Karalienės An 
gausiai atsilankyti, nes turėsi- j gėlų par choras, vad. Mykolo 
me aptarti daug reikalų. Bus '• Liuberskio. Operetės choras, 
pranešimas iš įvykusio pikniko j vad. Mykolo Cibo, Rūtos an-
rugpiūčio 30 d., k u r i s atnešė I samblis. vad. Algirdo Kačanau-
gražaus pelno. Pagerbsime du j sko, šv. Pet ro ir Povilo par. 
klubo narius, kurie mirė pasku- choras, vad. Vinco Mamaičio. 
tiniuoju laiku. Pasi tarsime apie 
sergančius narius. Du jų sun
kiai sirgo ir gulėjo ligoninėje, 
trečias serga sunkia liga, o jo 
žmona paralyžuota, todėl šeima 
atsidūrė nepavydėtinoje mate
rialinėje padėtyje. Serga džio
va ne klubo narys, guli sana
torijoje Venezueloje, ta i K. S t a | k i e t š - Prisikėlimo bažnyčioje su 

situokė Br. Genčius su Punsko 

Pirmininkas prof. Jokūbas J. 
Stukas. Programos koordinato
rius Antanas Visminas. Progra 
mos pranešėja Elena Matulio-
nytė. 

KANADOJ 
— Ištekėjo dar viena puns-

lietuvaite Maryte Veslauskaite. 
Vestuvių puota įvyko Šv. Jono 
Kr. par. salėje, kur susirinko 
virš šimto draugų bei pažįsta-

pramoninių - gamycinių zonų 
ir gamybinių valdybų part iniai 
komitetai įpareigojami pakelti 
partinių komitetų ideologinių 
skyrių ir kino tinklo visuomeni
nių organų vaidmenį paren
kant kino repertuarą. Atkreip
tas dėmesys į filmų demonstra
vimo kokybę, bendrą kino tea t 
rų darbo kultūrą. 

Šie klausimai išsamiai bus 
apsvarstyti plačiai ats tovauja
mame pasitarime, kuris numa
tytas surengti rugsėjo pradžio
je-

ENCIKLOPEDIJA IR ŽODY
NAI 

Encyclopedia Britannica, Inc. 
Chicagoje, pasiskelbė, kad už 
S13.950.000 perkanti G & C. 
Merriam kompaniją, leidėją Zi

nkevičius. Pas ta ra jam prieš ke
lis mėnesius klubas jau pasiun 
tė 26 dol. Dabar j is i r vėl šau
kiasi paramos, nes mais tas esąs 
labai prastas ir to mažai susi- — - . , „ . . . ,, X ^ J , - » „ 
laukia rvvvbei nalaikvti Rašo m^- Tikimasi, kad panašių ves- nomų Mernam-Vvebster žodynų. 
^dto^H^ZIsSmė v ^ s ' ! ̂ v i ų neužilgo bus l daugiau. I Pirmutinė Bntamkos enciklope-
j ėgas i škūno ,be t laukiamas ga- V i s a e i l ė t a u t i ^ t v a r k<> i m i ' d i j a b " V ° ^ e i s t a

K
l 7 6 S m - * į r ' 

las neateina I gracijos dokumentus lietuviai- na m kompanija buvo įsteigta 
. . . . ; tems iš Suvalkų trikampio. j J-831 m. 

susirinki- * 
AUSTRALIJOJ 

— Jaunimo talentų koncer
tas, organizuotas vyresniųjų 
moksleivių ateitininkų. įvyko 
rugsėjo 12 d. Lietuvių katalikų 
centre. 

Lankykime gausiai 
mus, kad klubas būtų veikius 
ir remkime savo tautiečius, pa
tekusius į nelaimę. J . Tarulis 

TIKRAS MŪSŲ AMBASADORIUS 
1 

CHICAGOS ŽINIOS 
STATYS GALINGA 

REAKTORIŲ 
Argonne National laboratori

ja, netoli Lemonto priemiesčio, 
pradės statyti pasaulio didžiau
sią ir galingiausią atominį re
aktorių, kurio s ta tyba kainuo
sianti ap ;e 25 mii. dol. 

IŠGELBĖJO TRAUKINI 
Kai sunkvežimis pr ikrautas 

gazolinu užvažiavo an t geleždn-

TAI BENT SPORTININKAI 

Sanford Patlak ir Joseph Ri-
ley iš Drversey prieplaukos pra 
dėjo vandens šliūžėmis 92 my
lių kelionę iš Chicagos į Sau-
gatuck, Mich. Kelionė t r u k s 
apie 4 valandas. 

Kun. Stasy? Aleksiejus, Deming, 
New Mexico. s v. Onos amerikie-
"ių katalikų parapijos klebonas. 
Kun. kleb. S. Aleksiejus sukėlė 
ant koiu rezoliucijų reikalu v i sus 
savo steito i< ^islatorius. 

MAIJAYOTOJAI PAKIBO 
ORE 

Vargu ar kuris nors kitas iš 
mūsiškių galėti, būti geresniu 
ambasadoriumi kitataučių ta r -

Ipe, kaip kad vra kun. Stasys 
Juan Mendezir Curtis Kui- : A l e k s i e 1 u s vadovaująs šv . 

kelio bėgių, prie Por tage . Ind.. j zer, dažytojai, stebuklingai i š - i ^ a m e r ; - , A < s i ų k a t a i i k ų - » . 
priemiesčio, apie ta i sužinojo ;sigelbėjo nuo mirties, kai jų; 
Michigan City geležinkelio sto- j tiltelis pakrypo ir patiko juos 
ties vedėjas. Suprasdamas , kad ; 27-ame aukšte naujai statomo storane. 800 S. Michigan. buvo 
atlekia keleivinis t raukinys 60 ; JAV teismo rūmų pastato mie- uždaras priėmimas, kuriame d a 
mylių į valandą greičiu, ir ne-į s to centre. Po 15-kos minučių . lyvavo tikta. -100 asmenų su-
galėdamas kitaip perspėti trau ; kalbėjimo kiti darbininkai juos mokėjusių kiekvienas po SI.-

Arnikų atminimu: n a ^ r b ' . . | S Š i n ž i " i e r | ų - V e d ė j a S . H a " ? W i ̂ e l b ė J ° - Abudu tuojau grjžo 000. Eina p^fcajos, kad tame 
' K?ster uždare trau Kiniui tiekia

mą elektros srovę. Trauk ; i iys 
Šiai progai atitinkamą rezoliu
ciją perskaitė prof. St. Dirman 
tas. sustojo ir katas t rofa buvo iš

vengta. 
TIKĖJIMO PLATINIMO** 

D R A I G I J A 
Tikėjimo platinimo draugijos 

X 9-to Wardo Lietuvių de
mokratų klubo valdyba kviečia 
visus narius atvykti j susirin
kimą, kuris jvyks rugsėjo 15 i metinė rinkliava bus kitą sek-
d. 7:30 v. v. Visų šventųjų pa- i madienj. nigs. 20 d visose Ch;-
rapijos salėje, 10306 So. Wa 
baah Ave. 

prie darbo. Nuostoliai: penki susirinkime aalyvavo ir keletas 
galionai raudono dažo. kurie lietuvių. 
nuriedėjo žemyn nieki neap 
taškydami. 

I rapijai Deming mieste, New 
Mexico valstijoje Kun. kleb. S. 
Aleksiejus Lietuvos bylos rei
kalu yra sukėlęs an t kojų abu 
savo valstijos senatorius ir vi
sus kongresmanus; y r a padaręs 

,visą galimą spaudimą rezoliu
cijų klausimu j k raš to admini-
traciją ir valstybės departa
mentą. Viso darbo i r pastangų 
rezultatai yra puikūs: vienas iš 
kongresmanų (J. M. Montoya) 

Į jau yra įnešęs rezoliuciją Lie-
| tuvos laisvinimo reikalu; kiti | ^ 
legislatoriai y ra pažadėję talką j S 
šiame žygyje; j spaudimą yra į • 
atsiliepęs ir prezidentas L. B. 1; 
Johnson. Prezidentas Johnson j ; 
išsisukinėja ir nenori duoti aiš- j • 
kaus atsakymo rezoliucijų rei- Į ; 
kalu. Kun. kleb. S. Aleksiejus į j 
pasiryžęs išgauti iš j o labai aiš Į j 
kų tuo klausimu pasisakymą. ;• 

i • 

Kun. kleb. Stasys Aleksiejus 
kilimo tauragiškis; lankęs Tel
šių ir Kauno kunigų seminari
jas ; kunigu įšventintas 1942 
metais. Į JAV-bes atvyko 1949 
metais ir nuo to laiko klebo
nauja New Mexico katalikų a-
merikiečių parapijose: pradžioj 
Hatch mieste, o paskutiniu me
tu Deming mieste. Nemaža jo 
parapiečių yra meksikiečių kil
mės. Jo parapijoje i r anglų ir 
ispanų kalbos yra lygiai varto
jamos. 

Kun. kleb. S. Aleksiejaus pa
vyzdžiu galėtų pasekti ir kiti. 

( -00 . ) 

V A L Y M A S 
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Kambariai plaunami Ir 
dažomi J. BUDIS 

Tei. CLiffside 4-1050 

WESTERN AUTO SERVICE 
PAGRINDINIS IR SMULKŪS 

AUTOMOBILIŲ PATAISYMAI I 
4318 S. Western Chicago 9, m. i 
Sav. St. ščerba LA 3-1790 

Dflinn ELECTP0 

^LuMžSž^koaL 

FRANK'S T. V. & RADIO, Inc. 
3240 S. HALSTED ST. Telef.: CA S-7252 
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING 

) • * • • • • • • • * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponj! 

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC 
MARQUETTE PKn 6211 S. Western, PRosp. 8-5875 

Vedėja i. LEEPON'IS 

Pinnad. i r ketvirt., nuo 9 iki 9:30. kitom dienom nuo 9 iki 6 v.». 
Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro. 

Rusrsejo mėnesi abi krautuvės sekmadieniai? nždarvtos. 

: 

i 

SAKOMA, KAD BI'VO EJE-
TITIŲ 

M T I R K O !>Al*G Al'TOMO-
RIUC 

Buicko s 
Į jai Chicagf) 

Pereitą penktadieni respub- r.ietais jau 
likonų partijos kandidatas i tornobilių . 

IcagKM arkivyskupijos bažnyčio- , prezidentus Bany Goldwater 1960 m jie 
i se. lankėsi Chicagoje. E«aex lan re Į 770. 

>mobilio pardavė-
o-įriasi. kad šiais 

rdavė 45.856 au-
džiaugiasi. nes 

a rdavė tiktai 2?.-

miiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiitiiiiiHiiMimiiiiuiiiii 
LEO'S SINCLAIR SERVICE 

LEONAS FRANCKUS, Sav. 
Stabdžiai, Sankaboa, TranamMjoa 

Tone-npa Ir Motor? Recnonta* 
5759 So. W«stern Avenue 

Kampa* 88tt Street 
Talafoaas PBoapeet M M 
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41* !NSU»fO I 5% 
< H % DIVIDENDŲ MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITA*. 
rž 1 mem tavestSTtoo bootw mokame 4V4% nt»Mam#| kaa pvHBnetl Ir 

įimr limoluune po Vi % oi klekvIentM metas, 4 metama praiBJiM. 
BRIGHTON SA\T>*QS AND LOAN ASSOC1ATION 

4071 A R t H E B A VENTE, CHICAGO $a. ILLIJfOIS 
Val*ndo«: Plrmad , antrad , Penktad. tr fte*ta«J. » T. r. — 4:»« p, p. 

Trečiad. uždaryta: k«t*1rtad. » + r. — J T V. 

CIRCUIT TV. * RADIO (LIETUVIAI) | 
Sav. DAN LIUTIKAS 

TATSTMAS yra mOai; SPECIALTBe. VIgr; O A M Y B O S • 
OREITAS paramavlmaa • GARANTIJA • KREDITA8 

2412 WFST 71ST ST. CHICAOO, ILL, 60629. TEL 471-2446J 


