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Čią parodytas orinis kelias, kuriuo JAV-ių C-141 Starlifter su ambulansais veža sužeistuos'us ameri- 
kečius karius iš Pietų Viefnamo j Washingtono apylinkę tris kartus per savaitę. Dideli C-141 Starlifter 
ambulanslniai lėktuvai sustoja Japonijoje ir Aliaskoje pasiimti kuro. Viršuje parodytas lėktuvas (kai
rėje) iš kurio išvažiuoja iš C-141 Starlifterio, taipgi parodytas skridimas.

P. Vietnamo premjaras Ky optimistiškai 
žvelgia ateitin

MANILA, Filipinai. — Pietų 
Vietnamo premjeras Ky, baigęs 
trijų dienų vizitą Maniloje, va
kar spaudos konferencijoje pa-

Darbininkų
suvažiavimas

LIURDAS, Prancūzija. 
Šiandien Švč. P. Marijos apreiš
kimų šventovėje Liurde susiren
ka visos Prancūzijos Jaunieji 
krikščionys darbininkai, vad. 
žosistai, švęsti savo įsikūrimo 
metines.

Taip pat ir Prancūzijos Ka
talikų Darbininkų Akcijos są
junga kartu čia švenčia savo 
įsikūrimo 15-ąsias metines. Vi
sai tai Prancūkijos darbininkų 
akcijai vadovauja kardinolas 
Cardejn, žosistų įkūrėjas. Jis 
kartu su Prancūzijos vyskupais 
tą dieną aukos koncelebracijos 
šv. Mišias ir pasakys programi
nę kalbą.

reiškė, kad pietų vietnamiečiai 
kaskart vis kariškai stiprėja ir 
1968 m. jie jau tikisi galėsią 
vieni susitvarkyti su komunis
tais agresoriais; JAV-bės galės 
sumažinti P. Vietname savo ka
rinius dalinius.

Jis taip pat pabrėžė, kad ke
lios šiaurės Vietnamo divizijos 
yra dislokuotos Kambodijoje. Iš 
ten ateina pagalba komunistams

partizanams Pietų Vietname.
Bet premjeras Ky pridėjo, 

kad Vietnamo karas gali už
trukti penkerius metus.

— Lenkijos primas ir kardi
nolas Wyszynskis rugpiūčio 3 d. 
atšventė savo 65-sias gimimo 
metines.

ŠIAURĖS KORĖJOS KOMUNISTAI BANDO 

EITI SAVU KELIU
TOKIJAS. — Šiaurės Korėja 

vakar pareiškė esanti nepriklau 
soma pasaulio komunizmo są
jūdyje, dramatiškai sulaužyda- ma savo seną politinę liniją, su- bet didžiausi smūgiai teko kinie-

Prancūzai rengia
naują katekizmą

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
katalikų vyskupai paskyrė spe
cialią komisiją parengti naują 
katalikų tikėjimo katekizmą pa
gal Vatikano II-ojo visuotinio 
Bažnyčios susirinkimo nutari
mus, kuris bus bendras visoms 
Prancūzijos vyskupijoms. Tai 
pakeis dabar daugely vyskupijų 
esanč.us įvairius katekizmus ir 
palengvins mokyklų mokslei
viams sekti religijos tiesų mo
kymąsi, persikėlus į kitą mo
kyklą. Prancūzijos vyskupai 
taip pat ypatingai stengiasi į- 
gyvendmti visų krikščionių vie
nybės mintį ir visoje Prancū
zijoje organizuoja įvairius po
kalbius su atsiskyrusiais broliais 
protestantais bei provoslavais.

Arkivyskupas Samore
išskrido j Kolumbiją
ROMA. — Vatikano Valsty

bės Sekretoriato nep .prastųjų 
bažnytinių reikaiu skyr aus ve
dėjas arkiv. Ant. Samorė at
skrido į Koluhiorją atstovauti 
Šventąjį Sostą naujo Kolumbi
jos respublikos prezidento pe
reigų perėmimo iškilmėse.

Arkivyskupas Samore taip 
pat aplankys įvairius Pietų A- 
merikos kraštus.

Arkiv. Samore yra didis lie
tuvių bičjulis nepriklausomos 
Lietuvos laikais buvę3 nuncia
tūros Kaune sekretoriumi.

Kardinolas Wyszynski apie 
ateizmo pavojus Lenkijoje

VARŠUVA. — Lenk jos pri 
mas ir kardinolas Wyszynskis 
šiom dienom dalyvavo Varšuvos 
kapucinų bažnyčioje, mimnt 
pranciškonų ordino 750 me'ų 
sukaktį. Ta proga tartame žo
dyje kardinolas Wyszynskis pa
reiškė :

“Bedievybės skelbimas ir a- 
teizmas yra mūsų tautos nelai
mė ir socialinė tragedija. TodėlSANTO DOMINGO. - Do

mininkonų respublikos karo a- 
viacijos pajėgų karininke - suė
mė šešis Domininkonų revoliu-
nės partijos vadus, kurių tarpe . ... . , . . ,__ • „ ... ii- žemiškiems dalykams, bet rei-yra jos generalinis sekretorius . / . .

teizmas tironų tarpe santykiau
ja su persekiojimais. Kur tik 
labiau viešpatauja ateikmas, ten 
tuo labiau yra žiauresnė tironi
ja!” — padarė išvadą kardino
las Wyszynsk s, Kalbėdamas a- 
pie ateizmo pavojus Lenkijai.
Bažnyčia Lenkijoj neišnyks
Neseniai kardinclas Wyszyr,s- 

kis, pašventinęs naują bažny
čią, pastatytą Varšuvos darbi

Bažnyčia visomis jėgomis tam nįnk Jest Je Juozaf9ve
priešinasi ir smerkia ateizmą
Bažnyčia nesiekia viešpatauti

Šiaurės Vietnamo komunistų laikraštis pabrėžė, kad 
negali būti aukščiausių ir mažiausių partijų.

sijusią su Pekino ideologija.
“Negali būti nei aukštesnės, 

nei žemesnės partijos, ai' net 
partijos, kuri duotų nurodymus 
ir kuri juos priimtų”, — paskel | 
bė oficialus Šiaurės Vietnamo 
komunistų partijos laikraštis 
“Rodong Shinmoon”.

Laikraštis taip pat pareiškė, 
kad iš komunistų partijos ša
linami vergiški pata. kūnai ne
išvardintųjų komunistų didžiū
nų teorijoms.

Šis Šiaurės Korėjos komunis
tų organas išpėrė kailį Kinie
čiams ir rusams komunistams,

Idealistų savanorių
organizacija

CASTELGANDOLFAS, Itali
ja. — Popiežius Paulius VI-sis 
priėmė užvakar specialioje au
diencijoje 37-nius Milano Tarp
tautinio bendradarbiavimo sa
vanorius, kurie šiomis dino
mis iš pasiaukojimo vyksta dirb 
ti įvairiuose pasaulio kraštuo
se atsilikusiųjų tautų pažangai 
kelti. Šią jaunų pasauliečių sa
vanorių organizaciją Milane į- 
kūrė kunigas jėzuitas Barbieri 
ir pasiuntė jau daug specialis
tų į Afriką, Aziją ir į tolimąją 
P etų Ameriką.

Organizacijai priklauso nema
ža katalikų pasauliečių, turin
čių aukštojo mokslo, inžinierių, 
technikų, architektų, gydytojų 
diplomus, kurie ktleriems me
tams pasišvenčia vykti į misi
jas.

čiams, kurie save laiko ištiki
miausia “komunistą tikėjimo” 
gynėja.

Kolumbijos prezidentas 
prisiekdintas

BOGOTA, Kolumbija. Kar
las Ljeras Restrepas, naujas 
Kolumb jos prezidentas, rugpiū
čio 8 d. prisiekė išt kimai eiti 
valstybės galvos pareigas.

Kalbėdamas inauguracijos iš
kilmėse, Karlas Ljeras Restre
pas, liberalų partijos vadas, pa
žadėjo pykdyti politi įes, eko
nomines ir socialines reformas, kos ministerių.

St«w«r< and Hiown

J. Brovvnas, ekonomikos ministeris, 
paskirtas Britanijos užsien'o reika
lų ministerių vietoj M. Stewarto. 
Stewartas, dabartinia užsienio rei
kalų ministeris, paskirtas ekonomi-

KOKIA PADĖTIS NIGERIJOJ?
LAGOS, Nigerija. _ Daugiau nais politiniais vadovais “pagel- 

kaip prieš dvi savaites Nigeri- bės sudaryti tvirtą pagrindą
krašto vienybei” ir esąs pirmas 
žingsnis būsimajai vyriausybei

ją ęradėjo valdyti nauja karinė 
vyriausybė su pulk. J. Govonu , 
priešakyje. Krašte dar tebėra sudaryti, 
sudėtinga politinė padėtis. Kraš 
to sostinėje Lagose įsiviešpata
vo taiki, bet “budri rimtis”. E-
nugu ir Port Harkorte, rytų Ni- . . ,6 ., . la 17 balsu prieš 13 vakar nu-uzdaryti aerodromai. J ų 1

TRUMPAI IŠ VISUR
— Atstovu rūmų prekybos k-

R. M. Urenija.
Buvęs Domininkonų respubli

kos prezidentas Boschas pareiš
kė, kad šis suėmimas gali su
kelti rimtų padarinių, nes gink
luotųjų pajėgų ministeris Pere- 
sas nepaaiškinęs aviacijos ka- 
rininikų suėmimo priežasties.

KALENDORIUS

kalauja, kad juose atsispindė 
tų dieviškoji dvasia... Dabar gi 
— pabrėžė kardinolas — moks
las ir žmogaus pastangos jau 
gali sunaikinti ir pelenais pa
versti visą mūsų planetą. Ar 
galime tad leisti, kad vi3ui ir 
visame žemės dalykuose spręs
tų žmogus — bestija? Bažnyčia 
kaip tik ir stengiasi sužmoginti 
žmogų jo asmeniniame, šeimos 
ir visuomenės gyvenime, nugalė
ti žmogų - bestiją ir išrauti jo 
neapykantos ir plėšrumo dan
tis... Bet dar ilgas kelias, kol 
pasaulis pradės smerkti Erodus

Rugpiūčio 13 d.; šv. Ipolitas, 
šv. Radegunda, Gilvilas, Elvy- 
rė.

Rugpiūčio 14 d.: šv. Euzebi
jus, šv. Atanazija, Grintautas, I ir Neronus...

Kardinolias Wyszynskis toliauPajauta.
* Rugpiūčio 15 d.: šv. Tarcinas, 

šv. Limbanija, Utenis, Rugilė.
ORAS

Oro biuras praneša; Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien 
aukščiausia oro temperatūra 80 
laipsnių.

Saulė teka 5:56, leidžias 7:55.

priminė, kad Lenkija savo isto
rijos slinktyje yra turėjusi ne
maža įvairių tironų, kuriuos ta
čiau Bažnyčiai pavykdavo su
švelninti ir padaryti žmogiškais. 
“Ypač nacių okupacijos metu 
— pabrėžė kardinolas baigda
mas savo ka'.bj, — visiems teko 
gerai pastebėti, kaip artimai a-

(nuo sostinės centro), pareiškė;

“Mes girdime sakant, kad mir 
ties sprendimas jau yra paskelb
tas katalikų Bažnyčiai Lenki
joje. Nors ir egzistuoja plati 
laicizmo ir ateizmo programa, 
siekianti perkeisti mūsų gyveni
mą, Bažnyčia Lenkijoje neiš
nyks!... Netikėkite tais, kurie 
tvirtina, kad tokio plano nėra! 
Aš pats asmeniškai jį mačiau 
ir aitimiausiu laiku pateiksiu 
tikrus įrodymus”...

Šie kardinolo žodžiai leidžia 
manyti, jog Lenkijos katalikų 
Bažnj čios vadovybė kon*i len- 
cialiais keliais gavo naujų doku
mentų apie komunitsinio r žimo 
religijos persekiojimo poiltiką, 
panašiai kaip prieš dvejus me
tus buvo gauti slapti dokumen
tai, vad n.imieji “Moraws”, ku
rie buvo paskelbti Vakaruoe.

Kardinolas Wyszynskis toliau 
savo kalboje pabrėžė: “Mums 
trūksta bažnyčių, bet ne dėl to, 
kad mums trūktų lėšų joms sta
tyti, ar kad jos būtų nereikalin
gos... Ne! Tam yra visai kitos

priežastys, kurios nepriklauso 
nei nuo mūsų ganytojų, nei ku
nigų nei nuo tikinčiųjų... Tai 
tik naujas įrodymas komunisti
nio režimo priešingumo religi
jai”...

Bet — pabrėžė kardinolas — 
ypatingai čia didžiausiame su
pasaulėjimo — laicizmo progra
mos pavojuje stovi mūsų jauni
mas. Jie nori, kad jaunimas 
užmirštų Kristų ir tikėjimą! Bet 
aš pasitikiu mūsų jaunimu! Aš 
žinau, kad jaunimo dvasia trokš 
ta Dievo, trokšta Tiesos ir jie 
mokės nugalėti visas kliūtis, vi
sus neapykantos, melo ir kerš
to pavojus...

—o—
Pirmasis katalikų

knygynas Pakistane
KARACHI. — Pakistano sos

tinėje šiomis dienomis atidary
ta pirmasis katalikų knygynas. 
Pakistano gyventojai vis labiau 
ir labiau ima domėtis katalikų 
Bažnyčios mokslu ir didėja pa
reikalavimas katalikiškos reli
ginės literatūros. Naujasis kny
gynas pavesta vesti šv. Pauliaus 
kongregacijos seselėms, kurios 
specialiai dirba spaudos apaš
talavimo misijoje.

— Viceprezidentas Humphrey
vakar pareiškė, kad civilių tei
sių demonstrantai per toli nuė
ję. Todėl turėtų kurį laiką liau
tis demonstravę. Demonstrantai 
neatstovauja visų negrų, pa
reiškė Humphrey.

—o—

Lenkijos komunistų 
siekis

VARŠUVA. — Lenkjos ko
munistinė vyriausybė oficialiai 
patvirtino, kad ji nepakeis sa
vo draudimo kardinolui Wy- 
szynskiui išvykti Kanadon ir į 
JAV-bes į Lenkijos krikščiony
bės 1000 metų minėjimo išk’l-

gerijoje
Eismas keliuose atidarytas, 
nors juose tebėra policijos užt
varos. Abeokutoje, vakarų Ni
gerijoje, tebepatruliuoja karei
viai.

Užvakar kalbėjęs naujosios 
karinės vyriausybės vadovas 
pulk. Govonas paragino nige- 
riečius, metusius darbą po pas
tarųjų krašto įvykių, grįžti į 
savo postus.

Pulk. Govonas pareiškė, kad 
į derybos ir pasitarimai su įvai-

Naujausios žinios
“Lunar Orbiter”, paleistas 

antradienį iš Cape Kennedy, 
Fla., yra savo kelyje į Mėnulį, 
apie kurį pradės skrieti sekma
dienį. Šis erdvėlaivis nufotogra
fuos kelias Mėnulio vietas. Ir 
mokslininkų bus nuspręsta, ku

rnės, kurias rengia Amerikos rioje Mėnulio vietoje JAV ast-
lenkai. Tačiau, pabrėžė Lenkijos 
vyriausybės atstovas, niekas ne- 
draudžiąs kitiems vyskupams 
vykti į Kanadą ir JAV-bes. Iš 
to aiškiai matosi vyriausybės 
noras suardyti vienybę Lenki
jos vyskupų tarpe.

—- Brazilijoje per 31 mėnesį 
Castello Branco prezidentavimo 
pragyvenimo kainos pakilo 340 
procentų, nepaisant radikalių 
vyriausybės priemonių kovai su 
infliacija.

ronautai galės nusileisti.
— Naji Ta Ii bas sudarė naują 

Irako ministerių kabinetą. Šis 
kabinetas turi 18 narių.

— Nauja Argentinos karinė 
vyriausybė pakėlė perkamojo do 
lerio kainą, padidino mokesčius 
importams ir nusilenkė unijų 
reikalavimam pakelti užmokes
čius už daibą. Šie vyriausybės 
žygiai suerzino verslininkus.

— Lenkijos komunistinis re
žimas uždraudė religines proce
sijas Varšuvoje.

— Vietnamo kare žuvusių a- 
merikiečių karių skaičius rug-

tarė, kad rūmų plenumas svars
tytų įstatymo proj:-’ ‘-i ragi
nantį mechanikus baigti streiką 
prieš penkias oro linijų bendro
ves. Atrodo, kad šis įstatymo 
projektas bus pradėtas svarsty
ti treč'adienį. Senatas jau priė
mė įstatymo projektą, rag'nan- 
t4 mechanikus grįžti darban.

— Prezidentas Johnsonas va
kar išvyko į savo ūkį, Tex., kur 
ketina dirbti ir pailsėti iki ket
virtadienio.

— New Havene, Conn., va
kar ginklų dirbtuvės kafeteri- 
joje David iš pistoleto paleido 
kulkas į žmones. Keli asmenys 
sužeisti. Užpuolikas nušautas.

— Komunistų valdomoje Če
koslovakijoje liko tik dvi kuni
gų seminarijos, kur'os išleidžia 
kasmet po dvylika kunigų. Prieš 
1948 metus, kada komunistai 
pasigrobė valdžią, išleisdavo 
per metus 148, prieš II pasau
linį karą 250 - 300.

— Buvęs viceprezidentas Nix- 
onas vakar Tokijo mieste, Ja
ponijoje, pareiškė, kad padėtis 
Pietų Vietname pagerėjusi ir 
karo eiga pasisuxusi Amerikos 
pusėn. Bet karas Vietname gali 
užtrukti.

— Kolumbijos policija areš
tavo kolumbieč ų komunistų par 
tijos centro komiteto sekreto
rių Viljegą ir kitus žymius par
tijos vadovus.

— New Yorko valstijos gu
bernatorius Rockefelleris pradė
jo akciją, kad liktų gubernato
rium trečiam terminui. Jo ko-

piūčio pradžioje pakilo iki 4,569. vai vadovauja šen. Javits.

ŽUVO KUN. S. ALEKSIEJUS
DEMING, N. Mex. — Rugpiū

čio IT d. 5 vai. po pietų, grįž
damas iš EI Paso, Tex., auto- 
mobil o nelaimėje žuvo kunigas 
Stasys Aleksiejus, šv. Onos pa
rapijos klebonas, Deming, New 
Mexico.

.... ... D , Velionis buvo gimęs 1918 m.
tųjų Rūmų politika, buvęs Arkan- balandz o 11 d. Pužų k., skaud- 
so Aukščiausio teismo narys, de
mokratų nominuotas j Arkanso gu
bernatoriaus postą. Lapkrič o mė
nesį rinkimuose jam teks susi
durti su .milijonierium Wintropu 
Rockefelleriu, kuris irgi kandida
tuoja į tą patį postą.

7iJčs par., Tauragės apskr Bai
gęs Telšių kunigų 3tm nariją, 
buve įšventintas kunigu t94? 

m. gegužės 14 o. Pasitraukę^ 
į vakarus, darbavosi įvairi.>se 
lietus ių stovykl ist Vokietijoje,

o atvykęs į JAV, dirbo EI Paso 
vyskupijoje. Ilgesnį laiką kle
bonavo Deminge, N. Mex.

A. a. kun. S. Aleksiejaus kū
nas bus pašarvotas Butkaus - 
Vasaičio laidojimo koplyčioje, 
Cicero, III. Laidojamas iš Šv. 
Antano par. bažnyčios, Cicero, 
rugpiūčio 17 d. Šv. Kazimiero 
kapinėse.

Pavergtoje Lietuvoje yra li
kęs jo brolis kun. Jonas Alek
siejus ir trys seserys, vienas 
brolis Argentinoje. Chicagoje 
turėjo nemažai giminių.
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TEN, KUR DAINAVA MUS PRIGLAUDĘ

A. P. BAGDONAS
Ateitininkų Sendraugių sto

vykla Dainavoje prasidėjo rug
piūčio 7 d., sekmadienį; sutrau
kė gausiai žmonių. Daug jaunų 
šeimų su savo jaunaisiais, dalis 
vyresnio amžiaus gamtos prie
globstyje įsikūrė, kad atitrūkę 
iš didmiesčių triukšmo, pabūtų 
lietuviškoje aplinkoje.

Stovyklos “valdžia” rūpinasi, 
kad mums nieko netrūktų. Ji 
taip pat pasūūpino, kad ir lai
kas mums įdomiai prabėgtų — 
paruošė įdomius simpoziumus 
su gyvomis diskusijomis.

Pirmadienį stovyklos dvasios 
vadas kun. dr. Bačinskas kalbė
jo tema “Laisvė ir atsakomy
bė”. Giliai- filosofiniu požiūriu 
palietė temą, kuri lyg įvadas 
nuteikė stovyklautojus giliau su 
simąstyti didžiosiomis būties 
problemomis.

Antrasis prelegentas kun. dr. 
V. Bagdanavičius kalbėjo tema 
“Altorių bendruomenė”, aiškin
damas Bažnyčios suvažiavimo 
svarbiuosius nutarimus, kiek jie 
liečia visus tikinčiuosius.

Vakare trečiasis prelegentas 
—kun. Kęstutis Trimakas, S.J., 

kalbėjo apie bažnytinę muziką 
ir jos vaidmenį moderniame gy
venime. Pailiustravo savo pas
kaitą naujai sukurta modernia 
argentiniečių muzika, pritaiky
ta šv. mišių giesmėms. Skam
bėjo birbynės, gitaros ir bub- 
nai, nebe vargonai. Padarė gi
lų įspūdį: buvo kažkas visai 
nauja. Po to vyko gyvos dis
kusijos. Daugumos buvo pasi
sakyta už liet. liaudies dainų 
motyvų panaudojimą šv. mišių 
giesmėse, neišskiriant kanklių, 
skudučių ar kitų liaudies instru 
mentų. Net buvo iškeltas klau
simas, ar tiktų dainos “Ant kal
no mūrai” motyvas mišių gie
dojimui. Dauguma pasisakė už, 
nors buvo dalis ir opozicijoj. 
Lauksim dabar naujų šv. mišių 
modernių ir lietuviškų kartu, 
kurios tinkamai išreikštų lietu
vio sielos maldą savo skirtin
gais tonais.

Antradienį rytinėj pusdienio 
programoj labai aktuali tema: 
“Parapijos ir ateitininkai Ame
rikoje”. Simpoziumo moderato
rius buvo Vyt. Šoliūnas, nariai: 
Gečys (Philad.), Regis (Chica
ga), Zaranka (Detroit), Disku
sijos nepaprastai gyvos ir karš
tos, nukeltos po pavakarių ore 
užsitęsė dar apie 2 valandas. 
Diskusijų objektas Lietuvių kal
ba mišios ir kaip jos pasisekė' 
įgyvendinti liet. parapijose A- 
merikoje. Išryškėjo, kkd ne vi
ruse lietuvių parapijose lietu
viai turi savas lietuviškas šv. 
mišias/ Kitur čiagimiui kunigai 
nesirūpina jas įvesti, ypač, kur 
parapijoj dauguma jau kalba 
angliškai. Kliūtis ir nebuvimas 
liet mišiolo su kasJ.en laiko
momis mišių maldomis Daugu
moj liet. parapijų lietuviškas 
šv. mišias turime.

Vakare nepaprastu įspūdin

gai praėjo partizano minėjimas, 
eisena su žvakėmis, rožančius; 
partizanų dainos bei deklama
cijos, išpildomos jaunimo, nu
kėlė mus pas miško brolius, ku
rių kapais nusėta visi Lietu
vos žemelė.

Trečiadienis davė įdomią pas
kaitą. “Romanas liet. išeiviu li
teratūroje”, skaitytą dr. Kęst. 
Keblio, vertinant literatūriniu 
požiūriu mūsų romanus. Atrin
ko 10 geriausių autinij, o kiti 
yra žemiau vidutinio lygio ar 
net visai blogi.

—o—

SAS VASAROS 
STOVYKLA

Data: Nuo rugpiūčio 28 d. iki 
rugsėjo 3 d. a) SAS suvažiavi
mas vyks vieną dieną —penk
tadienį, rugsėjo 2 d. b) Religi
nis kongresas vyks Darbo die
nos savaitgalį.

Vieta: Stovykla ir suvažiavi
mas — Camp Jolly Aeres, Whi- 
tehall, Maryland, netoli Perinsyl 
vanijos sienos. Religinis kongre 
sas — Washingtone, D. C.

Kaina: Penki doleriai — re
gistracija. Dvidešimt penki do
leriai — stovyklavimas (Iš viso 
$30). Religinis kongresas — sa 
vomis lėšomis.

Registracija: Indrė Damušy- 
tė, 8050 Hartwell, Detroit, 
Mich. 48228. Tel. 313 LU 4-4308.

Vadovybė: Komendantas An
tanas Gilvydis, berniukų vado
vas Vacys Šaulys, mergaičių va 
dovė Rymantė Bielkevičiūtė, va
karų programų vedėjos — Vė- 
jūnė Svotelytė ir Vita Noreikai
tė. Studijinė programa — Eimu 
tis Radžius.

Paskaitos: dr. /Vytautas Vy
gantas, dr. Juozas Girnius ir 
vienas amerikietis kunigas.

Temos: Lietuvių kalba, teat
ras, lietuvių būdas, ‘ ‘rebel 
priests”.

Vakarai: šokiai, fuksų, talen
tų, laužas, banketas (per suva
žiavimą).

Atstovai į SAS suvažiavimą 
prisistatykite Indrei Damušytei! 
(Draugovės, valdyba paskiria 
vieną atstovą nuo penkių užsi
mokėjusių narių). g...

STUDENTŲ IŠKYLA
Studentų iškyla bus Baltie 

Resort, Beverly Shores rugpiū
čio 13-14 — šeštad. ir sekm. 
$3.00 už nakvynę ir maistą. Žai 
sim tinklinį, maudysimės, kur
sini laužą, dainuosim...

Registruotis pas Aldoną Za- 
iiskaitę TO 3-6400.

Važiuosim automobiliais, tad 
užsisakykite vietas nuvažiuot ir 
pernakvoti.

Atsivežti sviedinius, plūdes, 
muzikos instrumentus ir gerus 
ūpus. Lauksim!
Chicagos Studentų Ateitininkų 

Draug. valdyba

Solistė Prudencija Bičkienė su kompozitorium Juliu Gaideliu besiruošiant Religiniam koncertui Wash- 
ingtone, D.C. Rugsėjo 3 d. ten bus išpildyta solistų kvartetui naujai sukurta kompozitoriaus Tikinčiųjų 
malda. Koncertas bus Liet. koplyčios pašventinimo proga.

K. Daugėlos nuotr.
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 

= grąžina tik iš anksto susita
rs rus. Redakcija už skelbimų E turinį neatsako. Skelbimų s kainos prisiunčiamos gavus
ę prašymus.

sr
i

• Redakcija dirba kasdien £
8:30 — 5:30, šeštadieniais S 

8:30 — 12:00. E
• Administracija dirba kas- £ 

dien 8:30 — 5:00, šeštadie- S 
niais — 8:30 — 12:00.
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SIUNTINIAI | LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

M ARQULTTF GIFT I’ARC IX SERV 
3 skyriai Chicagoje:

1608 W. 6# St. 
2501 W. 60 St. 
3212 S. Halsb-d.

Tel. WA 5-2781 
Tel. WA 5-2737 
Tel. CA 5-1864

Lietuviu bendrovS, kuri turi teisę 
siuntinius. siųsti be tarpininkų tiestai 
savo vardu iš Chicagos ( Lietuva

Didelis pasirinkimas geriausios rū 
Sies medžiagų Ir kitu prekių šerno 
mis kainomis

E ir V. Žukauskai

VALOME
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų rūšių 
grindis. J. BUBNYS. RE 7-5168

MŪSŲ KOLONIJOSE

Putnam, Conn.

PRADEDAMA 
MATULAIČIO NAMŲ 

STATYBA
Kadangi sukanka 20 metų nuo 

įvedimo Hill - Burton progra
mos, per kurią gauta valdžios 
parama Matulaičio namų sta
tybai, Connecticut valstybės ir 
sveikatos departamento parei
gūnai atvyksta į Putnam rug
piūčio 15 d. 2 vai. p. p. šiai su
kakčiai pažymėti. Su šia su
kaktimi sutampa statybos pra

džia. Kas tik gali kviečiamas 
atvykti į šias iškilmes — sta
tybos pradžią.

Lauksime visų Putname Ne
kalto Prasidėjimo vienuolyne 
rugpiūčio 15 d. 2 vai. p. p.

Rochester, N. Y.

NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA
Ramunės Armonaitės ir Ra

mūno Bliudninko sutuoktuvės į- 
vyko Rochesteryje, N. Y., rug
piūčio 6 d. šv. Jurgio parapijos 
bažnydųje šv. Mišių metu, ku
rias atnašavo ir jaunuosius su
tuokė kun. L. Januška. Bažny
čioje giedojo Rochesterio LB 
choras, diriguojant J. Adomai
čiui, ir solistė Pr. Bičkienė iš 
Chicagos. Vargonavo muz. Z. 
Nomeika.

Jaunoji yra čikagiškių muz. 
Petro ir solistės Janinos Armo- 
nų duktė. Petras — Šv. Kry
žiaus parap. vargonininkas ir 
“Dainavos” ansamblio dirigen
tas. Tad ir nenuostabu, jei ves
tuvinių vaišių metu tos pai pa

rapijos salėje, vakare, jauna
vedžių garbei, skambėjo gana 
aukšto lygio solo dainos tiek 
jaunosios motinai J. Armonie- 
nei, tiek viešniai Pr. Bickienei 
jas perteikiant svečiams. Solis
tėms akompanavo taipgi jauno
sios giminės muzikai — tėvas 
P. Armonas ir dėdė Z. Nomeika.

Abudu jaunavedžiai taip pat 
dom si dainos menu ir buvo ilga 
mečiai vietinio LB choro veiklūs 
nariai, tad juos pelnytai sveiki
no ir įteikė doVaną Rochesterio 
LB choro vardu valdybos pirm. 
J. Pupininkas. Gi ročesteriečių

I jaunimas taip gražiai, kultūrin
gai ir intensyviai palaikė links
mą nuotaiką šokiais, žaidimais 
ir dainomis, jog nebebuvo nei 
progos į jaunavedžius tarti svei 
kinimo žodį ročesteriečių vardu, 
nors tam buvo pasiruošęs V. 
Žmuidzinas.

Salė pilnutėlė svečių ir gana 
daug amerikiečių, kurie žavėjo
si lietuvių mokėjimu linksmin
tis. Taipgi nemažai svečių iš 
tolimesnių miestų: Washington, 
D.C., Chicagos, Niagara Falls, 
Bostono, Grand Rapids, o To
ronto ir Hamiltono kanadiečių 
jaunimas nepakeičiamas geru 
ūpu pasilinksminimuose.

Jaunasis Ramūnas Bliudnin- 
kas jaunavedžių vardu padėko
jo svečiams už atsilankymą ir 
gausias dovanas, o ponams Ar- 
monams už suruoštas turtingas 
vaišes - vestuvinį pokylį.

Taigi, džiaugiasi Stefanija 
Bliudninkienė gavusi mielą ir 
gerą marčią, džiaugiasi ir di
džiuojasi P. J. Armonai turėda
mi šaunų, rūpestingą žentą.

ŠACHMATŲ ŽINIOS

PAIEŠKOJIMAS
Meno istoriko Vorobjovo našlės ir 
dukters adresą JAV norėtų suži
noti Emilija StaJioraitienė gyve
nanti Marijampolėje. _ Žinantieji 
prašomi pranešti A. Zujui, 4239 S. 
Rockivell St. Chicago, III. 60632. 
Tel. YA 7-9154.

AR NORITE SUTAUPYT PINIGŲ 
UŽ DRAUDIMUS ?

Sutaupysite iki 20% už Namo, 
Baldu. Atsakingumo, Namu Savinin
ko, Automobilio ir visus kitus drau. 
dimus. GERIAUSIOS DRAUDIMO 
KOMPANIJOS. DRAUDIMO SPE
CIALISTAI NUO 1938 M.

Skambinkite SP 4-3788 
G. M. Chernauskas, 6441 Caldwell 

Avenue, Chicago 46, IH.
Jaunavedžiai išvyksta povestu 

vinėn kelionėn į Europą tuoj po 
lietuvių paminklinės Šiluvos Ma
rijos koplyčios pašventinimo iš
kilmių Washingtone, D.C.

Gero vėjo, laimingos kelionės! 
Tegu nenutrūkstamai Jumyse 
bujoja darnus ir saulėtas vedy-' 
binis gyvenimas, mieli jaunave
džiai! J. P-kas

Didžiausia Amerikoje katali
kų vyrų organizacija, Kolumbo 
vyčiai, rugp. 16—118 d. laikys 
84-tą metinį seimą Miami, Fla. 
Seime dalyvaus apie 2,500 as
menų.

DEKORAVIMAS
IS VIDAUS IR IS LAUKO 

Kilimai lr apmušti baldai valomi 
J. RUDIS Tel. CLiffside 4.105b

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

LEO’S SINCLAIR SERVICE 
5759 Sa. VVestern Avenue

LEONAS FRANCKUS, Sav. 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 

Tune-ups ir Motorų Remontas 
Kampas 58tli Street 

Telefonas — PRospect 8-9533 
llllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllli

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS & HANDLES 
SO and 60 uai. — Free Delivery

5622 S. Racine 434-1113

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas

WA 5-9209 Chicago, Illinois

TELEVIZIJAS:

10% 20%, 30% pigiau mokėsite
iž apdrauda nuo igntes lr automo. 
>lllo pas
FRANK ZAPOLIS

3208 % West #5th Street. 
Chicago, Tlllnols. 60642.

Tel. GA 4-8654 lr GR C 483»

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, III. 60682. Tel. YA 7-5980

FRANK’S T.V. & RADIO, Ine.
i 3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252i
(DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS,į 
(RADIO STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS,| 
i ORO VĖSINTUVAI, SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI’

LITHUANIAN

BAKERY
2450 W. 59th Street

Chicago, Illinois 60629
Tel. HEmlock 4-7434

KEPA ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ KEPINIUS 
PRIIMA tortų ir kt. gaminių užsakymus įvairiems parengi
mams. KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, 
dešros, kumpiai ir šviežios lietuviškos dešros.

Atdara nuo 8—6 v.v- Uždara sekm. ir pirm.
Sav. ANTANAS KAZILIONIS

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš- 
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški valgiai.
Atdara nuo 6:00 valandos ryto iki 8:00 

valandos vakaro.
U PALANGA” RESTAURANT
6918 So. Western Avė. - GR 6-9758

JADVYGA ir — JUOZAS BARTKUS, Savininkai

4

<

Chicagos Aukšt. lituanistikos mokyklos penkioliktosios abiturientų lai
dos vardu prie paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę žodį taria 
abit. Aleksandras Pakalniškis, “Pirmųjų prošvaisčių” redaktorius, 
mokyklą baigęs visais penketukais. J. Slaboko nuotr.

Pasaulio čempionui nekaip ei
nasi Kalifornijoje. Tarptautinio 
turnyro pasekmės iš Santa Mo- 
nica, Kalif., rodo, kad čempio- 
has Tigran Petrosjan (Sov.) tė
ra laimėjęs vieną partiją iš 12. 
Jis pralaimėjo danui Larsen ir 
vengrui Portisch, ir 9 sulošė ly
giomis. Amerikos čempionas Ro 
bert Fischer turnyrą įpusėjo 
priešpaskutinėj vietoj (!), vie
nok antroj pusėj timptelėjo. Jis 
laimėjo tris iš eilės partijas 
prieš Reshevskį, Donnerj ir Iv- 
kovą, pakeldamas save į trečią 
vietą. Danas Larsen, kuris dau
giausia yra pasiekęs pergalių, 
būtent 5, nepriėmė Donnerio ir 
Unkickerio siūlytų lygiųjų, pra
laimėjo abiem, užleisdamas pir
mavimą Sovietų didme.steriui 
Spassky. Po 12 ratų, belikus 6 
ratams: Spassky 7(/>, Reshevs-i 
ky 6, Donner, Petrosjan ir Por

tisch po 5 (A, Ivkov 31/*;. Laimė
tų partijų turi: Larsen 5, Fi
scher 4, Spassky ir Najdorf po 
3, Unzicker 2 ir visi kiti po 1.

Prieš 30 metų. Lietuvon ko
manda 1936 m. Muencheno šach 
matų olimpiadoj atsistojo XI v., 
pralenkusi 10 valstybių: Suomi
ją, Olandiją, Italiją, Islandiją, 
Prancūziją ir Bulgariją. Šioj o- 
limpiadoj komandos buvo 8 vy
rų.

Lietuvos komandon pirmąsyk 
pateko jaunosios jėgos: Arlaus
kas, Škėma, Tautvaišas, Skib- 
niauskas ir Boikovičius. Pagal 
pirmųjų keturių lentų pasekmes 
(kaip paprastai buvo ir dabar 
yra rungiamasl) Lietuvos ko
manda stovėtų žymiai aukščiau, 
panašiai, kaip 1933 m. Folkes- 
tone VTT v. ir 1937 m. Stock- 
holme VII vietoj. K. Merkis

paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoj $3, 
už dirbtuvės darbą $10 ir dalys. 
Pasiteiraukite apie naujas.

J. MIGLINAS
2549 W. 69 St., II auk., PR 6-1063

TvvgT
TV - Radio - Stereo 

Pardavimas ir taisymas 
2649 W. 63 rd Street

Tel. - 434 - 0421
P. Rudėnas — K. Šimulis

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 So. Lituanica Avenue 

Tel. FRontier 6-1882

Vis kas tik reikalinga nai 
pagerinimui ir pagražinin

T.Y.O ROS: įvairiausio < 
minijaus, plastikos, plieno, p 
rių spalvų.

stogeliai

DURYS - LANGAI: įvairių spa 
ir kainų — K. Butkaus k 

strukcijos.

Naujausi žieminiai balto em< 
ir "stainless steel" langai

KOSTAS BUTKUS (dirbtu™ 
6811 South Bell Avenue, Chicago, Illinois 606!

Tel. PR 8-2781 rytais ir vakarais: LU 8-6291 
kuriuo laiku.

K



Laisves byla —

MŪSŲ PASTANGŲ VAISIUS
Lietuvos laisvės byla be mū

sų pastangų nepajudės. Ją ju
dinti viešojoje politikoje, ją 
padaryti gyvą ir žinomą pa
saulio politikos vairuotojams 
reikalinga daug darbo, naujų 
priemonių ieškojimo ir naujų 
kelių. Visi mūsų politiniai veik 
sniai kaip tik ir stengiasi at
naujinti kovos už laisvę ašt
rumą, neleisti kitiems pamiršti 
mūsų tautai padarytų skriau
dų ir duoti vis naujų progų 
Lietuvos pavergimo ir kolo
nizavimo faktą iškelti tarptau
tinėse institucijose.

Energingai jau keletą metų 
veikia Rezoliucijoms remti ko
mitetas, susidaręs Kalifornijo
je iš lietuvių, latvių, estų ir 
mūsų reikalui palankių ameri
kiečių, Jų iaimėjimus reikia 
vertinti ne tik į Atstovų rū
mus ar senatą įneštų rezoku 
cijų skaičiumi, bet kartu ir 
suradimu politinėse viršūnėse 
naujų draugų, kur'? tinkamo
mis progomis kaina už mus ir 
yra liudininkai mūsų laisvės 
bycje. Didelis atstovų ir se
natorių skaičius jeu yra išsa
miai susipažinę su mūsų tautos 
reikalais, kai jie panorėjo įneš
ti atitinkamas rezoliucijas ir 
rasti toms rezoliucijoms rėmė
jų. Šiuo atveju žymiu laimėji
mu ir reikia skaityti kaip tik 
tą būrį naujų draugų, kurie 
savo galioje turi mūsų tautos 
vardo bei jai daromų skriaudų 
iškėlimą viešumon.

Mūsų kova už laisvę šiuo 
metu tegalima tik propagan
dinėmis priemonėmis. Kaip 
priešo propagandos mašina mė 
gina nuslopinti daugelio pa
vergtųjų balsus, taip lygiai ir 
mes, laisvėj gyveną tautos liu
dininkai, turime atsakyti stip
riu balsu ir konkrečių faktų 
dienos švieson išnešimu. Tik 
šiuo būdu mes, net būdami 
negausūs savrf skaičiumi, gali
me parodyti pasauliui komu
nizmo veidmainiškumą ir jo 
siekimus laisvės sąskaiton. 
Šios rezoliucijos Atstovų rū
muose bei senate ir yra žarijos 
ant priešo galvų.

Pereitais metais mūsų lais
vės bylai buvo laimėtas vie
nas žingsnis priekin — JAV 
Atstovų rūmuose pravesta vie
na rezoliucija (rez. 416). Jau 
las faktas, kad ji buvo visų 
atstovų vienbalsiai priimta, ro
do daugumos prielankumą mū
sų reikalui ir komunizmo kės
lų supratimą. Tačiau tuo lai
mėjimu mes negalime pasiten 
kinti. Nūn turime daryti dar 
vieną stiprų žingsnį — praves
ti Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
tautų pavergimą smerkiančią 
rezoliuciją senate.

Senatan jau yra įnešta de- 
a’mt rezoliucijų, kurias pasi
rašė trisdešimt senatorių. Bet 
tai yra dar tik pradžia. Priim 
toji Atstovų rūmuose ir kitos 
rezoliucijos yra senato užsie
nio reikalų k misijos rank įse. 
Vienai tų rezoliucijų eigą tur; 
duoti tos komis jos pirminin
kes senatorių*-- J. W. Pulbri rb- 
tas. Į jį turi 1 ūti nukreiptas 
mūsų visas dėmesys ir visų 
pastangų svoris. Kad rezoliuci
jų reikalas pa judėtų, turime 
kreiptis kiekvienas į savo se
natorius ir komisijos pirmi n tn

PRIEŠ SO MEEį
"Draugas", 1916 m. rugpiūčio 13 d.

Tautos Fondo atsišaukimas. — 
Tautos Fondo valdyba paskelbė 
svarbų atsišaukimą į Amerikos lie
tuvių visuomenę, kurį taip baigia:

‘‘Gal visus mūsų darbus lydės 
nemalonumai, gal nekartą pavarg- 
sime ir suklupsime, bet kai gal n- 
gas priešas užgulė mūsų šalį ir jo 
kirvis jau prie lietuvių tautos šak
nų, nėra laiko lūkuriuoti. Kas gy
vas, kas jaučiasi esąs lietuv s, turi 
išgirsti Lietuvos balsą ir gelbėti 
tą gimtinę šalelę, “kur močiutė už
lingavo raudomis mumis , nors ir

ką Fulbrigh.ą ė ei vieno laiško 
nepakaks, tiu.me rašyti kelis, 
nuolat primindami, kad mes 
nenustosime už savo teises ir 
savo tautos ;aisvę kovoję, kol 
rezoliucija pajudės ir bus pa
teikta senato s\ arstymui. Mū
sų balsai reikalingi senatorių 
išrinkimui, senatoriai šį kartą 
• ums reikaungi mūsų bylos 
vedimui. Todėl ir turime paro
dyti savo prielankumą, bet 
kartu ir kL-tą neatlaidumą 
Mes turime teisę prašyti ir net 
reikalauti, kad didžioji žmogiš
koji vertybė — laisvė būtų tin
kamai įvertinta.

Kaip rašyti laiškus savo se
natoriams ar senato užsienio 
reikalų komL.jos pirmininkui, 
nuolat nurodinėja veiklieji Re
zoliucijoms remti komiteto na
riai ir jų rėmėjai. Bet lietuviš
koji visuomenė neturi likti už
sidariusi tik sa’ uose reika'u. - 
se, tartum Vėluvos laisvė ir 
pavergtųjų kančios nedarytų 
jai jokios įtilios. Kiekvienas, 
kuris pasirin >.o laisvę, turi ir 
pareigą kitiems padėti laisvę 
laimėti. Kiekvienas, kuris su
geba tvarkyti savus reikalus, 
turi paaukoti bent dalį savo 
laiko, kad pavergtųjų brokų 
reikalai neliktų pasmerkti už
miršimui. Paskiro asmens ge
rove grindžiama ir žmonijos 
gerovė. Prie jos kūrimo turi
me prisidėti ypač mes, kurie 
esame gyvi ir akivaizdūs pa
vergtosioms tautoms daromų 
skriaudų liudininkai.

Užtat šiandien mes ir jun
giame visas savo jėgas tiems 
bendriesiems žygiams, kuriais 
galime iškelti savo tautos rei
kalus viešojoje pasaulio nuo
monėje, nes kiti mūsų reika
lais be mūsų pačių nesirūpins. 
Tiek žygis į Jungtines Tautas, 
tiek apsilankymas Washingto- 
ne, tiek Jaunime kongreso de
legacijos vizitai įvairiose atsto
vybėse ir peticijos įteikimas 
yra būtini mūsų tautiniam gy
vastingumui išlaikyti ir mūsų 
pavergtos tėvynės laisvės by
lai kelti. Ne; pavieniai asme
nys, nei mūsų politiniai veiks
niai neaprėpia visų darbų ir 
neišsemia visų galimybių. Rei
kalinga suburti jėgas ir su
glaudinti gretas, kad mūsų pa
stangos neštų didesnius vaisius 
tautai ir jer isfibarsčiusie.us 
vaikams.

Remti šį rezoliucijos prave
dimo JAV senate žygį reiškia 
prisidėti prie laisvės kovos pra 
tęsimo ir laisvės bylos pagy
vinimo. Jei kuris negali prisi
dėti darbu, turi prisidėti laiškų 
rašymu, kaip tai daro Lietu
vos vyčiai. Kuris negali net 
ir laiško senatoriams parašyti, 
gali prisidėti parama, kaip tai 
daro įvairų fondų ir kultūri
nių bei politinių organizacijų 
rėmėjai.

Šiandien turėtume prisimin
ti, kad kiekvieno balsas ir ki 'k 
vieno įdėta pastanga bendram 
darbui yra pastūmėjimas mūsų 
laisvės bylos. Turime taip pat 
įsisąmoninti, kad mūsų tautos 
laisvė gims tiktai kaip mūsų 
pačių pastangų darbo ir aukos 
vaisius. P’-aved.mui rezoliuci
jos senate yra skirtas šis mė
nuo, to laimėjime ir turėtume 
šiuo metu labiausiai siekti.

Pr. G r.

prisieitų paskutini energijos lašelį 
išlieti ant brangiosios Lietuvos au
kuro”.

Lietuvių diena. — Antroji tautiš
ka Lietuvių diena Schuylkill ir 
Northumberland, Pa., apygardoje 
šiemet bus rugpiūčio 15 d. Prasidės 
minomis 10 vai. Po to meninė 
programa ir prakalbos. Vieta — 
Lake Side parkas. Dienos pelnas 
nuo karo nukentėjusiems lietu
viams sušelpti.

Skirtinga kalba, tie patys planai
Aukščiausios tarybos suvažiavimas, skirtas krašto valdymui patvarkyti, 

neatnešė staigmenų

Rimties valandėlei

GYDYTOJO KRAUJO 
PAMOKSLAS KONGE

Po vadinamų rinkimų ilgokai 
užtruko iki Sąjungos ir Tauty
bių tarybos susirinko posėdžio 
š. m. rugpiūčio 2 ir 3 dienomis 
Maskvoje. Jei kas laukė esminio 
pakitimo, turėjo nusivilti. Val
džioje liko rusiškoji troika — 
Brežnevas, Kosyginas ir Podgor 
nas. Kolektyvinė proletarijato 
diktatūra pratęsta ne tik įvai
rių srovių — “liberalų” ir “kon 
servatorių”, “reformininkų” ir 
“stačiatikių” — trinčiai suma
žinti, svetur esančių komparti
jų asmenine diktatūra neatstum 
ti, bet svarbiausia — nugalėti 
ūkiniam sunkmečiui, tęsti nors 
ir prieštaraujančias ūkines re
formas.

Santūrus tarybos suvažiavimas

Septintojo šaukimo pirmoji 
pilnatis buvo trumpa ir gerai 
režisuota. Jos dienotvarkė tik
rai nuobodi: Sąjungos ir Tau
tybių tarybų, kurios jau rū
mais vadinamos, prezidiumo ir 
komisijų rinkimai, prezidiumo 
paskelbtų įsakų tvirtinimas ir 
vyriausybės sudarymas. Sąjun
gos tarybos pirmininku išrenka
mas I. Spiridionovas, o Tauty
bių tarybos pirmininku — Jus
tas Paleckis. Iki šio meto lietu
viams buvo užtrenktos durys į 
svarbiausią politinę įstaigą — 
politinį biurą ir kitas svarbes
nes kompartijos įstaigas. Tik 
šiais metais lietuvis paskirtas 
visasąjunginio komjaunimo sek 
retoriumi, o šiame suvažiavime 
Tautybių tarybos J. Maniušis iš
rinktas statybos ir statybinių 
medžiagų pramonės komisijos 
pirmininku.

Aukščiausios tarybos suvažia 
vimas pasižymėjo santūrumu.
N. Podgomas, vėl perrinktas 
aukščiausios tarybos pirminin
ku, pasakė trumpą ir nuosai
kią kalbą, siūlydamas sudary
ti kai kurias naujas, bet gau
sias komisijas, kurių narių skai 
čius svyruoja tarp 31-41 kiek
vienoje komisijoje.

Ilgesnę, bet nuosaikią kalbą 
pasakė perrinktasis ministeris 
pirmininkas A. Kosyginas, neslė 
pęs kai kurių negalavimų kraš
te.

Planavimas ir tikrovė

Ministeris, pasigyręs kai ku
riais laimėjimais pramonės, že
mės ūkio ir prekybos baruose, 
pasišauna aptarti penkmečio 
planą, kurio vykdymas jau da
bar užtinka kliūčių:

“Šiame penkmetyje mes turi
me: ekonomikos srityje — pa
didinti nacionalines pajamas 38- 
41 procentu, padidinti pramo
nės gamybą maždaug 50 pro
centų, o vidutinę metinę žemės 
ūkio produkciją palyginti su 
ankstesniu penkmečiu — 25 pro

RYTAI - VAKARAI
ANDRIUS NORIMAS
Romanas

— Ar taip buvo?
— Buvo, mama... Giedojau ne tik aš, visi mes 

giedojom. Bet nepasakyčiau, kad aš buvau pirmuti
nis... Kiekvienas tokio melo žodelis mane lyg įkaitinta 
geležim kaitino, svilino. Apėmė siaubas ir baimė, nes 
žmonės, nesiskaitą su tiesa, gali mane pražudyti. Jau 
direktoriaus kalboj buvo aiškiai jaučiama, jog vadovy
bė bet kokia kaina nori šį įvykį paversti dideliu nusi
kaltimu! Viską išpūsdami pagal savo pažiūras, jie, ži
noma, jaučia, kad nesu jų režimui palankus, todėl ir 
stengiasi bet kokiomis priemonėmis mane apkaltinti 
nepaprastais nusikaltimais. Kaipgi! Aš inspiravau mo
kinius piaustyti plakatus. Aš simpatizuoju naciams 
ir piktai pasisakau, jog esu Hitlerio šalininkas, žydų 
nekentėjas, o juo labiau net smetonininkas, nes gie
dojau viešai Lietuvos himną!...

Teoretiškai bolševikai laiko save tautų lygybės 
puoselėtojais. “Politruko Ramančionio ir direktoriaus 
Kovalčiuko iki neatpažinimo iškreiptas mano pasaky
mas privertė tik liūdnai nusišypsoti. Kokie smulkūs 
niekšeliai tie visi bolševizmo agentai! Deja, kažkuris 
moksleivis, norėdamas įsiteikti okupantams, pranešė 
“politrukui”, o šis — direktoriui. Ir reikalas išpūstas,

GEDIMINAS GALVA

centais; iš esmės padidinti dar
bo našumą, visos visuomeninės 
gamybos efektyvumą, sparti
nant mokslo ir technikos pažan
gu

Socialinėje srityje — pakelti 
darbo žmonių gyvenimo lygį, 
padidinus realiąsias pajamas vi
dutiniškai vienam gyventojui 30 
procentų; įvykdyti eilę svarbių 
priemonių, kurios įgalins toliau 
artinti miesto ir kaimo darbo 
žmonių gyvenimo lygius ir sąly
gas.

Pagrindinė ekonominės politi
kos ypatybė dabartiniame etape 
yra ta, kad kaupiamoji naciona
linių pajamų dalis bus vis pla
čiau naudojama vystyti žemės 
ūkiui ir toms pramonės šakoms, 
kurios gaminą liaudies vartoja
mas prekes. Savaime supranta
ma, kad tai jokiu būdu nereiš
kia, jog bus skiriamas mažesnis 
dėmesys sunkiajai pramonei. 
Kaip ir anksčiau bus vykdomas 
kursas paspartintai vystyti sun
kiąją industriją — šį materia
linį viso ūkio pagrindą. Pirmiau
sia bus vystomos tos jos šakos, 
kurios nulemia techninę pažan
gą tiek pačioje sunkiojoje pra
monėje, tiek ir ūkio šakose, ga
minančiose vartojimo reikmenis 
ir ypač žemės ūkyje.

Mes turime nuolat tobulinti 
ministerijų darbo metodus ir sti
lių. Ministerijos turi vadovauti 
įmonėms, statyboms ir organi
zacijoms, gerai žinodamos fak
tinę reikalų padėtį. Be to, mi

Vietnamietė senutė su savo vaikaičiu slepiasi aukštoje žolėje, kai 
JAV marinai valo apylinkę nuo partizanų.

nes perėjo per kelias bumas ir smegenis, įpratusius 
J kiekvieną žodelį iškreipti savaip... Padėkojau Paulaus
kienei, o vėliau išpildžiau jai savo pažadą — perra
šiau rusiškomis raidėmis lietuvių pavardes anam jų 
popieriniam spektakliui, vadinamam “rinkimais į Aukš 
čiausiąją tarybą”.

Nuo tos dienos aš jau ėmiau nerimti. Kasdien lyg 
laukiau, kad mane pakvies į NKVD arba tiesiog kurią 
dieną atvyks į namus suareštuoti. Todėl, mama, tavo 
pasiūlymas yra man išsigelbėjimas. Turiu bėgti iš Lie
tuvos, nes man čia bus karšta ir pavojinga. Neturė
čiau apleisti savo krašto, nelaimės ištikto, tačiau ar
gi aš vienas galiu ką nors padaryti prieš okupantą?

— Jeigu pats prezidentas nuleido rankas ir pa
sišalino iš pavojaus, tai tokią pat teisę turi ir tu!

— Taigi, niekas ginklu prieš juos nestojo kovoti...
— Aš suprantu tavo pasipiktinimą ir susijaudi

nimą... Mat, iš pat mažens buvai lengvatikis, lengva
būdis... Nuotykių ir avantiūrų mėgėjas. Juo labiau taip 
lengvai įkliuvai į bolševikų spąstus. Matau, kad tikrai 
tau bus geriau repatrijuoti.

— Taip, mama! Aš nebenoriu tos palaidos bolše
vikiškos balos! Kiekviename žingsny jaučiu, kad tar
nauju ne savo tautai, o priešui, atėjūnui. Juo greičiau 
išeisiu iš to klano, juo geriau! žinoma, nemanyk, kad 
aš tapsiu vokiečiu! Jeigu jie to ir reikalaus, aš vistiek 
negalėsiu pakeisti viso savo amžiaus auklėjimo... Aš 
negaliu pakeisti savęs, mama, negaliu pavirsti kitu 
žmogum. Nors tu esi ir vokiečių kilmės, bet tėvelis 
juk buvo lietuvis! Jis taip mylėjo savo kraštą!

nisterijos neturi nesaikingai rei
kalauti iš vietų įvairių praneši
mų, informacijų.”

Ministerio pirmininko ūkinis 
planas popieriuje puikiai atrodo. 
Jis žada tikroviškas pajamas pa 
kelti 30%. Ar po penkerių metų, 
jei gaminių kainos nebus suma
žintos, galės be vargo Lietuvoje 
pragyventi iš vidutinio 125 rub
lių atlyginimo gausesnė šeima? 
Aš nutyliu žemdirbius pensinin
kus, kurių nūdienę pensiją 12 
rublių mėnesiui padidinus iki 16 
rublių, be sklypelių turėtų badu 
mirti.
Jis mini kai kurias kliūtis biu
rokratijoje, ministerijose, vykdy 
ti nūdienėms reformoms, kurios 
pateko į prieštaravimus. Pirma
sis prieštaravimas — įmonių au
tonomija ir planavimas, antrasis 
— didėjantis nedarbas ypač 
miestuose ir paskutinis — dirb
tinos, aukštos kainos, trukdan
čios ūkinę apytaką.

Kainų nesklandumus pranešė
jas atvirai pripažįsta:

“Dauguma dabar veikiančių 
didmeninių pramonės produkci
jos kainų neatitinka naujų rei
kalavimų. Todėl viena iš svarbių 
priemonių bus didmenų kainų 
peržiūrėjimas.

Naujos didmeninės kainos tu
ri užtikrinti tokias sąlygas, ku
riomis kiekviena normaliai dir
banti įmonė gali vystytis visiš
kos ūkiskaitos pagrindu, kad 
svarbiausi ūkininkavimo vertini 
mo kriterijai — pelnas ir ren
tabilumas — galėtų tiksliau at
spindėti tikrąjį įmonės darbo ly
gį. Didmeninės kainos turi ska-

(Nukelta į 5 psl.)

Yra didžių idealistų ir mūsų 
laikais. Tai ypač išryškėja skai 
tant tokias knygas, kaip naujai 
iš spaudos išėjusioji “Mongan- 
ga Paul” (išleido Harper & 
Row, <New Yorke, 1966 m., 
197 psl.). Tai gyvenimo istorija 
Konge raudonųjų sukilėlių nu
žudytojo gydytojo (monganga
— lingalos kalba “gydytojas”) 
Pauliaus Carlson. Veikalas para 
sytas jo paties žmonos. Buvo 
dienų, kad tas gydytojas džiung 
lių ligoninėje per parą turėjo 
apžiūrėti iki 300 ligonių. Jis jau 
buvo JAV-se pradėjęs gydytojo 
praktiką, jo laukė ištaigingas 
gyvenimas, tačiau, patyręs, kaip 
spirginančiai reikalingi gydyto
jai misijose, savo noru išvyko 
su visa savo šeima.

Kartais jam tekdavo džiunglių 
kėliu važiuoti 17 valandų, kol 
pasiekdavo ligonį. Darydami 
konsultaciją su kitais misijų 
gydytojais, jie dažnai pirma pa 
simelsdavo. Jis jau studentau
damas buvo įpratęs prie aukos
— ateidavo į ligoninę patalkin
ti. Čia jis susipažino su gail. 
seserų mokyklos studente, kurią 
ir vedė (1950). Sekmadieniais 
jis kartais vykdavo mokyti vai
kus tikybos. Būdamas Konge, 
rytais jis skaitydavo Šv. Raštą. 
Prieš valgį visa šeima nulenkda 
vo galvas jo kalbamai maldai: 
“Ačiū, Viešpatie, už privilegiją 
dar vieną dieną darbuotis ir tar 
nauti. Mes meldžiame vadovau
ti mums ir padėti surasti Kon- 
gos brolius. Pagreitink mūsų 
pacientams sveikatos grįžimą ir 
globok mus, kai mes atnauji
name pastangas gydyti... Lai
mink mūsų namus ir mūsų misi
jų darbą Jėzaus vardu...”

Kai Konge ėmė didėti raudo
nųjų simbų grėsmė, dr. Carl
son pareiškė: “Esame pasiruo
šę dėl Viešpaties kentėti”. Jis 
net prisiminė, kad mūsų laikais 
daugiau žmonių miršta liudy
dami savo tikėjimą, negu yra 
mirę pirmaisiais krikščionybės 
amžiais, kankinių laikotarpyje. 
Viename laiške jis rašė: “Mels
kitės ne kad mes būtume išva
duoti, o kad įstengtume liudiji 
mą duoti”.

Net ir areštuotas jis su sa
vimi turėjo Naująjį Testamen
tą, dažnai jį skaitydavo ir me
dituodavo, vadovavo kaltinamų
jų maldoms. Kai vakariečių pa 
rašiutininkai buvo nuleisti į 
Stanleyville gelbėti areštuotųjų, 
raudonieji į šiuos nelaiminguo
sius ėmė leisti šūvius. Vieno iš 
jų šūviai (1964) užgesino gy
vastį to didžioji pasišventėlio 
daktaro. Jo kišenėje tebebuvo 
Naujasis Testamentas.

— Taip... Net pasidarė pats dokumentus, norėda
mas sugrįžti anais laikais į Lietuvą...

— Jis ir mane auklėjo, kad likčiau lietuviu. To
dėl aš imu tavo pasiūlymą kaip išsigelbėjimo priemo
nę nuo tos prakeiktos santvarkos, kur kiekvieną se
kundę turi bijoti, kad tave nesuimtų. Aš noriu lais
vės! Vokietijoj, sako, irgi tokios laisvės nėra. Geriau
siai būtų patekti Amerikon, kur žmonės laisviausiai 
gyvena. Ten aš visada svajojau patekti. Bet, deja, da
bar karo metas, ir tai neįmanoma, neturint pinigų ir 
kokios nors paramos iš ten. Amerikoj gi neturim jokių 
giminių, net pažįstamų.

— Aš suprantu tave, Viktorai. Bet patariu nie
kam nesakyti apie savo ketinimus pasiekti Ameriką, 
nes juk amerikiečiai laikomi vokiečių nedraugais!

— Gal ir teisybė, mama. Patarimas tylėti ypač 
šiais laikais labai naudingas. Ne tik raudonas, bet ir 
rudmarškinis kaimynas vienodai pavojingas.

— Ar žinai, kad laikraščiuose jau rašyta, jog so
vietai su vokiečiais yra sudarę sutartį, pagal kurią vi
si vokiečiai iš Lietuvos gali grįžti į savo kilmės kraš
tą. Latviai ir estai tokią sutartį buvo sudarę jau per
nai, o šiemet iš Latvijos ir Estijos repatrijavo papil
domai keliolika tūkstančių asmenų.

— Aha... Tai mes turim lyg ir skubėti, jei tik da
bar tokia sutartis su Lietuva daroma.

— Sutartis leidžia repatrijuoti vokiečių kilmės 
žmonėms, kur atskiros šeimos nariai, kaip tėvas, žmo
na ir vaikai, seneliai ar kitokie giminės gali įrodyti 
savo kilmę.

(Bus daugiau)

Šios tragedijos paliesta žmo
na, prisimindama savo ir kitų 
maldas, kad daktaras būtų iš
laisvintas, guosdamasi kartojo: 
“Nors atsakymas buvo ne tas, 
kokio mes tikėjomės, mes žino
me, jog Dievas yra per daug 
mylintis, kad nebūtų mums ge
ras, ir perdaug išmintingas, kad 
suklystų”. Kankinys buvo pa
laidotas toje žemėje, kurią pa
milęs jis pašventino savo dar
bo prakaitu ir krauju.

Garbingojo velionio žmona, 
kaip šiomis dienomis pranešė 
spauda, šią vasarą vėl išvyko į 
Kongą ten organizuoti medici
nišką fundaciją, įsteigtą jos vy 
ro vardu.

Prisimenant tą heroiškos 
dvasios kankinį, graudu daro
si, kad jis žuvo savo humaniš
kumo misiją tik pradėjęs; kri
to kaip auka to raudonojo fa
natizmo, kuris, atmesdamas Die 
vybę, žmogų laiko gyvuliu ir, 
pagal savo nuožiūrą, geriausią 
gyventoją skerdžia kaip gyvu
lį, įteisindamas marksistinės 
grupės ir jos narių brutalų sau
valiavimą.

Tai pakartojimas minios bar 
bariškumo, koksai yra pasireiš
kęs ir paties Kristaus laikais, 
apie ką, turėdamas Kristų min
tyje, Augustas Strindbergas sa 
vo veikale “Dvasios sonata” II 
scenoje rašo: “Pamišėlis užmu
šė Jį, kai Jis norėjo tą išlais
vinti, o plėšiką tada paleido. 
Piktadarys visada susilaukia 
mūsų simpatijų. Vargas mums 
visiems. Pasaulio Išganytojau, 
gelbėk mus, mes žūname!”

Nors pats Išganytojas mirė, 
bet jo atneštoji tiesa viltingu 
švyturiu sušvito. Tai iš dalies 
nusako Boriso Pasternako vei
kale “Doktor Živago” (I sky
riuje) Nikolai Nikolajevič, tar
damas: “Tik po Kristaus atėji
mo laikas ir žmogus galėjo lais 
viau atsikvėpti. Tik po Jo žmo
gus galėjo pradėti gyventi atei
čiai. Žmogus nebemiršta kaip 
šuo griovyje, bet namie, istori
jos šviesoje, kai pastangos nu
galėti mirtį yra pačiame įsi
siūbavime; jis miršta dalyvau
damas šiose pastangose”.

J. Pr.

Žmogaus gyvenimo stebuklas 
prasideda nuo jo prasidėjimo ir tę
siasi visą gyvenimą... Tik pamąs- 
tykite apie žmogaus širdį, kuri 
pradeda plakti dar jam negimus ir 
kuri plaka be nustojtmo visą gy
venimą, nors jis tęstųsi ir 100 me
tų. Lygiai įspūdingas yra įvairių 
organų ir kūno dalių tarpusavis 
priklausomumas.

— Dr, James H. Hutton
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1960 m. "Miss America” Lynda 
Lee Meade, ištekėjusi už dr. John 
J. Shea, jr., pozuoja su savo pir
muoju vaikučiu.

CONTBACTORS

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rOSlų namo apšildymo 
pečius lr alr conditioning j 
naujus lr senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste Ir užmiesčiuose. 
Darbas atitekamas greit lr są
žiningai. Apskaičiavimai nemo- 
kabal..

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEAnNG & sin:wr metal 
4444 8. Western, Clhlcago », UI.

Telefonas VI 7-8447

MISCELLANEOUS

STATYBININKAI

2457 VVest 69th Street 
TeL HE 4-7482

VACYS
CONSTRUCTION CO.

REZIDENCINIAI, Į= 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 

^KITOKĮ PASTATAI

iiiiiiiliilllilililllllllillllllllliiilliiilillliiii
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RADIO PROGRAMA

BeniauBia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists —- 
gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadtvay, So. Bostone, Telefonas 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas b 
“Drangas”.
JlllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllIUIIIIIIIf

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus. 

Dengiame visų rūšių stogus Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome mūrų - “tuck
pointing". Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.

LA 1-6047 arba R0 2-8778
Skambinkite bet kuriuo laiku 

Apskaičiavimai nemokamai

REAlT E*ST(\Vr,K*-—*INUDME*UY\ 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS

A. &L. INSURANCE AGENCY 
AND REALTY
A. LAURAITIS

4645 S. Ashland Ave., LA 3-8775 
. (Currency Exchange patalpose)

Sąžiningas Patarnavimas

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

MOVING
flF.RPNAS perkrauto baldus 

Ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PL. WA 5-8063
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHKIIIIIIUIUIIIIIIIIIIIII

■^^OGoT^OI^KT^ITIES
PARDUODAMAS RESTORANAS 

SU NAMU
6812 South Western Avenue

Susitarimui skambinkite telef. — 
PRospeet 8-3493

Parduodaima taverna su namu.
Apyl 63-čios ir California

PR 6-3807

CLASSIFIED GUIDE
HELP W A N T E D

YVANTED—TEACHERS
' NursJery school teacher, experienced 
or trainable. Arts and erafts or plano 
preferred. Exceilent wo,rking condi
tions. Logan Sųuare — Avondale 
Area.

Call 463-6151

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame pilną remonto darbą 

IR DAŽOME

Oecor Home Builders, Ine.
A. Markauskas 

Telefonas: 863 - 4666
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

HELP W A N T E D

YVOMLEN—ASSEMBLERS
AND PACKERS

Clean, light work. Excellent co. 
benefits. 40-hour week. Ask for 
H. Robėrts.
CLARK FOAM PRODUCTS CO., INC. 

2543 tt'cst Polk Street 
CHICAGO, ILLINOIS

GENERAL OFFICE
Permanent full time position 

available — day o,r evening, for ex- 
perlnced applicants. Typing reųulred. 
Opportunity for advancement. Apply 
in person.

MAJESTIC DISTRIBUTORS 
8250 No. Skokie Blvd. 

SKOKIE, ILLINOIS

SLEŽIES IR DAŽŲ KRAUTU-
S. Įsteigta prieš 43 metus. Ge- 
s pajamos. Kaina žemesnė už in- 
ntoriaus vertę. Arti Damen ir 47

Parduodama arba mainys į 
osavybę. LA 3-4139.

REAL ESTAT
NAMAI IR ŽEME PARDAVIMUI

GEN’L FACTORY 
HELP

Electrical Assemblers 
Electrical Wirers 
Electrical Inspectors 
Mechanical Draftsmen
Good opportunity for advancement.

Near-North Location.

ZEiNITH AUTOMATIC 
CONTROLS

152 W. YValton St., Chicago, III. 
Phone — MI 2-3322

GENERAL
FACTORY WORK
YOUNG MEN — Age 21-35 

NEEDED FOR
- Sheer Operator
- Shipping
- Packing
- Press Brake
- Punch Press

Steady employiment in clean, 
modern factory. Over-time plūs 
bonus. Liberal Fringe Benefits. 

Apply after 8:30 a.m.
3843 W. 43rd Street

(Walk one blk. east of Pulaski Rd. 
on 43rd Street)

HELP W A N T E D

FACTORY
HELP

IMMEDIATE HIRING 
for

Nevv Plant Addition 
1 50 EMPLOYEES 

R E Q UI R E D

ALL TYPES 0F FACTORY
HELP VVANTED
MODEL MAKER 

PUNCH PRESS OPERATOR 
BRAKE PRESS OPERATOR 
DRILL PRESS OPERATOR

SPOT YVELDERS
PAINT RACKERS 

BRAZERS & YVELDERS 
ASSEMBLERS - PACKAGERS 

SET-UP MEN 
FORK LIFT OPERATORS 

SHIPPING PACKERS 
OFFICE HELP 
EXPEDITERS

MANY OTHER OPENINGS
TOTAL OF 150 EMPLOYEES 

MALĖ & FEMAIiE REQUIRED. 
ENCEL'T VVAGES. INSURANCE, 
HOSPITALIZATION AND MANY

OTHER BENEFITS. 
COMPANY CAFETERIA. 
AMPLE PARKING. ETC.

APPLY
REFLECTOR HARDWARE

CORPORATION 
Melrose Park, Illinois 

1300 NORTH 25th AVE.
An eųual opportunity employer

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuomojami 3 kambariai su vonia, 
i Apšildomi.
I 4431 S. Maplevvood Ave.

IŠNUOM. 6 kambarių butas 2-me 
aukšte. Gazu apšildomas. Suaugu
siems. Tel. VI 7-6749.

BUTAI rinktiniams nuomininkams. 
Nelaukit — užsiregistruokit dabar!! 
Best Agency, 2925 W. 63, PR 8-6032 
Aptarnauja pietvakarinę dalį 7 me
tus. Savininkai: kreipkitės dėl pa
tarnavimo nemokamai.

Floridoje išnuom. 2 kamb. vie
nam asmeniui ar vedusių porai. Ga
limybė naudotis virtuve. Patogus 
susisiekimas, 2 blokai iki plazos. 
Kreiptis — Juozas Jakstys, 3541 
Second Ave., N.. St. Petersburg, 
Florida.

Išnuom. butas iš 5 kamb. (2 
mieg.) 2-me aukšte iš priekio. Cent
ral. šild. su radijatoriais. 931 VV. 
33 Place. Skambinti tik darbo die
nomis nuo 8 v. r. iki 5 v. v. Tel. 
FR 6-2248.

Vaistinė su visais {renginiais. Por 
3(i metų lietuvių vedama, liet. rajo
ne, Labai geros sųlygos.

Maisto krautuvė su jicngimuts lr 
prekėmis. Gerus biznis. Proga.

Taverna, geroje vietoje. Nebran
giai.

Namų ir biznio pirkimo ar pardavimo reikalais kreipkitės:

ŠIMAITIS REALTY & INSURANCE
Notary Public

2737 West 43rd Street
Income Tax Service

Tel. - CL 4-2389
2 namai 5 butai, labai geram 

stovyje. Pajamų mėn. $435. Netoli 
Draugo. $30.000.

Bright. pk. mūr. ant plat. slypo. 
3 būt. Ir 2 bizniai. Labai geros pa
jamos. $36,000.

Tik kelių metų 9 būt. mūr. prie 
Marų. pk. Savininkui mirus parduod. 
už $106,000.

Martj. Pk- labai geras 1 % aukšt. 
med., naujai stog., 2 auto garaž., 
pirksite už $19,000,

3 būt., po 5 kamb. mūr. Marų. 
pk., šildomas karštu vand. — alyva. 
3 auto mūr. garaž., savlniftkui bu
tas ir $250 pajamų. Kaina $37.000.

Į vakar. nuo Marų. pk. 2 būt. 
med., 50 p. sklyp. Nuomoti $100 ir 
$110 J mčn. Tik $20.500.

Marų. pk. 1 paukšt. 6 ir 3 kamb. 
mūr. Naujas stogas, naujas šiidym. 
karštu vanden. 220 elektr. Didel. 
kambar. $24,500.

10 butų ir 3 krautuv. Gerai prl- 
žiūr. mūr. Nauja elektr. Archer ir 
California apyl. $70,000 arba geriau
sias pasiūl.

Marti. pk. 6 kamb. liuksus rezi
dencija. Kampin. sklyp. Erdvūs, 
švies, kambar., mūr. garaž. De-lux 
jrengt. poilsio kambar. ir antra vir
tuve. Kaina $38,000.

1K aukšt. apynauj. mūr., 59 Ir 
Pulaski apyl., ulum. langai, platus 
sklyp., garaž., tik $30,000.

03 ir California apyl. apynauju 
mūr. rezidencija. Savininkui 5 kamb. 
erdus butas ir 60 dol. pajamų i mėn. 
Kaina $19,500.

Marųuette pke. 2 po 6 kamb. 
Apie 7 metų. $42,000 arba geriau
sias pasiūlymas

83 lr Oalirorala. Apynaujls J-Jų
didelių miegamųjų mūras. Puikiai 
įrengtas rūsys. Mūr. garažas. Platus 
sklypas. $27,500.

08 lr Pulaski apyl. vlaal naujas 4 
apart, mūras. 4 kamb. butą pirk Ojas 
galėtų tuoj užimti. Tik IB8.000.

Gage parke. Stiprus B ir e kamb. 
mūras. Platus sklypas Garažas 
*26,600.

Marąuette Parke negiliame beis
mente išnuom. 3 kamb. (2 mieg.) 
šviesus, sausas, su baldais ir vi
sais kitais patogumais butas. Tin
ka dviem suaugusiems asmenims. 
Skambinti po 2 vai. tel. PR 8-2238.

Išnuom. liuksusinis 5 kamb. bu
tas (2 mieg.) Suaugusiems — ne
rūkantiems. Naminiai gyvulėliai ne
pageidaujami. šildymas dieną ir 
naktį. Patogus susisiekimas ir ap-1 
sipirkimas. 3300 W. 63 Place.

NERIS REAL
6924 South VVestern Avenue
Gražus 0 kainb. mūras, 15 metų,

1 % vonios. Gazo šild. Platus lotas,
2 auto garažas. Arti 72 ir Calif. 
$23,000.

8 metų liuksus, 2 būti) mūras. Po 
$150 už butus ir nuomininkai apšil
do. Sausas rūsys, garažas. $45,000. 
Prie Maria High.

5% kamb. mūras. 1% auto gara
žas! Gražiai įrengtas rūsys. 1 % vo
nios. $$21,000. Gera vieta.

Tel. 471 -0321
3 įm> (i kamb. “oetagon”. 3 auto 

mūro garažas, 37 p. lotas, $440 nuo
mos. Kaina $40,000. Svarstys pasiū
lymus.

1K aukšto, 2-jų butų, 6 ir 5 k. 
Atskiri šildymai. Svarūs rūsys. Marų. 
pke. $19,400.

3 būt. mūrus, apie 10 m., 2 gazo 
šiidym., blokas nuo Marų. kp. $29.500.

Žemės plotas, 29 pėdos. 2 - auto 
garaž. Marų. pk. $12,000.

PRODUCTION OONTR'OL 
SPECIALISTS & EXPEDIT.ER

Men vvith some produetion plan- 
ning & expediting experience to 
replace advanced personnel.

INDUSTRIAL ENGINEER &
TIME MOTION STUD Y MEN

Opportunity for advancement for 
knovvledgeable standards cost-lay- 
out men in growing Division.

MACHINE OPERATORS
Men with some mechanical ability 
to operate machines.

MAINTENANCE MAN
Man vvith industrial plt. mahine 
repair knovvledge.

STEADY, Pi.US OVERTIME 
INSURANCE BENEFITS 

PROFIT SHARING

AMPHENOL
CAB1E DIVISION

Call Dan Spies 261-2000
6235 S. Harlem Ave., Chicago Į nos visiems prieinamos. 

An Eųual Opportunity Employer

PERMANENT ORDER TYPIST 
PART TIME CLERK TYPIST 

& PERM’ MALĖ ORDER FILLER.
DAYCO CORPORATION 

2700 S. 12th Avenue
Broadvievv, III, 345-5600

IŠNUOM. 4 kamb. apšildomas bu
tas angliškam rūsy. Suaugusiems. 
Be naminių gyvulėlių. 4044 So, 
Rockvvell St. LA 3-6152.

ATEIKITE, VISADA TURIME GERŲ NAMę

VALDIS REAL ESTATE
2458 VVest 69th Street Tel.: RE 7 - 7200

PORTER—JANITOR
Excell. company benefits. 

5537 W. 26th Street
etaoin un un mh mmm 

SEARS. Mr. Mahuga
656-1905,. Ext. 234

GENERAL OFFICE
Will train accurate typist for int’g 
accurate typist for interesting 
diversified work in air-cond. office 
on Near-North Side.
Call 664-4225. I. Sobol.

Manufacturers of Chemical produets 
for the metai finishing industry locat
ed in the Clearing industrial district 
have an opening for

2 VVAREHOUSE MEN
Experienced in shipping and receiv- 
ing. Some knovvledge of handling of 
Chemicals desirable. Excellent oppor
tunity for advancement.
For intervievv call

PO 7-2015 
Mr. Evans

Išnuom. 4 kamb. butas, 1-me 
aukšte. Suaugusiems. Brighton 
Parke. 247-3157, po 4 vai, popiet.

Mūr. 2x5. M. p.. Garažas. 35 p. 
sklypas, naujas šild. $23,800.

Mi'ii. 2x4. Naujas šildymas. Rūsys. 
Gera vieta. $15,900.

Mūr. (I ir 3. Naujas šildymas. Ga
ražas. M. p. $23,800.

Mūr. pajamų namas (4 ir 3), 59 
ir Rockvvell. $17,900.

Mūr. (i k. bungalovv’. Visas moder
nizuotas. Gera vieta. $18,500.

Mūr. IK n., 2 būt., 5 apač. tr 3 
virš. $21,500.

Mūr. 3 mieg. 10 m. Marų. pk., ga
raž., kilim. $21,600.

Med. (t k. M. p. Naujas gazo šil- 
dynias 30 p, sklypas. $13,600.

REAL ESTATE

CICERO. Lietuvių rajone gra
žus 2-jų butų modern. bungalovv. 5 
kamb. ir 2 kamb. rūsy. Apyl. 50th 
ir 13th St. Modern. vonios. $16,500. 
SVOBODA, 2134 S. 61st Ct. Tel. 
BI 2-2162 arba LA 1-7038.

KAIRYS REAL ESTATE
2943 West 591h Streel Tel. HE 6-SISI

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai

HELP VVANTED — REIKALINGI DARBININKAI

MACHINISTS
GRINDERS, O. D. GRINDERS

ELECTRICIANS
GENERAL FACTORY

Our employees enjoy steady employment under ex- 
cellent working conditions, high wags, 10 paid holidays, 
liberal vacations fully paid. Pension benefits and out- 
standing paid sočiai insurance program including major 
medical and many other fine benefits.

REVERE
COPPER & BRASS

2240 N. NflTCHEZ AVE. (at 6500 West)
AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

• ASSEMBLER

SCHOOL BUS DRIVERS
Applications now being taken for 

school routes. Full or part time 
positions available. Yearly, safety 
bonus. Excellent vvorking conditions.

RITZEN’THALLER BUS LINES 
2001 E. Davis Street 

Arlington Heights, Illinois

SUMMER EMPLOYMENT
Part time or full time. 17 years 
and up. Serving milk shakes and 
ices at Rivervievv. Call 525-4900> 
1 p.m. to 11 p.m. daily except 
Monday.

TRUCK DRIVER 
Oil Tank Cleaners 

Steady work
Phone 0L 2-9612

R.N.’S for 3 to 11:30 — 11 to 7 
shifts dutles also L.P.N’s part or 
full time.
NORTHBROOK NURSING HOME
270 Skokie Road, Northbrook, III. 

AL 1-0500. Ask for Miss Kay
Mušt have own car.

SECRETARY
I Excellent opportunity for ambitious 
young lady. Experience necessary. 
Excellent co. benefits. Call — YA 
7-7100, for appointment..

4501 West 42nd Plaoe
- An eųual opportunity employer -

SKELBKITES “DRAUGE”

HELP VVANTED

kamb. motelis, beveik 3 akrai 
lės, taverna, valgykla ir 3 bu-
Judrus kampas prie 2-jų vieš- 

ų Parduoda dėl ligos ir senat-
Vieta tinka trims partneriams 

iries Motei, Harlem Ave. it 
ithvvest Highvvay, Worth, IIL 
. GI 8-9606.___________ _
•duodamas veneciškų užuolaidų
■netian blinds), biznis įsteigtas 
»š 46 m. Savininkas eina pensi- 
' Namas 25x85 p. (sklypas 25x 
, p.) 6 kamb. butas užpakaly 
mieg.), rūsys, 2 maš. garažas, 
įima pirkti namą be biznio^ 
sintis į Mr. Martin, tarp 9:30 
ir 1 v popiet, 4540 S. Western,
LA 3-8717. Ai:

Wide variety of assignments. Mušt read vviring diagrams and 
assembly dravvings.

• SHEET METAL VVORKER
Read prints. Do own set-up and layouts on Steel, aluminum, 
and stainless in gauges from .018 to .250

• VVELDER
Combination vvelder, capable of reading prints. Some exper. in 
vvelded structures. Exper. helpful vvith Steel, aluminum & 
stainless.

• MIXING MACHINE 
OPERATOR

Able to follovv vvritten instructions using scale to vveigh ingredients 
and finished produets.

Permanent Full time Employment 
Excellent Working Conditions — Nr. Public CTA transportation. 

EVENING INTERVIEWS CAN BE ARRANGED

MAGNAFLUX CORPORATION
7301 W. AINSLIE UN 7-8000

An Eąual Opportunity Employer

Cicero. Geriausias bargenas. 3 po 
4 kamb. Apyl. 50 ir 14 St. Dideli 
miegamieji. Modern. vonios. Gazu 
apšild. Pajamų $225 per mėn. 
$21,900. BI 2-2162 arba LA 1-7038

GERAS INVESTAVIMAS! Už 
miesto gyvenantis savininkas turi 
parduoti 6 butų mūr. namą. 5 po 4 
kamb. ir 5 kamb. 2 maš. garažas. 
Platesnis sklypas. Modern. vonia. 
Savininkas apleidžia valstybę. Įkai
nuota skubiam pardavimui. $15,000. 
SVOBODA, 3739 W. 26th St. LA 
1-7038.

Mūr. 2 butai (2x5), Marąuette 
Pke. Garažas, kilimai, 35 p. skly
pas, naujas šildymas, modernizuo
tos vonios. 1 butas tuščias pirkėjui. 
Kaina $23,800. HE 6-5151.

Marųuette Pke mūr. 1 % aukšto, 
2 butų — 4% ir 3% kamb. 15 metų 
senumo.

Marųuette Pke mūr., 4 butų. Kai
na tik $$38,000.

Taverna su visais (rengimais ir 3
butai. $18,900.

VAINA REALTY
2517 W. 71st St. — RE 7-9515

AR IEŠKOTE GEROS
PROGOS INVESTAVIMUI?
Liuksusinis 6 butų, 2% metų 

senumo namas. Pilnai išnuomo
tas — “leased".
* Gazu apšild. * Ąžuolo spintelės ir 
papuošimai * Plytelių virtuvė ir vo
nia * CTA autobusas sustoja ties du
rims * Rami apylinkė.
Pilna kaina $75,000. Brutto met. pa
jamų $10,200. Žemi mokesčiai. Kam
pas 35 ir Oakley. Parduoda statybi
ninkas. LA 3-3267 arba 469-8282.

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS

Butų nuomavimas — Income Tas 
Notariatas — Vertimai

Apdraudu Agentūra
!EALTY

J. BACEVIČIUS 
6455 S. Kedzie Ave., PR 8-2233

SažiBlngaš ir greitas patarnavimas 
visais Real Estate reikaluose. Velkis 
notariatas.

ŠIMKUS, REAL ESTATE — 
NOTARY PUBLIC

4259 So. Mapletvood Ave.
CL 4-7450 arba YA 7-2046

Švarus 5 kanib. mūr. bungalovv. 
Prie 59 ir Rockvvell. $16,500.

WA 5-6015
5—4—3 kamb. 14 metų. 1Į/2 aukš
to. mūr. Prie 71 ir Mozart. 
$29,500. WA 5-6015.

DĖMESIO I

VACATION FUN for EVERYONE
Motei, hotel, svvimming pool, cock- 
tail lounge, excellent ręst serving 
delicious meals.

Located near Michigan Beach 
VVrite for reservations to 

Box <130 or phone area <(10-025-0320
Ask for KONTIKI 

RIVERSIDE, MICHIGAN

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

REIKALINGI DARBININKAI

MEN!!
Machine Operatore0 Stockmen

Weighmen

W0RK A 6 DAY WEEK ON THE 2nd or 3rd SHIFTS. 
Start for $115 to $125.

When trained you vvill earn $140 to $155

EMPLOYEE BENEFITS INCLUDE:
• Paid holidays • Paid vacations
• Free hospitalization • Life insurance
• Paid time off for funeral • Protected parking lot
• Hot lunches at cost and many others.

INTERVIEVVING HOURS 8 A.M. TO 4 P.M MONDAY THRU 
FRIDAY, 8 A.M. TO 11 A.M. SATURDAY

BELDEN MFG- CO.
4625 VV. VAN BUREN Tel. ES 8-1000 CHICAGO, ILL. 

AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

MEDINIS NAMAS — 5 kamb.: 2 
mieg., salionas, valgomasis, virtu
vė ir rūsys. 3 maš. mūr. garažas. 
Arti 63-os ir į vakarus už Pulaski. 
Skambinti 735-7707.

SAVININKAS PARDUODA 
PAJAMŲ BUNGALOVV

4 kambarių ir 2 kambarių butai. 
Susitarimui skambinti savininkui:

GRovehilI 6 - 6738

Parduodu mūr. kampinį namą, 10 
m. senumo, su krautuve — tinka 
visokiam bizniui: 4 kamb. butas, 2 
miegam., alum. langai ir durys, 
alyva šildom. Pastogėje vieta pa- 
sidėjimui su elektra, rūsyje apsau
ga nuo potvyn. Gelež. tvora, 2 auto 
mūr. garaž. Tel. 767-0947.

Apyl. 72 ir Campbell parduoda
mas medinis 8 kamb. namas (4 
mieg.). Rūsys. 778-5278.

SK IBIAI PARDUODAMAS gra- 
žuh bunga.low ir garažas. Arti 60 ir 
Sac.ram.ento, 6 kamb. (3 mieg.), ap
šild. porčius, kambarys viršuj, moder
ni virtuvė su kieto medžio spintelėm, 
nuo sienos iki sienos kilimai. 2 oro 
vėdintuvai,, virimo pečius, šaldytuvas, 
skalbiamoji maš. ir džiovintuvas, 
įruoštas rūsys su virtuve ir baru. 
Tik $20,500. PR 8-2233.

Didelis namų, sklypų, biz
nių ir žemes ūkių pasirinki
mas
LINARTAS REALTY
1437 S, 49 Av., Cicero 652-4343
NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS-PAR
DAVIMAS * NOTARIATAS * PA
TVIRTINTI VERTIMAI * IMIGRACI
JOS POPIERIAI * PAJAMŲ MOKĖS 

CIAI — INCOME TAX 
Čia gaunama soc. draudimo knygelė 

lietuvių k Kaina $1.00.
LEONAS REAL ESTATE

2735 W. 7lst St., Tel. 925-6015

Namų Pirkimas Pardavimas
INCOME TAX

KATILIUS REAL 
2456 W. 69th Street,

ESTATE 
RE 7-8399

Netoli Marąuette pko. 69th St. 
parduodamas apynaujis 2 butų na
mas. Fronte 2 kamb. tinka dak
tarui ar kitam verslui. PR 8-3792.

Lietuvių apylinkėje. Gera vieta 
investavimui. Arti 13 ir Cicero Ave. 
4 miegamųjų bungalow. 2 maš. 
mūr. garažas, 3 kamb. rūsy. Gazu 
apšild. Tik $16,500. BI 2-2162 ar
ba LA 1-7038.

REAL ESTATE

SALES ■ MORTGAGES o MANAGEMENT

Member ofM.LA
Main Office 5727 W. Cermak, Branch ofc. 4936 W. 15 St. 

Cicero, Illinois 60650 — Phone 0L 6 - 2233
ALEX ŠATAS — Bealtor

Turime šimtus namų Ciceroje, Bervyne, Riverside, La Grange Parke ir 
kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašom užsukti f mūsų įstaigą lr 
išsirinkti iš katalogo



Nežinomi Viešpaties keliai

R- a. Praną Tervydį atsisveikinant

a. a. Pranas Tervydis

sisveikinimą savo žmonai, sū
nums ir mums visiems.

Prano karstas jau Švč. M. 
Marijos Gimimo, lietuviškais 
puošmenimis išgražintoje, baž
nyčioje. Trys kunigai išeina at
našauti šv. Mišių už velionį. 
Prie centrinio altoriaus jas au
koja kan. V. Zakarauskas. Jau
ste jauti, kad jis meldžiasi su 
mumis, o mes kartu su juo už 
velionį Praną. Tiek daug gilios 
minties ir giedrios vilties buvo 
tų laidotuvių Mišių aukos lietu
viškuose žodžiuose.

Iš bažnyčios automobilių vilk 
stinė dar kartą pasuko pro na
mus, kuriuose, po vargų ir rū
pesčių, jis buvo ruošęsis kiek 
ramiau pagyventi; pro savo pa
rapijos bažnyčią, kuri jį ką tik 
išleido paskutinei kelionei į Šv.

Pranas Tervydis buvo gimęs 
Ragelių kaime, Kamajų valsčiu
je, Rokiškio apskr. Išgyveno 53 

k metus su trupučiu. Mirė Chica
goje ir palaidotas šv. Kazimie
ro kapinėse 1966. VIII. 2.

Pirmoji pažintis su Pranu už
simezgė Rumokų bandymų sto
ty, netoli iVilkaviškio. Čia gy
vendamas jis ir vedė Onutę La
pinskaitę iš Kud. Naumiesčio. 
Nors Pranas Rumokucse buvo 
buhalteriu, tačiau jam tekdavo 
ne vien tik skaitlinėmis ope
ruoti. Ir dabar aš jį gyvą ma
tau, žiemai baigiantis, sandėly 
sustatinėjant sėjamąją mašinė
lę ; pradžiūvus dirvoms —užma- 
tuojant bandomuosius sklype
lius; subrendus vasarai — lau
kuose sveriant nupiautų plote
lių javus, ar kluone, prie kau
kiančios kuliamosios, registruo
jant atliktųjų bandymų derliaus 
rezultatus.

Jam sekdavosi gydyti ir susi
žeidusius ar apsirgusius gyvu
lius. Ir tai ne dėl to, kad jis 
Salų žemės ūkio mokykloje, ku
rią jis baigė 1931 m., būtų tu
rėjęs progos įsigyti daugiau šios 
srities žinių už vet. gyd. Kra
sauską (mirusi Australijoje), 
bet kad j jo nurodymus Pranas 
įdėdavęs tiek daug savo širdies. 
Turėta atvejų, kada buvo pata
riama tvarto ligonį jau likvi- 

» duoti; o, žiūrėk, Pranas savo 
didele kantrybe ir rūpestingu
mu, po savaitės — kitos, ir vėl 
pastato pasmerktąjį gyvulėlį
ant kojų.

Pasitraukė j Vakarus
1944 m. vasarą Pranas su 

šeima pasitraukė į Vakarus. Su 
juo kartu teko gyventi Quedlin 
burge, Saksonijos gėlių mieste, , 
netoli Harzo kalnų; vėliau gi—į 
Bodenvedery, netoli ano legen- 
darinio Hammelno miesto. Tai 
buvo dienos ne per daug mielos, 
nes visko trūko. Vienok Pranas 
ir šiose aplinkybėse išliko gie
driu ir ramiu. Emigruojant mū 
sų keliai trumpam nutrūko. Tik 
po keleto metų vėl susitikome 
Chicagoje, kur Pranas kūrėsi. 
Čia išryškėjo Prano naujas su
gebėjimas. Jis nebuvo ruošęsis 
būti statybininku, bet, kai atė
jo reikalas, jis ir šios rūšies dar 
bus padarydavo neblogiau, kaip 
kasdien iš to duoną pelnąs. Jo 
gyvenimo draugė Onutė gerai 
žino, kiek Pranas čia yra įdėjęs 
savo sumanumo, triūso, kant
rybės ir prakaito; ir tai po re
guliarių darbo valandų. Tai da
rė jis vien tik tam, kad jo šei
mai būtų jaukiau, patogiau, gal 
net ekonomiškai saugiau.

Paskutinį kartą teko matyti 
Praną šiemetinės Dainų šventės 
metu. Jis, nuolat progresuojan
čios ligos daug vargintas, jau 
sunkiai sirgo. Momentais ir at
mintis kiek sušlubavo. Atme
nu, tą sekmadienį mes visi ruo
šėmės eiti į pamaldas. Pranas 
įjpškojo savo rožančiaus, bet 
negalėjo rasti. Ir tik prieš pa
maldų pradžią, jis atsargiai 
suole paliečia mano petį. Pasi
suku ir matau jį rankoje lai
kantį ieškotąjį rožančių, o jo 
veidą švytintį laiminga džiaug
smo šypsena. Tuo momentu 
blykstelėjo mintis, kad panašiai 
turėjo džiaugtis ir anoji Šv. 
Rašte minima moteris, kai ji 

Atrado pamestąjį drachmą.

Pranas vainikais apsuptas

Praslinkus nuo šio atminti
no sekmadienio nepilnam mėne
siui, pamačiau Praną ir vėl ran 
koše laikantį rožančių, bet jau... 
karste, be šypsnio, gėlių puok
štėmis ir vainikais apsuptą. Ir 
kai sekantį rytą, uždarant kai 
stą, laidotuvių koplyčioje paskli 
do vargonais grojamos Schubei 
to “Serenados” garsai, sunku 
buvo sulaikyti ašaras. Atrodė, 
lyg šiais nuostabiais tonais, is 
tyliųjų Visatos erdvių, Pranas 
dar siunčia paskutinį graudų at- j

Kazimiero kapines. Kapų kop
lyčioj kan. V. Zakarauskas at
kalbėjo paskutines maldas už 
velionies sielą ir tarė trumpą 
užuojautos ir paguodos žodelį 
mriusiojo žmonai, sūnums, gi
minėms, draugams ir visiems 
a. a. Praną palydėjusiems į šią 
amžino poilsio vietą. J

Automobiliui riedant
Grįžę iš kapų, visi užkando

me Gintare. Po geros valandos 
mūsų automobilis ir vėl riedėjo 
Detroito link. Kelionėje vis ki
lo ir kilo klausimas, kodėl ge
ras žmogus, mylimas vyras ir 
rūpestingas tėvas, kokiuo buvo 
a. a. Pranas, iyg tasai Jobas, 
tiek iškankintas, taip anksti bu
vo pašauktas į anapus, nors dar 
taip buvo reikalingas savo šei
mai ir artimiesiems. Juk gyvas 
būdamas Pranas ne sau gyve
no; susirgęs kentėjo, kad nega
lėsiąs dirbti ir savo šeima rū
pintis ; gi ligos parblokštas, jis 
ypač sunkiai išgyveno jausmą, 
kad esąs savo šeimai jau tik 
našta. Į šį varginantį klausi
mą, mums gyviesiems, tur būt, 
tėra prieinamas tik vienas at
sakymas: nežinomi mums Ta
vo, Viešpatie, keliai ir sprendi
mai. Tačiau mes viliamės, kad 
Tavo tarnas a. a. Pranas, kuris 
praleido jam skirtas žemėje 
dienas gera darydamas, susi
lauks teisingo ir gailestingo Ta 
vo sprendimo.

Velionies žmonai Onutei, sū
nums Romui ir Edmundui, Lie
tuvoje gyvenančiai a. a. Prano

* s® ' ’ & ii

■

Luci ir Pat Nugent medaus mėnesj leidžia Bahamų salose. Gyvena 
netoli Nassau gražioje viloje, prie kurios yra privatus balto smėlio 
paplūdimys.

Brangiam Tėveliui
A. -f- A.

Prof. inž. ALFONSUI JURSKIUI 
mirus, ponią ONĄ JURSKIENĘ, dukrelę SNIEGUOLĘ, 
sūnus LIŪTEVARĄ ir JUOZĄ bei artimuosius gilaus 
skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

J. ir B. Lenkevičiai

ONA BICKNESS
ŽADEIKYTE

Gyveno 4431 South California Avenue.

Mirė rugp. lo d., 1966, 10:05 vai. vak., sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskr., Užventės parapijos, 

Daugenių kaimo.
Amerikoje išgyveno 64 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 sūnūs: Stanley, marti Mar- 

cella ir šeima, John, marti Marie ir šeima ii- Joseph, marti 
Lauretta ir šeima, duktė Antoinette. Simons, -žentas Krank ir 
šeima, 14 anūkų, 19 proanūkų. brolio vaikai: John ir Joseph 
Žadeikiai, Teodora Tamulis, jos vyras John ir šeima. Zosė Mar
tinaitis jos vyras Joseph, gyv. Toronto, Canada. švogerka Bar
bora Morris ir šeima, gyv. Pittsburgh, Pa., žento tėvas John Si- 
mon, 2 pusseserės Petronelle Šiaulienė su šeima, Antanina And
riuška ir šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė žemaičių Kultūros klubui ir šv. Kazimiero Sės. 
rėmėjų draugijai. , , ,

Kūnas bus pašarvotas sekmad., rugp. 14 d. 9 v, r. Pero Bie
liūno koplyčioje, 4348 S. California Avė.

Laidotuvės įvyks antrad.. rugp. 16 d. iš koplyčios 8:30 v. r. 
bus atlydėta j švč. P. M. Nekalto Prasidėjimo parapijos bažny
čia kurioje įvyks gedulingo!1 pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, duktė, marčios, žentas, anūkai ir proanūkiu.

Laidot. direkt. Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

SKIRTINGA KALBA, TIE PATYS 
PLANAI

(Atkelta iš 3 psl.)

tinti produkcijos kokybės gerini
mą bei jos techninio lygio kėli
mą ir sistemingą produkcijos 
asortimento atnaujinimą.”

Užsienio politika
Užsienio politikos pranešimas 

nudailintas, tačiau neslėpė ir kai 
kurių žaizdų. Jo teigimu: “Visi 
mūsų mėginimai užmegzti įpras
tiniams santykiams su Kinijos 
liaudies respublika tebėra nesėk 
mingi. Vadovaują Kinijos veikė
jai ir spauda pastoviai puola 
TSKP (kompartiją) ir vyriausy
bę”.

Vietnamo karo raida privertu 
si Sovietus ūkiškai, kariškai ir 
moraliai remti Vietnamo “demo
kratinę” respubliką. Santykiai 
su JAV dėl Vietnamo karo pa
blogėję. Pasak pranešėjo: “To

limesnė JAV agresija neišvengia 
mai plės konflikto rėmus”, šis 
pareiškimas siejamas su JAV ka 
rinių jėgų telkimu Laose, Bur- 
moje ir Siame.

Sovietų ministeris pirminin
kas ir šį kartą puolė Federalinę 
Vokietiją, siūlė taikos sambūvį 
ir dar kartą priminė, kad Sovie
tai esą pasiruošę dalyvauti Eu
ropos pasitarime.

A. Kosyginas nedaug atsiplėšė 
nuo Chruščiovo užsienio politi
kos, nes tegali pasigirti tik tar
pininkavimu Taškente Indijos- 
Pakistano karui baigti. Tarp jų 
esama tik taktinio skirtumo: 
Chruščiovas šauksmu grasino, 
Kosyginas — patylomis kumštį 
gniaužia.

PADĖKA

motinai, seserims ir broliui te
būnie leista man pareikšti gili 
užuojauta, ištikus juos šiai 
skaudžiai valandai.

Gi tau, mielas Pranai, — ra
mybės ir laimės pas Viešpatį!

V. čižauskas

^sopiiIeTa^rcuTradTo^
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vak.

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

Telef. HEmiock 4-2413 
7150 South Maplewood Avenue, 

Chicago, HUnols. 60029

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
namų, automobilių, 
gyvybės, sveikatos 

tr biznio.
Patogios išslmokėji- 

mo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė. PR 8-2233

SUSIŽEIDĖ KARDINOLAS

Kardinolas Eugene Tisserant 
buvo sužeistas automobilio ne
laimėje, kai jis grįžo iš Mont 
St. Michel abatijos į Pary
žių.

RINOS IR NUTEKAMIEJI 
VAMZDŽIAI

Ekspertlškai uždedam naujus Ir tai
some senus. Pilnai apsidraudė. Dar- 
bas garantuotas.

A. ABALL ROOFING CO.
LA 1-6047 arba RO 2-8778

A. A.
Frank Kurmauskas
Mūšių mylimas vyras Ir tėvas 

mirė 1966 m. liepos mėn. 24 
d. ir buvo palaidotas liepos 
mėn. 28 d. šv. Kazimiero kapinė
se, Chicagoje.

Mes norime padėkoti visiems, 
kurie sutelkė jam paskutinį pa
tarnavimų ir palydėjo į amžino 
poilsio vietų.

Nuoširdžiai dėkojame didž. 
gerb. kunigams, kleb. prel. D. 
Mozeriui, kun. V. Zakarauskui 
ir kun. J. Kuzinskui, kurie at
laikė gedulingas pamaldas už 
jo sielų.

Nuoširdžiai dėkui visiems, 
kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielų. Dėkojame visiems, kurie 
prisiuntė velioniui gėlių, bei 
pareiškė mums toje liūdesio 
valandoje užuojautų.

Dėkojame vargonininkui An
tanui Giedraičiui už giesmes 
šv. Mišių metu. Dėkojame vi
siems laidotuvėse dalyvavu
siems, kuriems atskirai neturi
me galimybė!1 padėkoti. Dėkoja
me laidotuvių direktoriui Anta
nui Petkui už malonų patarna
vimų. Dėkojame grabnešianis.

Visiems, visiems nuoširdus 
dėkui. .,įj

žmona, dukterys, 
žentai ir anūkai.

PADĖKA
A.-Į-A.

Julija Vaškiene - Eitminavičiutė
Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie suteikė paskutinį 

patarnavimą ir palydėjo į amžinojo poilsio vietą.

Širdingai ačiū už užsakytas Šv. Mišias už Julijos sielą 
ir gėles, kurios puošė koplyčią ir kapą.

Ypatinga padėka gerb. kun. Stasiui Railai, sol. Juzei 
Augaitytei ir laidotuvių direktoriui Mykolui Bigeniui, taip pat 
karsto nešėjams ir visiems užjautusiems mus liūdnoje va
landoje.

Vyras, sūnus, sesuo-

PADĖKA
A.-Į-A. JONAS VALAITIS

Mūsų mylimas tėvas ir brolis mirė 1966 m. liepos 31 die
ną ir palaidotas rugpiūčio 3 dieną Alyvų Kalno kapinėse 
Waterbury, Conn.

Norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams, kurie at
laikė gedulingas pamaldas už jo sielą.

Dėkojame kun. Kvedui už ligonio aplankymą paskutinėse 
valandose prieš mirtį. Dėkojame už pareikštas užuojautas — 
kun. kleb. Gradeckui, kan. V. Zakarauskui, kun. V. Bagda- 
navičiui, MIC, ir kun. J. Vaškui, MIC, seselėms kazimierietems: 
Sės. M. Margaritai (Loreto ligoninėje) ir Sės. M. Anastazi
jai (Šv. Kazimiero vienuolyne).

Dėkojame vargonininkui p. Aleksiui ir p. Seliokui už gies
mes šv. mišių metu. Dėkojame laidotuvių direktoriui p. Stan
kevičiui už malonų patarnavimą. Dėkojame Loreto ligoninės 
slaugėms ir ligoninės 4-to aukšto tarnautojoms už Šv. Mišių 
auką už velionies Jono sielą.

Dėkojame p. Bražėnui, p. Kuzmickui ir p. Bagdonui už 
pasakytas kalbas ant kapų.

Dėkojame šauniam Waterburio jaunimui paaukojusiems 
tautinę vėliavą karstui pridengti.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą, bei visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės padėkoti. Visiems nuoširdus ačiū.

Sūnus Juozas, duktė Onutė D. Bradūnienė 
sūnus Jurgis, marti Elena, sesuo Marytė 
Dėlertienė ir švogeris dr. A- Dėlertae.

A.-f-A.
MYKOLUI RAUCHUI mirus, 

NATALIJA ir JONĄ VAZNELIUS ir visus artimuosius 
širdingai užjaučiame.

Prudencija ir Vytautas 
Bičkai

A. f A. ONAI MIČIULIENEI 
tragiškai mirus, sūnums Broniui ir Valenti
nui, jų šeimoms ir giminėms reškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Kriaučeliūnai

A. -J- A.
JUOZUI ĄŽUOLAIČIUI mirus, 

žmoną APOLONIJĄ, sūnų VIDĄ, APOLONIJĄ KORSA
KAITĘ, uošvį JUOZĄ GOBĮ ir jo šeimą užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Martynas, Jadvyga, Kęstutis 
ir Algimantas Jokūbaičiai

A. A.

KUN. STASYS ALEKSIEJUS
ŠV. ONOS PARAPIJOS KLEBONAS

Deming, New Mexico — EI Paso vyskupijos

Žuvo nelaimėje 1966 m. rugpiūčio 11 d., 5 vai. vak.
Gimė Lietuvoje 1916 m. balandžio 11 d., Pužų kaime, Skaudvilės 
parapijoje.

Įšventintas Telšiuose 1942 m. gegužės 14 d.
Lietuvoje liko brolis kun. Jonas Aleksiejus, 3 seserys: Marytė, 

Onutė ir Petronėlė ir kiti giminės; Argentinoje brolis; Chicagoje 
dėdė Jonas Jankauskas, tetos: Ona Pilipavičienė Ir Marijona Leš- 
kienė, Ciceroje teta Ona Girdvainienė, Kenoshoje dėdė Pranciškus 
Jankauskas, ir kiti giminės. Kurso draugai kunigai: Pranas Kūra, 
Vacys Katarskis, Justinas Bertašius ir Adolfas Vainauskas.

Antradienio vakare bus kalbamas rožančius 8 vai. vak.

Daugiau informacijų apie laidotuves bus pranešta pirmadienio 
Draugo laidoje.

Laidotuvėmis rūpinasi kunigai Kazimieras Petrauskas ir Pra
nas Kūra.

Laidotuvių direktorius Vasaitis-Butkus, tel. OL 2-1003.

A. + A.

Onai Mičiulienei
mirus, jos sūnus VALIŲ MIČIULĮ ir 

BRONIŲ MIČIULĮ, gimines ir arti

muosius, nuoširdžiai užjaučia ir kartu 

liūdi

Cicero Medžiotojų ir Meškeriotojų 
Klubas

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A- A-
KAZIMIERAS ŠAUKLIS

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis 
atskyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą, kurio ne
tekome 1965 m. rugp. 15 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsi
me užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam am
žiną ramybę.

Už jo sielą užprašytos šv. Mišios rugp. mėn. 14 
d. 1 vai. popiet ir rugpg. 15 d., 10 vai. ryto Švč. P. Ma
rijos Gimimo bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis 
pasimelsti už a a. Kazimeiro šauklio sielą.

Nuliūdę: žmona Elena Budgenaitė), sūnus 
John, marti Rose ir anūkė Helen, augintinė 
Helen Kukeckis su vyru Charles.



DRAUGAS, šeštadienis, 1966 m. rugpiūčio 13 d.
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X Kazys Bradūnas, Draugo 
kultūrinio priedo redaktorius, 
rugpiūčio 13 d. išvyko dviejų 
savaičių atostogoms. Darban 
grįš rugpiūčio 29 d. Atostogau
ja Pr. Prankienės vasarnamy, 
Lakeside, Mich.

X Venecijos nakties laivų pa
radas Chicagoje įvyks rugpiūčio 
19 d. Monroe St. uoste. Parade 
dalyvaus ir gen. Daukanto jū
rų šaulių jachta. Lietuviai, ku
rie su savo jachtomis ar mo- 
torinais laivais galėtų dalyvau
ti Venecijos nakties parade, re 
gistruojasi pas M. Maksvytį, 
4525 So. Fairfield Ave., tel. 
CL 4-2665.

X LB Chicagos apygardos 
valdybos neseniai įvykusiame 
posėdyje, dalyvaujant ir Peda
goginio Lituanistinio instituto 
atstovams D. Veličkai, A. Dun
duliui ir K. Drangai, buvo ap
svarstyta lituanistinio švietimo 
padėtis Chicagos apygardos ir 
nutarta tam tikromis priemonė 
mis plėsti ir stiprinti lituanisti
nį švietimą.

X Vienas asmuo pasakoja, 
kad didžiausią malonumą išgy
vena tada, kai sėdi prie van
dens po medžiu su gera knyga. 
Mes visi galime tokį malonu
mą išgyventi, jei “Drauge” nu 
sipirkę gerą lietuvišką knygą 
panašioje vietoje sėdėsime ir 
skaitysime.

X LB Chicagos apygardos 
valdyba pakvietė LB apylinkių 
valdybas remti Vokietijoje Va
sario 16 d. gimnaziją aukomis 
ir organizuoti rėmėjų būrelius.

X Lietuvių Golfo diena įvyk
sta atein. trečiadienį, rugpiūčio 
mėn. 17 d. Silver Lake Club 
prie 147-tos gatvės ir 82-ros 
Avenue, Orland Park, Illinois. 
Golfo turnyras prasidės 9 vai. 
ryto ir bus žaidžiama visą die
ną. Vakare 6 vai. klubo patal
pose bus vakarienė. Visi lietu
viai kviečiami atsilankyti.

X Antanina Juškienė gavo 
liūdną žinią iš Lietuvos: liepos 
26 d. Šakių ligoninėje mirė jos 
sesuo Marcelė Kasparavičienė. 
Buvo palaidota liepos 29 d. Sin
tautų kapinėse. Laidotuvės bu
vo iškilmingos, kunigas pasakė 
pamokslą. Dar dvi A. Juškie
nės seserys yra gyvos Lietuvo
je: Agota šuopienė ir Pranė 
Garsimavičienė.

X B. Pupalaigis, B. L. P. T. 
Krivūlės sekretorius, Union Pier 
praleido dvi savaites atostogau
damas.

X J. Vepštas, L. V. S. Ra
movės aktyvus narys, atsisakė 
iždininko pareigų Chicagos Bal 
fo apskrities valdyboje.

X Inž. A. V. Dirkis, Western 
Electric Co. pareigūnas, išvyko 
į New Yorką mėnesiui laiko pa 
sitobulinti kompanijos suruoš
tuose kursuose.

X Madų Paroda įvykstanti 
spalio 2 d., sekmadienį, 4 v. p. 
p. Jaunimo centre. Ją ruošia 
Chicagos Apygardos Putnamo 
Seselių Rėmėjos, vadovaujant 
Cicero skyriui. Bilietai parduo
dami Marginiuose. Galima įsi
gyti pavieniui, o taip pat ir at
skirus stalus vienuolikai asme-

Modeliuojančių ponių tarpe 
įatysime Cicero ir Chicagos 
onios ir panelės: V. Baukienę, 
!. Blandytę, rūbų projektuoto- 
l M. Kripkauskienę, O. Jamei- 
ienę, S. Olšauskienę, J. Ma- 
ulienę, M. Memėnaitę, B. Ra- 
imaitę, L. Sodeikienę, M. Re- 
lienę, Trimakienę ir N. Veng- 
ienę. (pr.)

X Tikras studijų draugas — 
eras magnetofonas. Gradinsko 
rautuvėj jų rasit visokių — 
uo 50 dol. 2512 W. 47 St., 
’R 6-1998. (sk.)

X Dr. Ona Vaškevieiūtė 
(Vaškas) šiomis dienomis savo 
kabinetą iš Kedzie ir 63-šios 
gatvių galutinai perkėlė į naujas 
patalpas, 6648 S. Albany Ave., 
prieš Marąuette parką. Ten pat 
daktarė ir gyvena. Telefonas pa
siliko tas pats — PR 6-9400.

X Kas nori laikyti egzami
nus į Chicagos Aukšt. lit. mo
kyklos 6, 7 ar 8 kl., turi jau 
dabar susižinoti peršokamų kla 
šių programas. Skambinti dar
bo dienų vakarais 735-9790.

X Juozo Serauskio ir Joyce 
Miller sutuoktuvės įvyko rug
piūčio 6 d. Šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčioje. Moterystės sa 
kramentą suteikė ir šv. Mišias 
atnašavo jaunojo dėdė prof. 
kun. V. Mikolaitis. Po Mišių 
jauniesiems buvo įteiktas popie 
žiaus palaiminimas. Vestuvių 
pokylis įvyko šv. Kryžiaus pa
rap. svetainėje, kuriame daly
vavo apie 300 svečių. Jų tarpe 
buvo kleb. kun. E. Abromaitis, 
kun. V. Mikolaitis, kun. Gilbert 
ir kun. Stašys. Visi linkėjo jau
niesiems Serauskiams laimingo 
gyvenimo. Juozas Serauskis yra 
sūnus Walter ir Sophie Seraus- 
kių, žinomų Town of Lake vei
kėjų. Jaunavedžiai povestuvi
nei kelionei išvyko į South Da- 
kotą.

X Rimas Kaunas, dr. F. ir 
V. Kaunu sūnus, iš Cicero, Jau
nimo metų proga, įsijungdamas 
į Lietuvių fondą, pareiškė: “Esu 
labai užimtas studijomis, netu
riu laiko padėti tautiečiams ko 
voti už tautos laisvę. Todėl ati
duodu savo sautaupas, tegu ma 
n,o pinigai dirba už mane, kol 
baigsiu universitetą. O tada ir 
aš pats įsijungsiu į aktyviųjų 
lietuvių eiles.” Rimas Kaunas 
šiais metais Northwestern uni
versitete baigė prieš medicines 
studijas ir nuo rudens pradės 
studijuoti mediciną Marąuette 
universitete ir tęs šeimos tradi
cijas, nes ir jo senelis buvo žy
mus daktaras ir veiklus visuo
menininkas.

X Pajamų bungalovv visai 
netoli šv. Antano bažnyčios. 5 
ir 4 kamb., modemiškos vo
nios, karšto vand. šildymas. Tik 
$15,500. Alex Realty, tel. 656- 
2233. (sk.)

—o—
NAUJAS KREPŠINIO 

RATELIS
Chicago Bulis profesionalinis 

krepšinio ratelis debiutuos na
cionalinėj krepšinio lygoj prieš 
San Francisco Warriors spalio 
18 d. Chicagos amfiteatre.

Donelaičio mokykla (Chicagoje) Dainų ir Sporto šventėje T.T. Marijonų soduose. Su akord. mok. K. Skais- 
girys, už jo vedėjas J. Širka ir žurn. Vi. Būtėnas. Nuotr V. Noreikos

Liet. Veteranų Sąjungos narys ltn. Jurgis Stankūnas (dešinėje), prie 
paminklo ‘‘Žuvusiems už laisvę” Jaunimo centro sodelyje, kursantų — 
suvažiavimo dalyvių vardu įteikia 100 dol. čekį Lietuvių fondo tary
bos vicepirmininkui dr. Gediminui Balukui (kairėje).

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
REIKŠMINGAI ATŽYMĖTA 

SUKAKTIS
Jaunimo kongreso ir Dainų 

šventės dienomis į Chicagą bu
vo suvažiavęs gražus būrelis 
laisvame pasaulyje gyvenančių 
nepriklausomos Lietuvos P.L.P. 
Karo mokyklos 1936 m. atsar
gos jaun. ltn. kursų laidos au
klėtinių - karininkų. Ta proga 
jie su savo šeimomis dalyvavo 
Jaunimo kongreso bankete ir 

i Dainų šventėje. Nuoširdžiai pa
rėmė Jaunimo kongreso darbus 
ir atšventė ats. karininkų lai
dos 30 metų sukaktį. Sukakčiai 
atžymėti suvažiavimo dalyviai 
sudėjo 1,000 dolerių ir minėtos 
karininkų laidos vardu įnešė 
juos į Lietuvių fondą. Čekis, 
dalyvaujant suvažiavimo daly
viams ir buv. Karo mokyklos 
viršininkui generolui Musteikiui, 
Lietuvių fondo tarybos vicepir
mininkui dr. Gediminui Balukui 
buvo įteiktas prie paminklo 
“Žuvusiems už laisvę”, Jaunimo 
centro sodelyje.

Suvažiavimu daugiausia rū
pinęsis ir čekį įteikęs Liet. Ve
teranų sąjungos narys ltn. Jur
gis Stankūnas pareiškė visų da 
lyvių vardu, kad jie nėra pa
miršę savo Tėvų žemės ir šią 
auką skiria Lietuvių fondui lie
tuvybės išlaikymo reikalams.

Šis malonus susitikimas pra
ėjo pasigėrėtinoje, daugybės 
prisiminimų ir malonių pergy
venimų nuotaikoje.

Šių žmonių prisiminimas sa
vo Tėvų žemės tikrai džiuginan 
tis, sudėtoji auka prasminga, 
pavyzdys sektinas ir visiems 
sambūriams bei laisvės metuo
se išaugusiems ir į gyvenimą iš 
ėjusiems. J. Janušaitis

AUTOMOBILIŲ SUSIDŪRIME 
ŽUVO O. MIČIULIENE

Viktoras Rutkauskas, atvy
kęs iš Clevelando, Ohio, atosto
gavo Beverly Shores, Ind. Grį
žęs iš vasarvietės sustojo Cice
ro, III., pas savo seserį Oną 
Mičiulienę. Rugpiūčio 11 d. V. 
Rutkauskas su O. Mičiuliene va 
žiavo aplankyti jos sūnų Bro
nių Mičiulį, gyvenantį Elmhurst, 
III. Dviejų gatvių sankryžoje į 
Rutkausko vairuojamą automo
bilį visu smarkumu iš šono 
trenkė kita mašina. Susidūrimo

išdavoje — Ona Mačiulienė už
mušta vietoje, o V. Rutkauską, 
sunkiai sužalotą, nuvežė į Loret 
to ligoninę. Velionės kitas sū
nus Valentinas Mičiulis dabar 
rūpinasi motinos laidotuvėmis.

Ona Mičiulienė, gyv. 1825 S. 
50 Ct., Cicero. Staigiai mirė 
rugp. 11 d. 8 v. v., sulaukusi 
70 metų amžiaus. Velionė gimė 
Lietuvoje, Alvito par., Vilka
viškio apsk. Tremty gyveno 
Augsburgo stovykloj. Amerikoj 
išgyveno 17 m. Paliko du sū
nus: Valentiną su žmona Milda 
ir Bronių su žmona Irena, anū
kus: Aldoną, Valentiną, jr., 
Raimundą, Angelę, Diana ir 
Laurą ir brolį Viktorą su žmo
na dr. Sabina ir šeima. Bus pa
šarvota sekmadienį Vasaitis - 
Butkus koplyčioje, 1446 S. 50 
Ave., Cicero, U. Laidotuvės 
įvyks rugp. 16 d. 9 v. r. iš kop-

CHICAGOS ŽINIOS
PABRANGO BARONKOS
Ne tik duona pabrango Chi

cagoje. Šiomis dienomis baron- 
kų kepėjai pakėlė baronkų kak 
ną 20 procentų. Dabar už tu
ziną reikia mokėti 72 centus.

ATOSTOGOS IR MIRTIS
Fred Glover su žmona ir 4 

vaikais automobiliu išvažiavo 
į vakarines valstybes. Nuvažia
vus tiktai keletą mylių, jų au
tomobilis smogė į prietiltį. Žu
vo tėvas, motina ir du vaikai. 
Kiti du vaikai yra kritiškoje 
padėtyje šv. Juozapo ligoninėje 
Joliete.
IŠVARĖ Iš RUSIJOS,

BET JIS JAU NAMIE
Izvestia prieš kelias dinas ap 

kaltino čikagietį Leroy Wolins 
pirkimu knygų juodoje rinkoje 
ir davė jam 24 valandas išvyk
ti iš Rusijos. Wolins, gyvenęs 
2036 N. Sawyer Ave., pareiš
kė, kad jis jau prieš mėnesį 
grįžęs iš Rusijos ir kad kas
dien paštu ateinančios jo pa
ties išsiųstos ir ne juodoje rin
koje pirktos knygos.

ĮSIGIJO NAUJŲ KNYGŲ
Chicagos viešasis knygynas 

pernai įsigijo 408,896 knygas.

DIDŽ. BRITANIJOJE
— Londonas. Rugpiūčio 4 d. 

staigiai mirė Aleksas Jarošiū- 
nas, gimęs 1905 m. Velionis ne 
priklausomoje Lietuvoje ilgą lai 
ką tarnavo karo laive “Prezi
dentas Smetona”, kur ėjo sani
tarijos puskarininkio pareigas.

— Nottinghame paminėta 
kun. J. Kuzmickio 30 metų ku
nigystės sukaktis. Jubiliatas 
yra buvęs mūsų tautos didžio
jo dainiaus J. Maironio moki
nys. Gimęs 1913 m. vasario 8 
d. Svėdasuose, Rokiškio apskr. 
Kauno Kunigų seminariją baigė 
1936 m. Vėliau V. D. universi
tete studijavo literatūrą ir pe
dagogiką. 1927 m. pradėjo ben 
dradarbiauti spaudoje. Buvo į- 
vairių laikraščių bendradarbis 
ir redaktorius. Nenuilstantis lie
tuviškos spaudos platintojas, 
rašytojas, poetas ir gabus žur
nalistas. Taip pat yra pareigin
gas ir tvirtas lietuvis patriotas. 
Dabar gyvena Bradforde ir ap
tarnauja dvasinius lietuvių rei
kalus.

Mielam jubiliatui linkiu ge
riausios sėkmės ir našaus dar
bo Kristaus Vynuogyne ir lietu 
viškos veiklos dirvonuose.

— Lietuviai skautai rugpiū
čio 6 d. iš visos Anglijos suva
žiavo stovyklauti į Lietuvių so-

lyčios bus nuvežta į Šv. Anta
no bažnyčią, kur įvyks ged. 
pamaldos. Po pamaldų bus lai
dojama Šv. Kazimiero kapinėse 
Dėl tragiškai žuvusios O. Ma
čiulienės liūdi ne tik artimieji, 
giminės, bet ir visi bičiuliai. 
V. Rutkauskas ir jo žmona dr. 
Sabina buvo Sūduvos korporan
tai, todėl būtų gražu, kad Sū
duviai dalyvautų Viktoro se
sers O. Mičiulienės laidotuvė
se. Magdalena šulaitienė

ĮVESDINS JOLIET VYSKUPĄ
Chicagos arkivyskupas John 

Cody rugp. 31 d. įvesdins nau
jai paskirtą Jolieto vyskupą 
Romeo Blanchette šv. Raimun
do katedroje. Ta proga visi Il
linois vyskupai koncelebruos šv. 
mišias.

DEVYNI UOSTAI LAIVAMS
Chicagos parkų distrikto iš

laikomuose septyniuose uostuo 
se yra 2,160 vietų buriniams ir 
motoriniams laivams. Pakraščio 
sargybos išlaikomame Grant 
Park uoste yra 730 vietų, o 
Wilmette uoste yra 275 vietos 
laivams. Populiariausi motori
niai laivai yra 25—30 pėdų il
gio, burlaiviai — 18—23 pėdų 
ilgio.

MOKESČIAI PAKILS
GARY MIESTE

Gary miestas jau ruošia kitų 
metų biudžetą. Pramatoma, kad 
mokesčiai pakils iki $17.67 už 
kiekvieną $100 nuosavybės ver
tės. Iki šiol buvo mokama $12.- 
26 už $100.
ŠACHMATŲ ŽAIDIMAS

UŽSITĘS 10 METŲ
Park Forest priemiesčio gy

ventojas Jay Toli kovo mėnesį 
susirašinėjimo keliu pradėjo 
šachmatų lošimą su vienu Ru
sijos meisteriu. Laiškų pasikei
timas paprastu paštu užtrun
ka mėnesį. Pramatoma, kad šis 
žaidimas gali užsitęsti 10 me
tų.
BAIGĖ POLICIJOS AKADE

MIJĄ
Penktadienį 45 naujokai bai

gė Chicagos policijos akademi
ją-

$50,000 UŽ VIENĄ KON
CERTĄ

Dainininkė Barbra Streisand 
aną vakarą sutraukė 14,420 
klausytojų pasiklausyti jos dai
navimo Soldier Field stadione. 
Už vieno vakaro kelių valandų 
darbą ji išsivežė $50,000.

dybą. Skautai savo pramogo
mis žymiai paįvairina kasdie
ninį sodybos gyvenimą. Todėl 
ir tuo laiku į sodybą suvažiuo
ja daugiausia lietuvių atosto
gautojų.

OKUP. LIETUVOJ
— Mariampoliškio vilnonių 

audinių fabriko padalinys Kal
varijoj dirba trim pamainom: 
dvi po 8 valandas, o vėlyvoji 
naktinė — 7. Likusi 24-toji pa 
ros valanda padalyta į tris da
lis, kiekvienai pamainai po 20 
minučių “pietų pertraukai”. Bet 
administracija neleidžia darbi
ninkų tos pertraukos metu iš 
fabriko išeiti, nors fabrike nė
ra nei valgyklos, net bufeto. 
“Pietauti” darbininkai gali tik 
iš kišenių.

Vadinamoji profesinė sąjun
ga nieko nesako dėl tokios ka- 
lėjimiškos tvarkos. Tad vienuo
lika darbininkių merginų, apsi
ginklavusios komjaunuolių bi
lietais, ryžosi pamaištauti ir pa
rašė skundą “Komjaunimo Tie
sos” redakcijai.

Direktoriaus atsakymas nei
giamas: kai išleidinėji darbinin 
kus, tai “dingsta verpalai, o be 
to, per 20 minučių darbininkai 
vis vien nesuspės pavalgyti”. O 
dėl valgyklos ar bufeto, tai — 
“Nėra patalpų”.

Tas skundas iš Kalvarijos bu
vo tikras dūris pirštu akį pa
čiam Lengvosios pramonės mi
nistrui Albinui Adomaičiui, ku
ris vos prieš tris savaites (bir
želio 12) toj pačioj “Komjau
nimo Tiesoj” labai šviesiomis 
spalvomis piešė tos ministeri
jos įmonių (tuo tarpu dar tik 
numatomus ar svajojamus) įren 
gimus. Sakė, įmonės būsiančios 
ir vėdinamos, ir vėsinamos, o 
naujose įmonėse ar skyriuose 
visur esančios projektuojamos 
erdvios valgyklos, patogios rū
binės.

Tad “Komjaunimo Tiesos” 
redakcija, nieko nepešusi iš dar
bininkams “valgyti uždraudu- 
sio” direktoriaus, kalvariškių

Lynda Bird Johnson ir aktorius George Hamilton dalyvavo “Svveet 
Charity” vaidinime New Yorke. Tame mieste prezidento dukra dairosi 
kuriame nors žurnale darbo.

PRANEŠIMAS
Pranešama, kad šiais metais Marianapolyje, 

Thompson, Conn., iškilminga tradicinė Šiluvos Mari
jos diena nebus ruošiama atskirai nuo Šiluvos Ma
rijos koplyčios pašventinimo iškilmių VVashingtone.

Marianapolio tėvai marijonai, jungdamiesi prie 
didesnio masto Šiluvos Marijos pagerbimo VVashing
tone, ragina visus Marijos mylėtojus dalyvauti Šilu
vos Marijos šventėje VVashingtone rugsėjo 4 d.

Marianapolio Tėvai Marijonai

HEAITHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Tel..- OAnnbe 6-9837

Julija O. Bičiflnien* Chicago 8, IUlnola

NORMAN BURŠTEINAS, kailių krautuvė ir siuvykla 
Priima užsakymus naujiems ir pataiso ir persiuva dė 
vietus. Toj srity dirbo Kaune, o nuo 1950 m. Chicagoj 
Jis aprengs ius lietuviams tinkamu skoniu ir jo pa 
tarnavimu būsit patenkinti. Priima kailius valymui 
ir apsaugai. 190 N. State St., kamb. 204, telel. — 
263 - 5826 ir bute 677 - 8489. Kalbame lietuviškai.

skundą ir persiuntė lengvosios 
pramonės ministerijai, kad ma
tytų, kaip ateities pažadai ski
riasi nuo dabarties tikrovės. Bet 
kadangi ši ministerija yra tik 
atitinkamos maskvinės ministe
rijos padalinys, tai vargu be 
atitinkamo sprendimo Maskvoje 
ji galės kaip nors išspręsti Kal
varijos darbininkų pietavimo 
klausimą. (E.)

PRANCŪZIJOJ
— B. Šlepetytė - Venckuvienė 

paskutiniu metu dalyvavo • net 
keliuose Pasaulio Katalikų Mo 
terų organizacijų unijos (UMO- 
FS) Tarptautinio Biuro posė
džiuose Paryžiuje, kuriuose bu
vo aptarta sekančių UMOFC 
studijų dienų tema, šį rudenį 
įvykstančių UMOFC tarybos po
sėdžių dienotvarkė bei naujų U- 
MOFC statutų pakeitimai. Pa
saulio Katalikių Moterų organi
zacijų unijos studijų dienos į- 
vyks lapkričio mėn. 7—9 d. d. 
Paryžiuje, jų tema: “Moters lai
svė šių dienų gyvenime”.

Stud. Marija Gąiliušytė, studi
javusi Paryžiaus un-te 2 metus 
prancūzų kalbą ir literatūrą, iš
vyko atgal į Clevelandą (JAV), 
kur ji nuolat gyvena. Studijuo
dama Paryžiuje, M. Gąiliušytė 
labai aktyviai reiškėsi lietuviš
kame visuomeniniame gyveni
me. 1964-66 m. veikė Paryžiaus 
ateitininkų būrelio valdyboje, 
eidama sekretorės pareigas. 
Taip pat reiškėsi tarptautinėje, 
veikloje, dalyvaudama V. Euro
poje eilėje kongresų ir suvažia
vimų. Būdama gabi muzikė. M. 
Gąiliušytė sekmadieniais vargo
nininkaudavo per lietuviškas pa 
maldas. Kaip pianistė įspūdin
gai pasirodė Prancūzijos lietu
viams per paskutinį Vasario 16 
minėjimą Paryžiuje. Taip pat 
nepailstamai dalyvavo Pary
žiaus lietuvių tautinių šokių 
grupėje, vadovaudama mergai
čių šokiams. Paryžiaus lietu
viams M. Gąiliušytė buvo gyvas 
veiklios jaunos lietuvaitės pa
vyzdys.

J




