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Amerika ir toliau tęs derybas su Rusija
JAV astronautų ir Sovietų 

kosmonauto tikėjimas

SUSIKIRTIMAS TARP BERLYNO GYNĖJŲ
Vakarų Vokietijos kanclerio Adenauerio vizitas Vakarų Berlyne. 

Politiniai įvykiai. Kas toliau?

STASYS DAUNYS ___________
Vakarų Vokietijos kanclerio New Yorke, Genevoje ir Wash- 

Adenauerio užvakar staigus ir Jngtone. Dabar išryškėjo tiesa, 
netikėtas atskridimas j vakarinį 1 ką Amerika pasiūlė sovietams; 
Berlyną ir dramatiškas jo pa- j
reiškimas sukėlė didelį nerimą !
Washingtone ir Londone. Kanc- • 
leris Adenaueris pirmą kartą 1 * 
griežtai ir aiškiai pasmerkė A'
merikos nuolaidų politiką so
vietams. Adenauerio žodžius pa 
lydėjo Vakarų Vokietijos am
basadoriaus Washingtone Wil- 
helm Grewe, kuris laikomas iš
kiliausiu Vokietijos diplomatu, 
atšaukimas į Bonną.

Ką pasakė Adenaueris 

Specialiu Amerikos kariniu
lėktuvu į vakarinį Berlyną at- ^J03 .ir vakarinio Berlyno at
skridęs pasikalbėti ir atsisvei 
kinti su grįžtančiu į Ameriką 
prezidento Kennedy specialiu pa
tarėju Lucius D. Clay, kancle- j°3’ Vokietijos ir rytų Ber 
ris Adenaueris pareiškė, jog Va i1^0 atstovai- Neutraliuosius at
karų Vokietija Amerikos pasiū- stovus Paskirtų Švedija, šveica- 
lytąjį sovietams planą į vaka- j r^a *r Austrija.
rinį Berlyną vedantiems keliams Kancleris Adenaueris tokį pla . . . ,v .
kontroliuoti laiko beverčiu ir jį ną griežtai atmetė. Jis pareiškė, bet°3as Write vakar pareiškė, 

kad Berlyno situacija pavojin
ga ir reikią ieškoti būdų ją pa-

atmeta. Vakarų Vokietija ne- 
priimsianti vietos, jai siūlomos 
tarptautinėje komisijoje.

Amerika su Sovietų Sąjunga 
Berlyno krizei likviduoti dery
bas pradėjo sausio mėn. Mask
voje. Toliau jos buvo tęsiamos

Sunkios dienos Lietuvoje
Komunistai neleidžia kunigams mokyti vaikų tikėjimo

Gautomis iš pavergtosios Lie 
tuvos žiniomis, pastaruoju me
tu nuolat atimamos pastoracijos sur; kai kuriuose rajonuose ka- 
teisės iš kunigų, dažniau vika- lėdojimui nebuvo daroma kliū-
rų, dėl uolumo savo pareigose, 
pvz. už tai, kad vaikus moko 
tikėjimo. “Šie diskvalifikuoti” 
kunigai negali bažnyčiose eiti 
jokių kunigiškų pareigų, bet sa
vo kambaryje gali atnašauti mi 
šias. Tokie kunigai paprastai 
eina dirbti į fabrikus ar kolū
kius. Iš komunistų “degraduo
tų” kunigų dar nė vienas neiš
ėjo į ekskunigus.

T

H. Laurinčiukas vėl 
į Ameriką

PAVERGTOJI LIETUVA. —- 
Kelis mėnesius išbuvęs Lietuvo
je “Tiesos” atstovas Jungtinė
se Amerikos Valstybėse, balan
džio 21 d. vėl išvyko į JAV, 
Kaip ir ligšiol, Laurinčiukas vėl 
patogiai gyvendamas “supuvu
siuose Vakaruose” visomis iš
galėmis savo straipsniuose “The 
sai” vengs šviesių gyvenimo pu
sių ir ryškiai juodins amerikinį 
gyvenimą. (E.)

KALENDORIUS
Gegužės 9 d.: šv. Grigalius, 

Austė.
Gegužės 10 d.: šv. Antoninas, 

Putinas.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 60 laipsnių; rytoj — tru
putį pasikeis oro temperatūra.

Saulė teka 5:38, leidžias 7:56.

Amerika, kalbėdama dar An
glijos ir Prancūzijos vardu pa
reiškė, jog vakariečių karinės 
įgulos vakariniame Berlyne pa
liks, bet krizei likviduoti sutin
ka, kad į vakarinį Berlyną ve
dantiems sausumos, vandens ir 
oro keliams kontroliuoti būtų 
sudaryta tarptautinė komisija, 
susidedanti iš antikomunistinių, 
komunistinių ir neutralių ,kraš- 
tų atstovų. Antikomunistinius 
kraštus atstovautų Amerikos, 
Anglijos, Prancūzijos, V. Vokie

stovai. Komunistinį bloką toje 
komisijoje sudarytų Sovietų Są 
jungos, Lenkijos, ęekoslovaki-

jog tokio plano priėmimas reikš
tų dalinį vakarinio Berlyno pri- i galinti, 
pažinimą laisvu ir neutraliu mie 
stu, ko siekia sovietai. Planas 
taip pat reikštų dalinį komunis- 

(Nukelta j 7 psl.)

Kalenda šiais metais daug 
kur buvo trukdoma, bet ne vi-

čių, bet 
daug.

tokių apylinkių ne

įdomu, kad ne visoj Lietuvoj, 
bet daugelyje rajonų, buvo truk 
domos gavėninės rekolekcijos, 
būtent, neišleidžiant kunigų rink 
tis, burtis į vieną vietą. Ir vėl 
atgijo Muravjovo laikai...

— Valstybės sekretorius Rusk
sekantį penktadienį grįžta į 
Washingtoną iš Australijos, kur 
tarėsi su australų ir Naujosios 
Zelandijos atstovais, prašyda
mas padidinti pagalbą prieš ko
munizmą Pietryčių Azijoje iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
Anzus pakto sąjungininkų, Aust 
ralijos ir Naujosios Zelandijos.

Naujas Italijos prezidentas Antonio Segni (dešinėje), išrinktas 
devintame balsavime parlamente, sveikinamas Romoje' premjero 
Amintore Fantam. Segni pakeičia Giovanni Gronchi. (UPI)

N U STEBI MAS IR 
SUSIJAUDINIMAS

WASHINGTONAS. — Wash- 
ingtono politiniai sluoksniai nu
stebinti Vakarų Vokietijos kanc 
£erio Adenauerio pareiškimu, 
kad Jungtinė Amerikos Vals
tybių planas sudaryti tarptauti
nę komisiją, kuri kontroliuotų 
susisiekimą su Vakarų Berlynu, 
yra nepriimtinas.

Washingtonas aiškinasi, jog 
šis Amerikos planas prieš šešis 
mėnesius pateiktas vakariečių 
sąjungininkams ir iki šiol jie ne 
suradę geresnio.

Londonas irgi jaudinasi dėl 
drąsių ir atvirų Adenauerio žo
džių.

Valstybės departamento kal- 
btėojas White vakar pareiškė, 
kad Jungtinės Amerikos Vals
tybės ir toliau tarsis su Sovietų 
'Sąjunga Berlyno klausimu, ar 
tai patinka ar nepatinka kanc
leriui Adenaueriui. Valstybės ide

Kanados 1962 metų 
motina

MONTREASLIS, Kanada. — 
Penkiolikos vaikų motina buvo 
išrinkta Kanados “Mother of 
the Year”. Artėjant Motinos 
dienai, kiekvienais metais mo
tinos būna tuo būdu pagerbia
mos, Šiais metais buvo išrinkta 
ponia Ch. Desmeriles iš Quebe- 
co provincijos, turinti 15 vai
kų ir dar randanti laiko daly
vauti apylinkės visuomeninėje 
veikloje.

Kinai bėga iš
komunistą rojaus

MACAO. — Kinai bėga iš ko
munistų rojaus į portugalų Ma
cao koloniją. Raudonoje Kinijo
je trūksta maisto. Daugiau kaip 
150 kinų atvyko į Macao praė
jusią savaitę. Tai pranešė portu 
galų pareigūnai užvakar.

Kovo mėnesį į šią Portugali
jos koolniją atbėgo 737 kinai, 
o balandžio — 669.

— Daugiau kaip $10,000 už
dirbančių per metus visoje Ka
nadoje yra tik 75,000 gyvento
jų-

Einar Gerhardsen, Norvegijos 
(ministeris pirmininkas, šiandien 
atvyksta j Washingtoną vizituoti 
prezidentą Kennedj. (UP!)

Kolumbija išrinko
proamerikietį vadą

BOGOTA, Kolumbija. — Se
natorius Guillermo Leon Valen- 
cia, nuoseklus konservatorius, 
rinkimuose ėjęs liberalų - kon
servatorių sąraše, išrinktas Ko 
lumbijos prezidentu.

Kaip koalicinis kandidatas 
Valencia pažadėjo vykdyti pre
zidento Alberto Lleras Camargo 
socialinės reformos programą 

į ir palaikyti draugiškus santy
kius su Jungtinėmis Amerikos 
valstybėmis. Jo valdžios ter
minas — ketveri metai, ir jis 
prisieks rugpiūčio 7 dieną.

Badas paliete 
Braziliją

RECIFE, Brazilija. — Tūks
tančiai badaujančių asmenų ir 
jų šeimos sekmadienį paliko 
sausros ištiktas šiaurėje apy
linkes ir subėga į miestus pra
šyti darbo ir maisto.

Paulo Guerra, einantis Per- 
nambuco provincijos guberna
toriaus pareigas, paskelbė nepap 
rastą stovį ir įsakė maistą iš
dalinti sausros ištiktose apylin- i 
kėse. Apylinkės beveik per 3 
mėnesius neturėjo lietaus.

Macmillano vizitas
LONDONAS. — Ministeris 

pirmininkas Harold Macmillan 
priėmė kvietimą vizituoti Pran
cūzijos prezidentą Charles de 
Gaulle sekantį mėnesį.

Teise daryti atominius 
bandymus

LONDONAS. — Britanijos 
ministeris pirmininkas Macmil
lan vakar parlamente pareiškė, 
kad Jungtinųs Amerikos Vals
tybės turi teisę bandyti ato
mus atmosferoje, nes to reika
lauja saugumas, nepaisant ką 
sakytų kiti.

— Neutralumas nugalėjo. Il
gai svarsčiusi Švedija priėjo nu 
sistatymo, kad jai netinka stoti 
į Europos Ekonominę Bendruo
menę (Bendrąją Rinką). Prie
žastis: Europos Ekonominė Ben 
druomenė, šalia ekonominių, tu 
ri ir politinių sumetimų, o tai 
nesiderintų su Švedijos neutralu 
mu.

Aš myliu laisyę labiau už tėvy
nę, nes tėvynė be laisvės — kalė
jimas. — G. Mazzini

NEW YORKAS. — Scott Car- 
penter, sekantis numatytas JAV 
astronautas skristi raketoje ap
link žemę, skiriasi su Sovietų 
Sąjungos kosmonauto Titovo pa 
žiūromis dėl Dievo buvimo.

Bet Carpenter — kaip ir ast
ronautas John Glenn — pareiš
kė užvakar, jog jis tiki į Dievą 
ir religija suvaidino jo gyvenime 
didelį vaidmenį.

*
(Sovietų kosmonautas Titov 

pareiškė sekmadienį Seattle, 
Wash., mieste, kad jam skren
dant aplink žemę nieko nema
tęs, kas sukeltų tikėjimą į Die
vą; jis pasakė netikįs į Dievo 
buvimą; jis tikįs į žmogų — 
į jo jėgą.

Kitą dieną jis pareiškė, kad 
jis neradęs erdvėse Dievo.

Pirmasis Titovui patarimas: 
giliau pastudijuok save ir pačią 
gamtą — pamatysi, kad visa 
tai negalėjo atsirasti atsitikti
niu būdu — turi būti Aukštes-L 
nė Būtybė, nors ir kažin kaip 
iškelsi žmogaus didybę. Titov j

Pajuokia amerikinį 
gyvenimą

VILNIUS, pavergtoji Lietu
va. — Vilniaus radijas “teatro 
premjeroje” apie amerikoniškas 
vedybas išjuokė, pašiepė taria
mai JAV gyvenimo papročius, 
kai vedama dėl pinigų, kai žmo
nos reikalaujančios iš vyro ap
sidrausti stambia pinigų suma 
ir vėliau siekiančios to vyro pra 
žūties ir pan. (E.)

— Mrs. Jaeąueline Kennedy 
vakar Groton, Conn., “pakrikš
tijo” naują ir didžiausią bet ka
da pastatytą atomine jėga va
romą povandeninį laivą Lafa-, 
yette.

PROKOMUNISTŲ KARINIAI DALINIAI 

ŽYGIUOJA LAOSE
Provakarietiškoji Laoso vyriausybė bijo neutralių

VIENTIANE, Laosas. — Pro 
komunistų kariniai daliniai, pa
ėmę Nam Tha miestą, žygiuoja 
į karališkosios laosiečių vyriau
sybės paskutinę tvirtovę šiauri
niame Laose. Tai pranešė vakar 
Sisouk Nachampassak, einąs už
sienio reikalų ministerio parei
gas.

Pasak Sisouk pranešimo, Pa- 
thet Lao kariniai daliniai esą 
20 mylių nuo vyriausybės pa
reigūnų valdomos Honei Sai vie 
tovės, prie Mekong upės pasie
nio tarp Laoso ir Thailando.

Prokomunistai “nori užimti 
visą mūsų krašto šiaurinę da
lį”, — pabrėžė Sisouk.

Prokomunistų kareiviai žy
giuoja iš Nam Tha į Houei Sai, 
100 mylių į pietvakarius; jie nu 
keliavo 80 mylių per dvi dienas 
paėmus Nam Tha.

Dešimt komunistinio Šiaurės 
Vietnamo ir raudonosios Kini
jos batalijonų kareivių dalyvavo 
Nam Tha užpuolime, kuris yra

turėtų žinoti, kad jau jo iššo- 
vimas į tolimąsias erdves rodo 
didesnę Jėgą už pačią žmogaus 
jėgą.

Titov pakalbėjo kaip pradžios 
mokyklos penkto skyriaus vai
kas...

Numatytas skridimas
astronauto Carpenter
CAPE CANAVERAL, Fla. — 

JAV astronautas Scott Carpen
ter skridimas raketoje aplink 
žemę numatytas gegužės 15 die
ną.

Bet antrojo amerikiečio skri
dimas aplink žemę gali tekti a- 
tidėti iki birželio mėnesio pra
džios.

— Indijos parlamentas parei
kalavo ,ministerį pirmininką Neh 
ru atšaukti savo karinius dali
nius iš Kongo. Indija ten turi 
5,662 kareivius, tarnaujančius 
Jungtinių Tautų daliniuose.

Naujausios žinios
— Prezidentas Kennedy, kal

bėdamas vakar Atlantic City 
United Automobile Workers u- 
nijos suvažiavime, pareiškė, kad 
“aš noriu apsaugoti Amerikos 
ekonomiją, palaikydamas tas pa 
čias kainas. Pramonė ir darbi
ninkai turi pagelbėti”.

— Maskvos radijas, kalbėda
mas į Japoniją, pranešė, kad 
Sovietų Sąjunga turinti naujai 
pradėti atominius bandymus.

— Britų ambasadorius Mask
voje vakar kalbėjosi su Sovietų 
užsienio reikalų ministeriu Gro- 
myko dėl komunistų užėmimo 
Laose Nam Tha miesto.

— Generolas Lucius Clay, pre 
zidento Kennedžio specialus pa
tarėjas, vakar išvykdamas iš 
Berlyno, pareiškė, kad Ameri

20 mylių pietuose nuo raudono
sios Kinijos.

¥
Sisouk turėjo vienos valandos 

pasikalbėjimą su Britanijos Mal- 
colm MacDonald, keturiolikos 
tautų atstovų konferencijos Ge
nevoje Laoso reikalams vicepir
mininku, kurio vizitas čia yra 
susietas su Nam Tha kritimu.

Sisouk pareiškė, jog jis griež 
tai protestavo MacDonaldui 
prieš Nam Tha užpuolimą, ku
ris pažeidė 1961 metų karinių 
paliaubų sutartį ir sukilėlių va
dų, neutralaus princo Souvanna 
Phouma ir princo Souphanou- 
vong, pažadus.

Komunistams sustiprėjus ka
riniai Laose, Washingtono sluok 
sniai mano, jog Valstybės de
partamentas sieks tuojau grą
žinti neutralų princą Souvanna 
Phoumą iš Prancūzijos, kad jis 
atnaujintų pastangas sudaryti 
koalicinę vyriausybę, įjungiant 
jo “neutralius”, Pathet Lao ir

Mirė John Pakel jr.

John Pakel, jr.

CHICAGO, III. — John Pa
kel, jr. Chicago Savings & Loan 
Assn. bendrovės prezidentas, mi 
rė vakar rytą, nusilpus širdžiai 
po tulžies operacijos, ir iškilus 
kitoms komplikacijoms. Velionis 
paliko žmoną ir šešis mažame
čius vaikučius, kurių vyriausias 
11 metų ir jauniausias 2 mėn. 
Buvo gimęs 1927 m. gegužės 
13 d. Velionis buvo nuoširdus 
lietuvis, lietuviškų reikalų rėmė
jas. Mirė Little Company of 
Mary ligoninėje. Pašarvotas Ma 
žeika - Evans koplyčioje.

ka gins visomis jėgomis Vaka
rų Berlyną.

— Thailando vyriausybė pa
siuntė daugiau savo karinių da
linių prie Laoso pasienio, nes 
komunistai graso krašto saugu 
mui.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės susirūpino, kad Indone- 

' zija vis labiau šliejasi prie So- 
j vietų Sąjungos, nes iš jos gau
na didesnę karinę pagalbą.

' — Austrijos verslininkai ir
' darbininkų vadai atsiveš 60,000 
— 70,000 darbininkų iš Tur
kijos, Graikijos ir Ispanijos, ka
dangi jai trūksta darbo jėgos.

— Mažėjanti politinė įtampa 
tarp Sovietų Sąjungos ir Alba
nijos ir Sovietų Sąjungos ir rau 
donosios Kinijos.

provakarietiškos Vientiane vy
riausybės princą Boun Oum ir 
gen. Phoumi Nosavan.

Provakarietiškoji laosiečių vy 
riausybė bijo neutraliųjų, nes 
per juos komunistai siekia pa
grobti visą kraštą.

Pasauline paroda
MONTREALIS, Kanada. — 

Pasaulinę parodą 1967 metais, 
minint Kanados nepriklausomy
bės šimtmetį, norima suruošti 
Kanadoje, tikriausiai, Montrea- 
lyje. Parodai ruošti leidimas 
turi būti gautas iš Tarptautinio 
Parodų biuro.

Šiuo metu pasaulinė paroda 
yra Seattle mieste, Wash.

— JAV vakar virš Christmas 
salos Pacifikes išsprogdino 6-ją 
atominę bombą, atnaujinus ban
dymus praėjusio mėnesio gale.

— Ispanijoje 80,000 darbinin
kų streikuoja. Yra pavojus strei 
kui plėstis.
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“Negęstąs žiburys tamsoj, ir saulė — dieną, — 
Tai tu esi, motule, kaip pilka gegutė,
Visur visi matoma, visur vis girdima;
Prie lopšio, ant kapą, tyloj ir rugiapjūtėj” —

(Faustas Kirša)

Mielos Sesės, .1

Gražiausiame metų mėnesyje 
mes švenčiame Motinos Dieną, i 
Dieną skirtą brangiausiam kiek J 
vienos šeimos nariui — Moti
nai — pagerbti.

Taikos Kalne mum paskirta, 
Ištiesk, maldaujame, rankas; 
Išgirsk savų vaikų raudas, 
Globoki Nemuno lankas.”

į lietuvės motinos Ramintoją, į j 
Mielos sesės, prisimindamos j lietuvių tautos Užtarėją, į mū- 

ir pagerbdamos savo mamytes, sų visų Dangiškąją Motiną ir i 
pagalvokime siančlienią,, kokią i paveskime Jai save, savo ma- 

’ dovaną mes jai galėtume at- ! mytes. ir visą šeimą. Paveskime 
nešti. Jai stebuklingą Šiluvos ir Auš

ros Vartų kraštą ir prašykime, 
kad padėtų mums išlikti ištiki
moms Žemei Kryžių ir Smūt- 
kelių.

Išleido jus mamytės į skau
tes, kad kilnios užaugtumėte, 
kad Dievą, tėvynę ir artimą vis 
daugiau ir geriau mylėti išmok
tumėte. Per visą savo istoriją 
lietuvių tauta daug vargo ir 
kentėjo. Tačiau, nors ir ne kar
tą priešo parklupdyta, ji vėl ke- į 
lės ir gyveno. Kėlės ir gyveno, 
nes turėjo motinų, kurios jai 
išugdė Mindaugą ir Gediminą,
Kęstutį ir Vytautą. Turėjo mo- skauįų patrono Šv. Jurgio šven 
tinų, kurios jai dovanojo Va,- proga New Yorko skau-
laničių, Basanavičių, Maironį. gkau^jų tuntai turėjo iš-
Turėjo^ motinų, kurios išugdė kiimjnga sueigą bal. 28 d. 
tą didžiadvasį lietuvį arto ją . šventės proga į vyresnišku-
knygnešį ir savanorį. Turėjo mQ iajpsnįus buvo pakeltos se- 
motinų, kurios jai sūnų - parti-; g^g. | paskiltininkes — Regina 
zaną paaukojo. Į Kulytė ir Auksė Vilpišauskaitė;

Tolimoje šalyje gyvendamos, į vyr. skiltininkes — Birutė Še 
mes jas visas šiandieną minime j tikaitė. Viena kandidatė davė 
ir prisimename. Ir joms visoms i paukštyčių įžodį. Paukštytėms, 
brangiausią dovaną atnešti no-, rajono konkurse laimėjusioms 
rime — pasiryžimą neatsižadė-, pirmaujančias vietas, buvo į- 
ti žemės, dėl kurios lietuvė -mo- teiktos dovanėles.

NAUJA TUNTININKe lių. Balius įvyks gegužės 12 die
Juodkrantės jūrų skaučių ną, 8:30 vai. vakare, Western 

Tunto tuntininkei s. Gasnerie- Ballroom salėje. Programą at- 
nei iš pareigų pasitraukus, nau ūks Chicagos Lietuvių Operos 
ja tuntininkė nuo gegužės mėn. vyrų choras. Baliuje veiks bu- 
5 d. yra s. Janina Janūlevičie- tetas ir baras. Šokiams gros

Motinos Dienoje kreipkimės n®- geras orkestras. Staliukai iš an-
iksto užsisakomi pas D. Korzo- 

SKAUTŲ TĖVAI RENGIA nienę, tel. LA 3-1263 ar pas I.
VAKARI i Pavilčiutę, tel.' PR 8-1046.

Lituanicos skautų tėvai spa-1
lio mėn. 6 d. B. Pakšto salėje IŠVYKSTA Į VVAUKEGANĄ 
rengia vakarą, kurio pelnas bus . po sėkmingos jūrų skautijos ■ 
skiriamas skautiškai veiklai pa pasirodymo su vaidinimu “Už- į 
rem^1, gavėnės po kreivuoju tiltu” j

SKAUTŲ AKADEMIKŲ Chicagoje, šio vaidinimo ir pil- ' 
BALIUS dytojai yra Waukegano lietu-

Chicagos skautai akademikai vių bendruomenės pakviesti ge- 
rengia Akademinį Pavasario ba S^žes 12 d. pakartoti vaidinimą 

Waukegane. Šio vaidinimo re-

Nijolė Kersnauskaitė 
LSS Tautinio Auklėjimo 
skyr. vad. narė

NEW YORKO SKAUTAI-ĖS 

yra pasaulioBalandžio 23

Vinco Krėvės draugovės levų 
komiteto pirmininkas F. Valiris-

žisorė yra D. Bylaitienė.

Atitaisymas

Porėtos savaitės skautybės 
kelyje įsibrovė klaida, straips
nelyje- “Lituanicos Tunto tė
vai”, kur kalbama apie Cicero 
skautų tėvus, turi būti ne K. 
Kušinskas, o Klemensas Žu
kauskas.

tina Liek daug sūnų ir dukterų) Tauro, tunte buVQ padaryti
paaukojo. Paaukojo, nes tikėjo,gekantys pakeitįmai: 8 vilkiu- Lituanikos tunto kavu-
kad ,be laisvės gyvent neverta, | Rai buw perRelti . skautų <<ga_

rūno” draugovę kandidatais. S. 
v. si. Kęstutis šetikas vilkiukų 
draugovėje ėjęs draugininko pa 
vaduotojo pareigas, perkeltas į 
Šarūno draugovę adjutanto pa
reigoms. Šarūno dr-vės draugi
ninkas yra vyr. si. Bronius Ne- 
mickas, o vilkiukų dr-vės — 
ps. Vytautas Abromaitis. Židi- 
nietis ps. Leonas Noreika pa- 
kvietas į tunto vadiją iždinin-

kad
“...mes skurdūs kaip našlaičiai, 
Be motinos tėvynės, be žemės, 

[be namų...”
(B. Brazdžionis)

Motinos išmokytas mylėjo 
lietuvis savo tėvų žemę, savo 
motiną tėvynę. Ir Lietuvai po 
kryžiumi suklupus, pravirko su 
poetu visa lietuvių tauta “...už

0R, J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI ir chirurgai

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą. 

081 valandos .Jtambžnti telefonu 
HEmlock 4-1582 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street
Vai.- kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 

' hen uždaryta. Kitu laiku susitarus. 
Ofiso telefonas PR 8-3228 

Rez. telef. AVAlbrook 5-5076

Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cratvford 
Medical Building). tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą. Jei ne

atsiliepia. skambinti MI 8-0001,

Ofisas: 3148 West OSrįl Street
'rei.: PRospect 8-1717 

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

D r . S. B I EŽ I S
CHIRURGAS

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

. ai neit nuo 6—8 vai vak.
šešt. 2—4 vai.

Trečiad. ir Kitu laiku pagal sutartį. 
Ofiso telef. 476-4042 
Rez. WAlbrook 5-3048

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

Tel. 695-0533 Elgin 
425 No. Liberty Street, 
Route 25, Elgin, Illinois 

Valandos pagal susitarimų

Augšti dsngoraižiai ir auksu 
žėrinčios bažnyčios,

tie kloniai, tie kalnai man svetimi,
taip svetimi.. • ,Antr j.,., teči g

V Nemuno tėvynė, tėviškė šventų seto, uždaryta, 
smūtkelių ir baltų beržų,

tu mano sopuliu, kančia nenuma
rinama į širdį augt imi. ..

Bern Brazdžionis

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

Tavo vardą tremia, už Tavo: ko pareigoms. Šia proga Tauro 
maldą šaudo / Nutilo jau var
gonai, nebeskamba varpai...”

tuntą sveikino -buvęs tuntinin- 
kas ps. fil. Romas Kezys. Į skil 
tininko laipsnį buvo pakeltas 

Mielos sesės, kaip žmonės į j>įmas Budraitis. Trys kandida- 
mes kiekviena turime tik vieną I taį dayg vilkiuko

Pašnekesį apie Šv. Jurgį pra-

SAVINGS

ofwo HE 4-5849, rez. HE 4-2S24

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
penkt. 1-4 Ir 7-9 

•ešt pagal sutartį.

'Tel. ofiso HE 4-5758; Res. Hl 5-3225

! DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija)

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

DR. J. G. BYLA BYLAITSS
Nervų smegenų chirurgija, ligos

2737 VVEST 71st STREET 
VLiandos tik susitarus 
Tel. GRovehili 6-3409

motiną ir niekas kitas jos 
mums neatstos. Kaip lietuvai
tės mes turime ir vieną bendrą 
motiną — mes turime Lietuvą. 
Mes didžiuojamės savo mamy 
temis ir mylime ja.s. Mylėkime 
toli už jūrų palikusią tėvynę 
ir didžiuokimės galinčios jai sa
vo lietuviška kilme priklausyti.

“Marija, Motina šventa, 
Gėlių vainiko apsupta,

AND LOAN ASSOCIATION
B. R. PIETKIEVVICZ, Prez.

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

Tel. Ofiso 247-1002. Namų PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
Taipgi įvairios nervines ligos 
Valandos pagal susitarimą.

4063 Archer Avenue
(Prie California Avė.)

DR. W. M.
Rez. GI 8-0873

EISIN-EISINAS

V

vedė R. Kezys, nupasakodamas 
šv. Jurgio legendarinį asmenį ir 
jo simbolišką prasmę skautijai. 
Papasakojo keletą legendų iš jo 
gyvenimo.

Po sueigos buvo trumpas lau 
želis. Tauro tuntui šiuo metu 

!, vadovauja s. J. Bružinskas, o 
1 Neringos tuntui — ps. R. Bru- 
! žinskienė.

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

4 'M0

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VALAHnnQ> PIRM- ir KETV............................... 9 v. r. iki 8 p. p.VMLHHUUd. ANTRAD. ir PENKT................... 9 v. r. iki 5 p. p.

ŠEŠTAD...........9 v. r. iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.

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

Current Dividend up to 4^4%

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ UIGOS

' 6132 S. Kedzie Avė. WA 5-2670.
I Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti MI 8-0001 

Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-6867
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybč akušerija ir moterų ligos 

2454 VVest 71st Street 
(71-os Ir Campbell Avė. kampan) .

Vai.: kasdien 1—S ir 6—8 vai. — 
šeštadieniais 1-4 p. p. 
r’vnAiodlfinlaliB uždaryta

vak

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir valkų ligos 
2737 VVest 71st Street

VAU.: kasdien nuo 6-8 vai. vak., 
šeštad. nuo 12:30 iki 2:80 vai. p. .p 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus. 

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
Ligonius nriima naga.) susitarimu

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2656 West 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 v, iki 
4:30: antr. ir penkt. nuo 4 iki 8;
šešt. nuo 1 iki 4 vai

Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street 
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. Ir 6
»tr< O arr.1 o v

Perskaitę "Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti.

4545 VVEST 63rd ST., CHICAGO 29, ILL., Tel. LUdlow 5-9500
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Telefonas: GRovehell 6-1596

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 West Marąuette Rd.

Valandos 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą. išskyrus trečiadienius.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street

Spec. ORTHOPEDINĖS LIGOS 
Priešais o\. Kryžiaus ligonine 

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

Telef, REpublic 7-225lų,
Ofiso ir buto tel. OUymplc 2-1381

DR. F, V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero 
l Kasdien 10-12 Ir 4-7 Treč. ir šeš- 
1 tad. tik 10-12.

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

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė. VA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak., trečiad
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

(Spec. plaučių ir širdies)
756 VVest 35th Street 

(kampas 35-ta ir Halsted) 
Valandos vak. 7-9. šeštad. 10-2 p. p.

Trečiad. susitarus.
Visada atsilieps telefonas 427-0871.

‘ Tel. Ofiso — Bl 7-0400.

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR 9-6730

Dr.W.Ross Dr. L, Seibutis
Inkstų, ptisles ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisai: 7958 Š. Western Avė., tel. 
GR 6-0091; 392 E. 169th S,t., Harvey, 
III., tel. EDison 3-4383; 3 0 N. Mi
gau Avė.. Suite 808, tel. CE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
6449 So. Pitlaskl Rd. Tel. DU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Eorest, UI. 

Telef. PU 5-2020

Tel.: RElianee 5-1811
DR. WALTER L KIRSTUK

(Uietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 591h Street
Vai..- Pirmad., antrad. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:36-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

Valandos pagal susitarimą. Jeigu 
neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS (R CHIRURGAS 

Adresas: 4255 VV. 63d. St. 
Ofiso tel. RElianee 5-4410'

Rez. tel. GRovehili 6-0617
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p

Penkt. tik 1—3 p. m.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

,1 ofiso ir buto Ol.ympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15th St., Cicero
Kasdien 1—8 vai. ir 6—8 irai. vak 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso teief. CLiffside 4-2896 
Rezid. tel. IVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS ‘
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika Ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2—4 ir 
6-—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek- 
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimu. šeštadieniais nue2 vai. iki 5 vai. vak.

Ofiso telef. U&fayette 8-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR, EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—s vai 
vak. pirm., antr., ketvir. 6—9 vai. 

Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VATRU UIGU 
SPEClAUlSTft

MEDICAL BUILDING
7156 South Westem Avenue 

Pirmad.. antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. Ir nuo
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p šeštad. H

vai. ryto iki S vai p. p.
Ofice tel. RE 7-1168

Res. tei. AVAlbrool 5-3765

DR. VYT. TAURAS
.>J5XDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ

LIGOS
Ofisas Ir rez. 2652 VV. 59th St

Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.; Pirm., antr., treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki S 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 7Ist Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL 8U8ITA.R1M4

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVeęt 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimu 

D61 valandos skambinkit tel.; HE 
4-2128 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien, išskyrus trečiad. ir šeStad.

TeL ofiso PR 8-7773, rez. PR. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

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

Telefonas — GRovehili 6-2838

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybč: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ 

LIGOS
alandos: nuo 1-4 Ir 6-8 vai. vak 
šeštadieniais nuo 1-4 vai. popt-u 

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos
2454 VVest 71st Street

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

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIčIVS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE

6248 Sonth Kedzie Avc.
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8. 

Šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. Ir sekm. 
tik skubiais atvejais ir susitarus.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVU Ht SMEGENŲ UGO8 

5430 S-?. Kedzie Avenue
PAGAL SUSITARIMĄ

Tel. HE 4-1562
Skambint 2 Iki 9 vai. popiet kasdie
ną. Išskyrus trečiadieni.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGE

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28, Hl 

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

PriSm. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt 
1-4 v. p. p. trečiadieni — uždaryta

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. ir 7 iki 8 v. ▼. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 6600 So. Artesian Avenue
Vai.: 11 v. ryto Iki X v. p.p., 6-7 vV

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Ofisas 2659 VV. 59th St.
Vai. Pirm., ketv. 2-4 p. p. Ir 6-8
p. p., šešt. 10-12 vai.

Ofisas 3259 S. Halsted St,
Vai. Antrad. Ir penkt. 3-7 vai. p. p. 
Trečiad uždaryta.
Ofiso telefonas — BIshop 7-252t

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL.: kasdien nuo 2 iki 9 vai. vak.
Treč. ir sekmad. tik susitarus.

DR, STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefonu — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietų
lisri 5 valandos rvto kasdien

Kuomet svarstote duoti dovaną 
savo giminėms arba draugams, at
siminkite, jog “Draugo” prenume
rata yra vieną iš puikiausių.
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Jau laikas ruoštis Ar įręsia Amerikai bolševizmo pavojos iš vi
Žalingas visuomenes budrumo tuo klausimu migdymasPAVERGTŲJŲ TAUTŲ 

SAVAITEI
Bendrojo Amerikos pabaltie

čių komiteto — The Joint Bal
tic American Committee pasi
tarime New Yorke daug dė
mesio kreipė į Pavergtųjų tau
tų savaitės organizavimo rei
kalą. Jau kelinti metai, kai to
ji savaitė yra minima liepos 
mėnesio trečiąją savaitę. Šie
met ją tektų rengti tarp liepos 
15 ir 21 d. Jau labai laikas 
ir visai mūsų visuomenei susi
rūpinti tos savaitės rengimu. 
Laikas kontaktuoti kitų pa
vergtųjų tautų grupes Ameri
koje, kad sudarytų bendrus ko 
mitetus įvairiuose miestuose ir 
vieningomis pastangomis su
ruoštų įspūdingus tos savaitės 
minėjimus.

Pavergtųjų tautų savaitę 
rengti yra autorizavęs savo nu 
tarimu - rezoliucija JAV kon
gresas. Kad rengimas praeitų 
efektingiau, JAV prezidentas, 
kaip nurodoma rezoliucijoje, 
turi tokią savaitę kasmet pas
kelbti specialiu raštu. Prezi
dentas D. Eisenhoweris, pasi
naudodamas kongreso autori
zacija, Pavergtųjų savaitę ofi
cialiai paskelbė 1959 ir 1960 
metais. Prezidentas John Ken
nedy ją paskelbė pernai. Pas
kelbė labai vėlai — beveik sa
vaitei jau prasidėjus. Buvo pa
grindo manyti, kad jis iš viso 
jos nebeskelbs. Reikėjo stiprių 
paraginimų. Tokie paraginimai 
prezidentui šiemet turėtų būti 
išsiųsti žymiai anksčiau. Ame
rikos pabaltiečių bendrasis ko 
mitetas tai padarys šiomis die
nomis. Tokį žygį padarys ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
centras. Reikia manyti, kad ir 
kitų tautų atitinkami veiksniai 
pakels savo balsą.

Labai yra svarbu, kad pats 
prezidentas paskelbia savaitę 
ir paskatina ją minėti. Tai turi 
daug reikšmės. Bet, jei prezi
dentas dėl kokių nors priežas
čių jos ir neskelbtų, mes esa
me linkę manyti, kad savaitės 
minėjimas visvien bus organi
zuojamas. Pavergtųjų tautų 
draugai, kurie jau trejetą metų 
sėkmingai ir efektingai prave
dė savaitės minėjimą, rankų ne 
nuleis, dirbs ir toliau lygiai 
tok u pat rūpestingumu, kaip 
ir per tuos trejus metus. Mat, 
Pavergtųjų tautų savaitės jau 
lyg ir tradicijon bus įėjusios. 
Bet, reikia manyti, kad prez. 
Kennedy ir šiemet ją paskelbs 
— ir tai nepavėluotai. Kova 
prieš komunizmą ir sovietinį 
kolonializmą ir Jungtinių Vals
tybių vyriausybė yra gyvai su
sirūpinusi. šitoje kovoje Pa
vergtųjų tautų savaitės minė
jimas kaip tik daug padeda.

'Y

Spaudoje ir gyvenime

APIE DIDĮJĮ
Kas kartą laikas atskleidžia 

daugiau įvairių smulkmenų apie 
mūsų didvj'rius partizanus ir jų 
atliktus žygius kovoj su bolševiz
mu. Apie tokius partizanų žygius 
duodama kiekviename “Į Laisvę” 
žurnalo numeryje. Praėjusiam bu
vo aprašytas Įeit. šverplaitis, gi 
paskiausiame numeryje duodama 
nemaža įdomios medžiagos apie 
partizanų vadą Juozą Lukšą. 
Straipsnyje, kuris iliustruotas par
tizano nuotraukomis, rašoma ir 
apie žygį iš Lietuvos.

Prasiveržimas j Laisvuosius 
Vakarus

“1947 m. gruodžio mėn. Juozui 
Lukšai kartu su kovotojų Mažvy
du pavedamas pats svarbiausias 
ir pats pavojingiausias uždavinys 
— pro stiprias ir tankias sovieti
nes sargybas prasiveržti į laisvąjį 
pasaulį. Juozas Lukša ir Mažvy
das, ginkluotų kovos draugų lydi
mi, kurių tarpe buvo ir kovojan
čios Latvijos atstovai, iškeliavo į 
Vakarus, kad perduotų tiesioginę 
nesuklastotą kovojančios Lietuvos 
valią laisvėje esantiems lietuviams. 
Žygyje padėjo galvas trys parti
zanai palydovai, jau tolokai už 
Lietuvos ribų. Du krito kautynėse 
pakirsti sovietinių šūvių, tretysis, 
sunkiai sužeistas, atsisveikinęs su 
Juozu Lukša ir Mažvydu, papra-

Organizuojant minėjimo ko
mitetus ir planuojant progra
mą, mes -lietuviai, ir kiti pabal 
tieč'ai, galėtume įtrauki į dar
botvarkę Pabaltijo laisvįnimo 
reikalui labai svarbų dalyką: 
kreiptis į prezidentą, Valstybės 
sekretorių ir Laisvosios Euro
pos komitetą — Committee for 
Free Europe, kad Radio Free 
Europe įvestų ir lietuvių, lat
vių bei estų kalbomis progra
mų transliavimą, žinoma, į Lie
tuvą, Latviją ir Estiją. Pir
muosius šiuo reikalu žygius 
jau yra padaręs Amerikos pa
baltiečių bendrasis komitetas. 
Tai būtų vienas iš pozityvių 
darbų, kokius atliktume, įsi
jungdami į Pavergtųjų tautų 
savaitės minėjimą.

*
Atrodo, kad pavergtųjų tau

tų draugų grupė Jungtinių Vai 
stybių kongrese irgi rūpinasi, 
kad pavergtųjų savaitės minė
jimas būtų tinkamai suorgani
zuotas. šio mėnesio pradžioje 
šis reikalas buvo iškeltas ke
lių parlamentarų kalbose. Bu
vo plačiau paliestas specialaus 
komiteto sudarymo prie Atsto
vų rūmų klausimas. Tas komi
tetas vadintųs House Commit
tee on Captive Nations. Jo 
uždavinys — kelti aikštėn so
vietinį kolonializmą Rytų ir 
Centro Europoje. Buvo pada
ryta priekaištų Valstybės de
partamentui, kad, g'rdi, jo auk 
štieji pareigūnai lyg nenorį 
suprasti, ką iš tikrųjų reiškia 
sovietų kolonialinė imperija.

*
Tiesioginiai suinteresuotosios 

grupės Pavergtųjų tautų sa
vaitės organizavimu turėtų pa
sistengti į šį darbą įtraukti 
kiek galima daugiau amerikie
čių. Būtų geriausia, jei komi
tetams vadovautų amerikiečiai. 
Kadangi šiais metais įvyksta 
kongresiniai rinkimai, gal kiek 
lengviau bus galima įtraukti 
politikus. Jų talka pavergtųjų 
laisvinimui yra labai reikalin
ga. Į šį darbą įtraukus žymių 
amerikiečių politikų ,pramoni- 
nmkų, prekybininkų, taip pat 
ir kultūrinininkų, bus lengviau 
ir prie spaudos prieiti, kad pla
čiau iškeltų sovietinio imperia
lizmo ir kolonializmo žiauru
mus ir jo pavojus visam lais
vajam pasauliui.

Alto centras, jo skyriai ir 
visi dalyvaujantieji Lietuvos 
išlaisvinimo sąjūdžiuose turi 
daug galimybių šia proga po
zityviai pasidarbuoti, parodyti 
iniciatyvos , kad Pavergtųjų 
tautų savaitės organizavimą 
įstatytų į tinkamas vėžes.

PARTIZANĄ

šęs atsisveikinti su jo motina ir 
atkeršyti priešams, susisprogdino 
granata.

Lukša ir Mažvydas laisvąjį pa
saulį pasiekė. Mažvydas, kuris bu
vo Juozo Lukšos palydovas ligi 
perženigmo geležinės uždangos, 
greitai grįžo atgal ir krito Lietu
vos žemėje 1949 metais. Juozas 
Lukša atnešė Lietuvos tikinčiųjų 
laišką Popiežiui, nežinomojo lietu
vio laišką laisvajam lietuviui, par
tizanų dainas, kurios tuojau pa
plito stovyklų jaunimo tarpe ir 
nėra užmirštos ir' dabar. Kaip Lie
tuvos laisvės kovotojų įgaliotinis, 
Juozas Lukša atnešė laisvajam lie
tuviui krašto laisvės kovų pras
mę, aktyviosios rezistencijos tra
giškai sunkų kelią.

Gyvendamas laisvuose Vakaruo
se, parašė knygą — Lietuvos par
tizanų istoriją — Partizanai už 
geležinės uždangos.”

Grįžimas atgal j Lietuvą ir 
mirtis

“Didieji kovotojai miršta kovos 
lauke. Tokia buvo Lukšų šeima, 
tokiais buvo dešimtys tūkstančių 
Lietuvos partizanų. Juozas Lukša 
1950 m. rudenį grįžo į Lietuvą 
pas labai praretėjusius kovų drau
gus nelygios laisvės kovos tęsti ir 
mirti iLetuvos žemės laukuose. Iš
vykdamas savo artimiesiems bičių-

Ir šiame krašte bolševizmas 
yra apibūdinamas, kaip pasau
linio mąsto sąmokslas užsimo
jęs primesti raudonąją vergiją 
visam pasauliui. Tačiau, kai ke
liamas klausimas dėl bolševiz
mo pavojaus Amerikai, dažniau 
šiai turima prieš akis išorinį, ki 
taip sakant, karinį pavojų iš 
Sovietų Sąjungos pusės. Ir min
tyje neprileidžiama tokia gali
mybė, kad raudonieji galėtų ka 
da nors susprogdinti šio krašto 
santvarką iš vidaus.

Toks įsitikinimas remiasi pir
miausiai faktu, kad idėjinių bol 
ševikų šiame krašte yra ne per 
daugiausia. Nors tikrą jų skai
čių sunku yra nustatyti, bet 
manoma, kad Amerikos komu
nistų partija paskutiniu laiku 
yra turėjusi apie 40 tūkstančių 
narių. Tai 180 milijonų gyven
tojų jūroje tesudaro tik dvi pro 
miles. Bet dar svarbesniu argu
mentu prieš raudonąjį pavojų 
iš vidaus yra laikomas šios ka
pitalistinės tvirtovės imunitetas 
prieš raudonąją propagandą. 
Juk ką gali bolševizmas pasiū
lyti laisvėje ir gerovėje gyve
nančiam žmogui?

Tačiau nesunku yra suprasti, 
kad tokio įsitikinimo rėmimas 
yra tik šio krašto budrumo\ 
prieš raudonąjį pavojų migdy
mas. Toks migdymas atsiranda 
tik dėlto, kad šio krašto visuo
menė tikrumoje dar tik prieš 
dešimtį metų yra pradėjusi, 
kaip reikiant, su bolševizmu su
sipažinti. Roosevelto laikais 
raudonieji buvo susisukę Ame
rikoje daug lizdų, 6 kas pasa
kys, kad tie lizdai vėliau buvo 
likviduoti? Visa eilė viešojo gy 
venimo faktų rodo, kad taip nė ; 
ra. Tik kai raudonųjų įtaka yra i

PRANAS DAILIDĖ

I
j stoginiais, o tarpiniais, aplinki
niais keliais, daug viešojo gyve
nimo reiškinių tai įtakai ir ne- 
priskaitomi.

DU DIDIEJI PRIEŠ 
VISUOMENĖS MIGDYMĄ 

ĮSPĖJIMAI

Bene svarbiausias kovoje su 
j bolševizmu ginklas yra jo pa- 
’ žinimas. Kas žino, kas yra bol
ševizmas, ko jis siekia ir kokio
mis priemonėmis naudojasi sa
vo užsimojimams vykdyti, to nei 
atviri, nei užsimaskavę raudo
nieji i savo tinklą nepagaus. 
Toks iš karto supras, su kuo 
turi reikalą. Dėlto politinio vi
daus saugumo aksioma turėtų 
būti kuo plačiausias bolševizmo 
užmačių atžvilgiu visuomenės 
informavimas. Tas informavi
mas turėtų prasidėti jau mo
kyklos suole. O vėliau Ameri
kos pilietis savo politinį auklė
jimą turėtų pritaikyti gyveni
mo praktikoje. Tai, žinoma, ne 
reiškia, kad tam piliečiui visur 
turėtų vaidentis raudonieji. Bet 
jig turėtų sugebėti susigaudyti 
gyvenimo faktuose ir mokėti at 
skirti pelus nuo grūdų. Tada šis 
kraštas tikrai įsigytų imunitetą 
prieš raudonąjį pavojų iš vi
daus.

Tačiau gyvenimo praktikoje 
mes matome ką kitą. Bolševiz
mo pažinimas ne tik nėra ska
tinamas, bet kai kur, kaip pvz. 
kariuomenėje, yra net uždraus
tos paskaitos apie bolševizmą. 
Tuo tai-pu Sovietai atgabena į 
Ameriką pustrečio milijono sva

plečiama šiame krašte ne tie-

liams kalbėjo, jog dabartinėse są-1 
lygose partizano asnžius nuo pu-1 
sės ligi pusantrų metų. Savo liki- i 
mą gerai žinojo, tet liko ištikimas 
partizano priesaikai, kritusiems ir 
gyviesiems kovų draugams.

Ištisus metus dideli ir išdresi
ruoti enkavedistų daliniai, naudo
dami visas rafinuotas provokaci
jų priemones, vadovaujami iš 
Maskvos atsiųsto gen. Kruglovo, 
kuris po Berijos likvidavimo buvo 
paskirtas Sovietų vidaus reikslų 
ministerių, bet vėliau pašalintas, 
pynė tankų tinklą aplink šitą vie
ną, vos trisdešimt metų Sulaukusį. 
Lietuvos laisvės kovotoją. Kartu 
su Juozu Lukša nelygioj kovoj 
1951 m. rugsėjo mėn. krito dar 
keli Užnemunės partizanų vadai, 
išsilaikę nuo 1945 metų.”

Straipsnis yra gana įdomus, at
skleidžiąs nemaža smulkmenų, ku- j 
rių, be abejo, laikui bėgant, dar i 
bus paskelbta ir daugiau. — L. A.

VYTAUTAS VOLERTAS

UPE TEKA VINGIAIS
ROMANAS

JASAIČIAI
1.

Tamsa ir tyla, sugėrusios žmones ir daiktus, 
spengė ausyse. Langinės plyšys, pro kurį naktimis 
akiplėšiškai įsibraudavo žiupsnelis šviesos ir pokštau
davo iki ryto ant melsvos sienos, šiąnakt buvo uždu
sintas nudribusio užuolaidos kampo. Kaimynų šunes, 
dar neišsipagirioję po vėlyvų vakarienių, laimingi 
drypsojo patvoriuose, net tingėdami pašniukštinėti 
žvaigždes, atsispindinčias po lietaus susirinkusiuose 
klaneliuose.

Tolumoje nuūkavo traukinys, vienų vienintelis 
suskambėjimas nakties tyloje.

— Pašėlęs! — dailiai nuaidėjo ausyse. Širdis 
krūptelėjo, kūnu nutekėjo lengva šiluma, ir mažytei 
akimirkai sienoje sušvytėjo pora akių. Blizgančios, 
žaidžiančios, glamonėjančios akys. Tyla ir tamsa su
bangavo, nuplaudamos jas.

Už lango garavo prakaituojanti žemė. Jos kvape 
svaigiai kankinosi medžio lapas, ir graudžiai ašarojo 
rasota žolė.

— Nekaitink manęs! Pavojinga. — Dantys, kaip 
nakties žiburiai, žaibavo besijuokiančiose lūpose, iš 
kurių tirpdančiu karščiu spinduliavo liepsna. Staigus,

Draugija brido ežiomis, lenkėsi pro žemai kaban- 
I eias šakas ir mynė drėgną samaną, žodžiais palies
davo tai nušalusias gandro kojas, tai miestą, netolie
se klony pabertą, tai vėjuje krūpčiojančią želmens dir
vą. Kiekvieno skirtingai išgyvenami įspūdžiai, viduj 

i neslepiami ir pasakomi, šiuos sekmadienio keliauto- 
j jus laikė vienam būry.

— Laukai patrauklūs tik sužaliavę ir pražydę, 
— išsitarė Eugenija, kojai krypterėjus ant didoko 
grumsto.

— Miesčioniškas skonis, — atsiliepė Tomas.
— Moters nuomonę vertėtų pagerbti, — reaga

vo ji.
— Gerą, taip.
Eugenija grįžterėjo atgal, lyg šiek tiek nustebin

ta.. Akys, išplautos vėsumos ir šviežaus laukų oro, bu
vo skaidrios, gyvos ir gražios. Pailgame veide galėjai 
matyti, kad dvidešimtieji metai šiai moteriai jau ne 

! vakar buvo atskaityti.
Kalba liko pabira iki pavakario. Tik Eugenija, po 

Tomo pastabos ką pasakiusi, sukdavo galvą jo pusėn, 
Kai vakare, grįžę žiburiuotan miestan, sustojo užei
goje vakarienei ir taikstėsi vietų, ji tarė:

— Leiskite mane prie įdomaus vyro prisėsti, — 
ir prisislinko prie Tomo.

i
3.
Nors gatvėse vaikai šūkavo linksmai, ir galėjai 

jaunuolius matyti be kepurių nuskubančius, dangus vis 
dar tebebuvo rūkais apsivėlęs. Drąsesni daigai lindo 
paviršiun, katės, susirangiusios ant aukščiausių stogų, 
uostinėjo orą, bet pavasaris lūkuriavo, delsdamas įsi
bėgėti. Saulė kartais pajėgdavo trumpam raudonai nu
svilinti debesų kraštus, tačiau žemėje pasisukinėti ven
gė. Dažnai sučerkšdavo lietus, žmones po stogais su- 
kimšdamas, ir dėl jo vieną vakarą Tomas Jasaitis su 
žmona išėjo teatran.

(Bus daugiau) L ' •

rų raudonosios propagandos 
j kiekvienais metais. Išvadose, ne 
įtik užsieniuose, bet ir šiame 
krašte daug kas pradeda žiūrė
ti į Ameriką Sovietų akimis. 
Pvz., Chruščiovui labai nepatin 
ka kilęs paskutiniu metu prieš 

Į komunistinis sąjūdis Ameriko
je. Ir, žiūrėk, prieš tą sąjūdį 
šiame krašte stojo ir spauda, ir 
radijas ir visa eilė organizacijų. 
Buvo užsimota panaikinti net 
Kongreso priešamerikinei veik
lai tirti komitetas. Tai yra sa
vaime aiškus įspėjimas.i
O ir patsai Chruščiovas įspėjo: 

— Mes jus palaidosime

Kai jis skelbiasi su koegzis
tencijos planais, tą jo įspėjimą 
tik ir galima suprasti, kaip pa
laidojimą iš vidaus. Sakysite — 
tai blefas. Bet štai iš neseniai 
paskelbtos FBI statistikos ma
tyt, kad 1961 m. tam biurui te
ko nagrinėti 91,844 saugumo 
by’as. Tas pats biuras praneša, 
kad šiuo metu per du šimtus 
paplitusių po visą Ameriką or
ganizacijų yra tiriamos, kaip 
bolševikinio sąmokslo tarpinin
kės ir promotorės.

Iš tos statistikos matyti, kad 
raudonųjų Amerikoje yra kur 
kas daugiau ,negu buvo pradžio 
je minėta. Tik kai šiuo metu į- 
statymas reikalauja iš komunis 
tų partijos narių registruotis, 
viešumoje tokių, tur būt, jau 
neliko. Amerikos aukščiausias 
teismas, ,atidėdamas pusmečiui 
tą registraciją, leido partijos 
nariams iš anksto susitvarkyti. 
Jie dabar sulįs į nekalto vardo 
organizacijas, kurias rūpinsis

Nuotraukoj matyti suimti raudonieji sukilėliai Vietname, prie savo vėliavos. Laose komunistų 
pusėj kovoja raudonosios Kinijos kariai. (UPI)

, trumpas ir stiprus prisiglaudimas žėrė krūtinėn fizinį 
: skausmą sukėlusias kibirkštis, šiam prisiglaudimui 
sąmonėje atgimus, Tomas krūptelėjo visais sąnariais.

—- Nemiegi? — paklausė nubudusi žmona. Tin
giai apsivertė, jos ranka nuslinko Tomo plaukais ir 
liko ilsėtis ant peties, ilgiems, nusvirusiems pirštams
vos vos liečiant Tomo krūtinę.

Sienos melsvam veide švytėjo pora akių. Blizgan
čių, glamonėjančių.

2.

Vieną ankstaus pavasario sekmadienį jie išsiruo
šė užmiestin paklaidžioti. Tomas su žmona, Jonuškai 
ir dar pora nevedusių pažįstamų, kurių tarpe buvo ir 
jauna moteris. Laukuose ir gojeliuose puošnu dar ne
buvo. Upės jau tekėjo be ižo, krūmokšniuose susigū
žusio, purvino sniego nesimatė, bet saulė, užversta 
žemai drybsančiais debesų kalnais, tviskėjimu oro pri
pildyti nepajėgė. Takus ir pievose sutekėjusius ežerė
lius džiovino vikrus vėjelis, besiblaškąs arimuose, pa
miškėse, smagus ir guvus, ne piktas, bet išdykęs. Pel
kėse stypčiojo gandrai, pavargę, neįdomūs, pakriau- 

, šėse slidinėjo juodos varnų nugaros, tačiau padan
gėje žaidžiančio, krykštaus paukščio dar negirdėjai. 
Tiesa, žemėje ir nuogose šakose gyvybė jau netilpo. 
Praslinks susijaukusių debesų kupetos, vos kyštels 
saulė pirmuoju spindulių glėbiu, tuoj medžio žievė 
susprogs, pasipils daigai, ir viena naktimi pasikeitu-

'sio pasaulio nepažinsi.
i Ši moteris, ją vadino Eugenija, aplinkai tiko. 
Žalsvai pilkam apsiauste įspaustą gyvą, judrų, dailio
mis linijomis išbrėžtą liemenį gadino grakštumo sto- 

|kojančios kojos. Nors veidas ir statmuo į save akių 
I perdaug netraukė, bet pasigrožėti buvo kuo. Žingsny, 
rankos judesy ir staigiuose galvos pasukimuose žaidė 
laisvė.

DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. gegužės mėn. 9 d.

Kova prieš plieno kainų pakėlimą

Plieno kainas pakėlus, prasidėjo arši kova, kurią 
gamyklos pralaimėjo 

GEDIMINAI GALVA

JAV vyriausybė džiūgavo, 
kad kovo 29 d. darbininkai su
sitarė su plieno gamyklomis. 
Darbininkai išsikovojo kai ku
rių teisių, kurios įvertintinos 10 
centų už darbo valandą. Wash- 
ingtonas buvo tikras, jog plieno 
gamyklos šią naštą pakels ne- 
didindamos plieno kainos. Pre
zidentas, baigęs darbo dieną, pa 
tyrė, kad U. S. Steel kovo 10 d. 
nutarė 3,5% pakelti plieno kai
ną, t. y. maždaug 6 dol. tonai. 
U. S. Steel Corp. bendrovės 
pirmininko Roger M. Blough 6 
vai. vakaro padarytas praneši
mas nepaprastai sujaudino pre 
zidentą ir kitus pareigūnus, ku- j 
rie buvo besiruošią priimti kon
greso atstovus. Suerzintas pre
zidentas pareiškė: “Mano tėvas 
daug pasakojo apie didžiąsias 
bendroves, bet aš niekada jam 
netikėjau. Šį vakarą esu įtikin- ' 
tas”.

Juodojo antradienio priėmi
mas buvo sudrumstas. Nelaimin 
gi kongreso narių pagerbimai. 
Pernai metais prezidentas paty- i 
rė kongreso narių priėmimo me

| užtraukti ant raudonojo kurpa- 
liaus.

Šiuo metu netarpiško pavo
jaus Amerikos santvarkai iš tos 
veiklos nėra. Bet tas pavojus 
gali pasidaryti rimtas, jeigu į 
bolševizmo įtakos plitimą šia
me krašte bus ir toliau pro 
pirštus žiūrima.

tu, kad Kiaulių įlankoje, Kubo
je, sukilėliai sutriuškinti. Šiais 
metais plieno sija krito ant gal
vos. Rimtai, gal ir piktai, pre
zidentas padarė prietaringą pa
reiškimą: “Nemanau, kad atei
tyje ruošiu kongresui pagerbti 
priėmimą”.

Arši kova
JAV prezidentas panaudojo 

visas priemones palaužti plie
no gamyklų nusistatymą. Res- 
publikininkai laikėsi nuošaliai, 
tvirtindami, kad ne bendrovės, 
bet vyriausybė vedanti kraštą į 
infliaciją. Tačiau ir opozicijos 
partijos kai kurie veikėjai pa
kluso prezidentui ir darė spaudi 
mą į R. M. Blough persvarsty
ti plieno kainos pakėlimą. Vy
riausybės nariai ieškojo silpnų
jų vietų. Krašto apsaugos sek
retorius parėdė tuojau plieno 
užpirkimus sustabdyti iš bendro 
vių, kurios pakėlė gaminių kai
ną. Prezidentas balandžio 11 d. 
pareiškė, kad kainos pakėlimas 
nesuderinamas su krašto gero
ve ir nepateisinamas jokiais 
samprotavimais. “Amerikiečiai, 
kaip ir aš, negali suprasti nū
dienės padėties, kai saujelė plie
no bendrovių vadovų, siekdami 
galios ir naudos, praranda atsa
komybę, nes jie pažeidžia 185 
mil. gyventpjų reikalus”.

Veik ištisas tos dienos prezi
dento pareiškimas ir jo atsaky
mai į klausimus sukosi apie plie
ną.

Kitą dieną Blough padarė pa
reiškimą, kuriuo bandė teisinti 
plieno kainos pakėlimą. Jo atsi
kirtimai nieko neįtikino, išsky
rus siekimą didesnio pelno ir 
plieno gamyklų pagerinimą. Jis 
nutylėjo, kad nuo 1939 m. plie
no kaina pakilo virš 300%, o 
per pastaruosius 15 m. ji pašo
ko 163%, kai kitų pramonės 
įmonių gaminių kainos padidė
jo 119%. Veik kiekvieną men
kiausią pramonės darbininkų at 
lyginimo pakėlimą tuojau sekė 
plieno kainos kėlimas, šį kartą 
dar net nepradėję darbininkams 
mokėti pakelto atlyginimo, jau 
ėmėsi kainas didinti.

Washingtono taktika

Valstybės gynybos ir teisin
gumo departamentų grąsinimai

(Nukelta i 4 psl.)
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FATIMOS SAULĖS STEBUKLAS 

IŠGELBĖJO EUROPĄ
Lietuvos paaukojimo Nek. Marijos širdžiai proga 

JULIUS GRAVROGKAS

Portugalijos valdžios vairas aistringai ruošėsi tai vizijai,
1910 m. pateko j laisvamanių 
rankas. Bažnyčia buvo atskirta

prieš jų akis atsivėrė šiurpus 
visai kitokio pobūdžio stebuklo

nuo valstybės ir nutrūko šių ins vaizdas. Neliko jokios galimy- 
titucijų bendradarbiavimas. Bu- j bes aiškinti įvyki autosugestija
vo panaikintas religijos moky
mas mokyklose. Dechristiniza- 
cija palietė inteligentų šeimas ir 
viešąjį gyvenimą. Kraštas labai 
sparčiai buvo bedievinamas. Jei

ar kuriuo kitu natūraliu būdu. 
Čia jau kiekvienas geros valios 
žmogus logišku būtinumu turė
jo pripažinti stebuklą.

Portugalų nuotaikos greit pa
ši akcija nebūtų sutrukdyta, jei kitėjo ir masonų valdžia nega-
ji būtų išlikusi iki 1936—37 m., 
kai Ispanijoje užsiliepsnojo ci
vilinis karas, jos pasėkos būtų 
fatališkos. Tik prisiminkime, 
kad tais metais Ispanijoje buvo 
nužudyta tūkstančiai kunigų, 
vienuolių, katalikybės veikėjų,

Įėjo išsilaikyti. Į mokyklas, į 
valdžios įstaigas, i ligonines 
buvo grąžintas kryžius. Po visą 
kraštą gražiai išsiskleidė kata
likiška akcija, paplito katalikiš
ka spauda. Mokyklose vėl pra
dėta dėstyti tikybą. Ne tik Por-

sugriauta daugybė bažnyčių, tugalija, bet ir visa Europa 
Vyko sunki bedievių ir katalikų taip akivaizdžiai buvo išgelbėta
kova. Gana buvo ,kad kaimyni
nė Portugalija ištiestų pagalbos 
ranką Ispanijos raudoniesiems, 
ir jų pergalė visam Pirenėjų 
pusiasaly būtų užtikrinta. O jei 
Pirinėjų valstybėse būtų įsiga
lėjęs komunizmas, pastarajam 
karui pasibaigus, būtų susidariu

tam kartui nuo • jai gręsiančių 
pavojų.

Malda ir atgaila

Švenčiausioji Motina vaiku
čių lūpomis pareiškė, kad pa- i 
šauliui išgelbėti reikalinga mal
da ir atgaila. Portugalų tauta

sios palankiausios sąlygos įsi- tam dan raus Viešnios prašymui 
galėti raudoniesiems Prancūzi- pakluso ir išvengė didžiulių ne- 
joje ir Italijoje, nes masių skur laimių. Mūsų Lietuva savo sė
das tose valstybėse buvo dide- nomis tradicijomis yra susieta 
lis, o JAV dar nesidomėjo rau- su Dievo Motinos garbinimu, 
donaisiais režimais. Tokiu atve- Tai liudija daugybė Marijos gar j 
ju ir visa Europa būtų užsi- bei pastatytų mūsų krašto baž ■ 
skleidusi geležine uždanga. nyčių, o viena Jos giesmė tapo

.......... net antruoju mūsų tautos him-Ypatinga Fatimos apsireiškimo nu.
reikšmė

Dešimts JAV-bių Kongreso 
narių savo rezoliucijomis rei-

| Užtat visai neįmanoma, kad 
Mažas yra Portugalijos kraš- šiomis sunkiomis išeiviško sy

tas, bet anomis lemtingomis die venimo dienomis lietuvis liktų 
nomis jo laikysena buvo milži-1 kurčias savo Globėjos prašv- 
niškos svarbos netik jam pa- ■ mui- O Ji iš musų visų prašo 
čiam, bet ir visai Europai. t tik maldos ir nuoširdžios atgai-

Fatimos 1917 metų stebuk- l°s, kad išgelbėtumo pasaulį, o kalauja Lietuvai laisvės. Jei e- 
las, kuris laiku nutraukė to' su juo ir mūsų tėvynę nuo skau same dar gyvi, galingu unisonu 
krašto bedievių akciją, buvo džių nelaimių. Neturime pa- j gį _reikalą paremkime. Ne šau- 
ypatingos reikšmės. Jis ir savo miršti, kad atgaila bus tiek nuo tuvaS) o plunksna yra dabarti- 
pobūdžiu išsiskyrė iš visų iki širdį, kiek ji reikšis veiksmais, nės kovos sinkias. Ne krauio! 
tol buvusių stebuklų. pagelbėti pavergtai Lietuvai.

Jei Portugalijos atsivertimas Mūsų solidarumas turi būti
į Dievą būtų vykęs tik iš lėto, 
tai tikriausiai masonų valdžia 
būtų sulaukusi 1936 metų Ispa
nijos civilinio karo ir būtų nu
lėmusi tą karą sau palankia lin 
kme.

Manau, ne daug palankesnė 
katalikams padėtis būtų susi
dariusi ir tuo atveju, jei tą 
reikšmingą spalio 13 dieną švč. 
Marija būtų apsireiškusi ne tik 
trims Fatimos vaikučiams bet 
ir visai žmonių miniai. Be abe
jo, žmonės, pamatę dangaus 
Viešnią, užsiliepsnotų dideliu 
tikėjimu. Bet tas dvasios pakili 
mas neilgai būtų trukęs. Bedie
vių spauda būtų atskubėjusi 
“šviesti” žmones, tikindama, 
kad tai tiktai minių autosuges
tija. Ir ne vienam ,net ir geros 
valios žmogui, toks aiškinimas 
atrodytų visai patikimas ir tei
singas, nes minia, kuri šešių 
mėnesių laikotarpyje kiekvieno 
mėnesio 13 dieną susirinkdavo 
į apsireiškimo vietą ir taip ais
tringai troško išvysti švč. Mer
gelę, galėjo save sugestionuoti 
ir pagaliau pamatyti, tai, ko 
troško. Tikrai, įvykio aiškini
mas minios autosugestija, atro
dytų taip suprantamas ir pri
imtinas, kad net šaldytų tikėji
mą žmonių širdyse. Portugalų 
nuotaikos tokiomis sąlygomis 
nebūtų greit kitėjusios religin
gumo link. Tik pamažu sąrišy 
su įvykstančiais Fatimos šven
tovėje stebuklais žmonių linki
mas i Dievą būtų didėjęs ir ma
sonų valdžia būtų galėjusi išsi- 
lakiyti iki lemtingų 1936 me
tų.

krikščioniškas. Tinime būti kri
kščioniškai tolerantiški ir gerb
ti bei mylėti kiekvieną artimą.

Gyvendami laisvame pasauly, 
darykime visą. ką galime, kad 
vergijos .pančiai kaip galima 
greičiau nukristų nuo pavergtų 
jų rankų.

s siaursie

Komite^is yra paruošęs ir Į 
išleidęs informacinį leidinėlį, ku i 
riame pilnai nurodoma, kam ir ! 
kaip rašyti. Šis leidinėlis yra1 

Ir toliausiai į .šiaurę, 50 ki- platinamas krašto lietuvių, lat- j
lometrų nuo šiaurės ašigalio li- vių, estų ir kitų amerikiečių tar ' 
nijos, ant Ledinuotojo okeano pe. Reikalaudami literatūros, in- 
kranto, mažutėj Kotzebuė koply formacijų ar patarimų, rašyki-; 
tėlėje Aliaskoje, Velykų rytą te šio komiteto lietuvių sekcijos ' 
buvo paaukota Švenčiausioji pirmininkui, kurio adresas yra 
Eucharistinė auka. Ją celebra- šis: Mr. Julius Jodelė, 3803 ,E- 
vo tėvas Spoletini, jėzuitas, ku- Vans Street, Los Angeles 27, 
ris nuo 1959 m. yra šios toli California. 1
miausios parapijos klebonu. { i
Kotzebue kaimelis turi 1,200
gyventojų eskimų, iš kurių 167 Sėskime ir rašykime.. Rašyki- 
yra katalikai. mc lašikus kongresmąnams ir i

Naujas stebuklas sukrėtė 
žmones

KOVA PRIEŠ PLIENO KAINŲ KĖLIMĄ
(Atkelta iš 3 psl.) džio 13 d. vakarą U. S. Steel

bendrovėms, pakėlusioms plieno pranešė: siekiant palaikyti tar- 
kainą, buvo bergždi,' iki nebuvo Pusavio varžybas ir gerus san- 
surastos plieno bendrovės, ku-l^9 su. vyriausybe, atšaukia 
rios atsisakytų gaminių kainą Plieno kainos P^ėlimą. Srs nul- 
kelti. Ypatingas spaudimas bu- žinas gaminantis ketvirti plieno 
vo darytas į Gary Inland Steel |ir rikiuojantis 199,000 darbimn-
bendrovės pirmininką Joseph L. kų bylą pralaimėjo.

Block, kuris balandžio mėn. pra ' Susikirtimas iškelia klausi- ' 
džioje vasarojo Kyoto, Japoni- mą: kada galima prekių kai- 
joje. Jis yra narys valdinėj ko- nas pakelti? Vyriausybė daro 
misijoj darbo politikai aptarti, tik netiesioginės įtakos į kainų 
Atėjo juodasis penktadienis, ba raidą. Ji atsiduria nepaprastai 
landžio 18 d. U. S. Steel b-vei. sunkioje padėtyje, kai reikia 
Inland Steel, savo dydžiu iš ei- spręsti besirungiančių bendro- 
lės aštuntoji, lygiai 12 vai. at- vių nugyvento, geležinkelių ū-

Tačiau tai kas įvyko 1917 plieno kainą kelti. Ke- kio, klausimus ar rikiuoti veik
metų spalio 13 d., savo pobū- li°ms valandoms praslinkus, mi- monopolines bendroves, siekian- 
džiu ir turiniu buvo didelė staig bendrovę pasekė Kaiser čias didesnio pelno ir galios,
mena: kai žmonės tiek laiko Steel ir antroji savo pajėgumu Šie kraštutinumai neša didelius 
troško pamatyti švč. Panelę ir Bethlehem Steel. Galop, balan- pavojus kraštui.

’SMtj

ALT-bos vietos skyriaus vado
vybė. Jos pastangomis kiekvie
ną sekmadienį Šv. Kazimiero pa 
rapijos salėje laukia talkinin
kai, pasiruošę visiems padėti. 
Visų kitų vietovių ALT-bos ar 
LB apylinkių vadovybės turėtų 
pasekti losangeliečių pavyzdžiu.

Reikalinga finansinė parama
Visos akcijos pravedimas pa

reikalauja didelių finansinių re-
iSŽ* sursų. Eilė ALT-bos skyrių, LB 

apylinkių, kitų organizacijų sky 
r.ų bei daug pavienių asmenų 
yra šį “žygį parėmę savo pini
ginėmis aukomis. Tenelieka nė 
vieno lietuvių vieneto ir nė vie
no geros valios lietuvio, kuris 
nepnsidėtų prie šio darbo savo 
“našlės skatiku”. Visos aukos 
siųstinos komiteto kasininkui: 
Air. George A. Petrauskas, 3442 
Madera Avenue, Los Angeles 
39, California.

Kova už rezoliucijų pravedi
mą JAV-bių Kongrese* įpras
minkime Maironio metus!

Huettenfeldo bažnytėlė, kurioje sekmadieniais vyksta Vasario 16 
gimnazijos moksleivių pamaldos.

REIKALAUKIME LIETUVAI 

LAISVĖS!

Darbais atgaivinkime Gedimino tėvynę! — Į darbą, 
vyrai! — Ne šautuvu, o pluksna išeikime į kovą,! — 

Rašykime!

Pabaltijo Valstybių Išlaisvinimo Akcijai JAV-bių Kongrese 
Remti Komiteto vadovybės pranešimas

senatoriams visi be išimčių. Ra-

AMERICANS FOR CONGKES- 
I auNAL ACTION TO FREE

THE BALTIC STATES

Vykdomasis Komitetas ir Pa
grindinių Komisijų pirmininkai 

ir nariai:
L. Valiukas, A. Šiurius, J. Jode
lė, A. Kalni, A. Keins, A. Arinis, 

| Miss A. Botts, H. Marendi, J. 
i Steinbergs, G. A. Petrauskas, 
B. Nurmsen, dr. P. Pamataitis, 
A. 'limsh, J. Kojelis, J. Ąžuolai
tis, V. Kazlauskas, Rūta Kilmo- 
nytė, L. Lašas, K. Liaudanskas, 
J. Motiejūnas, S. Palubinskienė, 
F. Palubinskas, A. Babšys, V. 
Baltkajis,« J. Gliaudą, W. Niilus, 
Rev. E. Caune, Miss L. Kassel,

J. J. atakas ir G. Virand

Kliudo švęsti šventes 
Rusijoje veikia naujas kalen-šykime ne. tik šeimos galvos,

bet ir Vi.si šeimos nariai. Tegu ūorįus, kaip visoje Europoje, 
laiškai piauKia į Washingtoną ’oe£ stačiatikių Bažnyčia laikosi 
nenutrūkstančia srove. Tiems, senojo kalendoriaus. Šiemet jų 
kurie dėl kokių nors priežasčių Velykes buvo bal. 29 d. Žinio- 

nės kovos ginklas. Ne kraujo. šios pareigos namuose atlikti niįs Švedijos, komunistų va- 
reikia, o rašalo. Tūkstančiais negali, centrinių organizacijų įaį paskelbė, kad sekmadienis 
laiškų iš visų vietovių užatakuo (ALT-bos, LB-nės ir kit.) sky- bal. 29 d. yra darbo diena o
kime Vv'ashingtoną, kad padrą- riai turėtų organizuoti talką sek į>al. 30 d. __ pirmadienis yra
sintume savo draugus ir galin- madieniais po pamaldų parapijų atilsio diena, tuomi norėdami 
gai pasibelstumėin į sąžines tų, salėse ar klubų patalpose. Los sukliudyti stačiatikiams Velykų 
kurie Lietuvos laisvės kovai y- Angeles mieste šio .darbo ėmėsi šventimą.
ra abejingi. i
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Kur gauti informacijų? !

James Leonardo, 19 ,m., išvyksta dviračiu iš Dės Moines. Ia., 5,000 
■mylių kelionei Į Centralinę Ameriką. Jis teturi tik keletą smulk
menų. 4$ dol ir daug entuziazmo. Sakosi, kad jo tėvai bijo va
žiuoti tokiem kelionėn automašina, gi jis nebijąs nė dviračiu. (UPI)

DIDELIS PASIRINKIMAS
ALUMINIJAUS IR STAINLESS STEEL DURŲ — 14 rūšių; LAN
GŲ — 23 rūšių; STOGELIŲ (AWNINGS) — 7 rūšių; SIETELIŲ 
(SCREENS) — 4 rūšių; TVORŲ •—4 rūšių. Visus šiuos įrengimus 
KOSTO BUTKAUS NAMŲ PAGERINEMO BENDROVE išpildys 
nebrangiai — fabriko kainomis ir išsimokejimui iki 3 metų. Nemo
kamas įkainavimas ir pavyzdžių parodymas jūsų namuose. Teirautis

PR@SįSeet 8-278 S arba GRcvefciU 6-1750

O’KĖEFE BROS. COAL CO.
CENTRAS: CICERO IR 16th STREET 

Su pasididžiavimu praneša, kad jų naujas

‘‘OK’ GENERAL SALES MANAGER “OK” 
COAL Pietvakarių miesto daly yra OIL

P E T E R P. R I N K U S
6940 S. ARTESIAN AVĖ.

Parduoda geriausias anglis ir kūrenamą alyvą žemiausiomis kaino
mis. 24 vai. stokerių ir alyvos degintuvų patarnavimas ir taisymas

Tel. Rezidencijos: RE 7-8513 ....................... Ofiso: BI 2-1700

JAV katalikų padidėjo 40%

Dabar JAV-se yra 42,876,665 
katalikai. Per paskutinius 10 
metų JAV katalikų skaičius pa
augo 40.9 procento. Didžiausia 
JAV katalikų arkivyskupija y- 
ra Chicagos, turinti 2,163,380 
narių. Toliau seka: Bostono — 
1,698,138, New Yorko — 1,651, 
400, Newarko — 1,495,298, Los 
Angeles — 1,396,346, Detroito 
— 1,421,478, Philadelphijos — 
1,251,934, San Francisco — 1, 
121,595. Kitos vyskupijos turi 
mažiau kaip po milijoną katali
kų. JAV-se yra 5 katalikų kar
dinolai, 34' arkivyskupai ir 195 
vyskupai. Kunigų — 55,581, iš 
jų vienuolių yra 21,807. Praei
tais metais JAV-se mirė vienas 
kardinolas, 5 vyskupai ir 780 
kunigų. Tais pat metais buvo 
128,430 atsivertimų į kataliky
bę; vaikų pakrikštyta 1,352,371, 
sutuokta 319,847 poros, palaido
ta 356,878.

JAV-se yra 17,156 katalikų 
parapijos, 4,735 misijų stotys,

1,483 pamaldų vietos ir dar 11, 
Į 505 koplyčios. Šio krašto kata
likai turi 947 ligonines su 152, 
912 lovų. Katalikų ligoninėse 
1961 m. gydėsi 14,442,188 žmo- 

I nės.

DAUG KAVOS — NESVEIKA

JAV-se per metus laiko išge
riama apie 100 bilijonų puodu
kų kavos. Dr. E. C. Ridgway 
iš Cody, Wyo., yra įsitikinęs, 
kad toks gausus kavos naudo
jimas pakenks sveikatai. Kavos 
puodukas turi nuo 50 iki 150 
miligramų kofeino. Vidutiniško 
stiprumo 15 kavos puodukų 
duotų 500 kafeino miligramus, 
o tai jau perdidelė dozė. Gydy
tojas neprirašytų tokios dozės, 
net pusės jos, sveikam žmogui. 
Kai kurios moterys kavą geria 
nuo ryto iki vakaro, ir apie jas 
dr. Ridgway sako, kad jos pasi
daro nekantrios, erzlios net ir 
su vaikais.

vestfviv ndotkaikcs ik
VliliSTOS KflgIFS FOTOGRAFIJOJ- | 
vi ešę speciali kr.
PRECIN PHOTO STUDIO

4068 Archer Avė. Tel. VI 7 248 >
; lucoi porated )

EDVARDAS PLIS.

4. lt Al> 15SKAS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St., FR 6-1998 Ą
TV RADIJAI, HI-FI. VĖSINTUVAI 
Pnnl.TVlinai-taisyniai Sek. uždaryta

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 621 i S. VVestern, PRospect 8-5876

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9;30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 

Sekmadieniais abi krautuvės atidarytos nuo 12 iki 5. 
Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 

6211 South West.ern Avė krautuvė
..... ......... ......... . ...... ............

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti puikų mažai vartotą bet- 
kokios firmos nuo 1956-1961 metų modelių 
garantuotą automobilį? Duodame 6-ių men. 
garantiją.

:.!
VACYS MOTOR SALES 

6516 S. VVestern Avenue, Chieago 36, III. 
Telef. VVAIbrook 5-5121

Kiekviena sąskaita 
ligi $10.000.- 
apdrausta 
Federal i nėję 
Valdžios įstaigoje: 
Federal Savings 
and Loan Insurance 
Corporation

ant visų. taupymo 
sąskaitą

ant Bonus 
sąskaitų

MIDLAND
and Loan Association
4040 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
Phone: CL4-4470

August Saldukas Prezidentas



BOSTONO ŽINIOS
ŽENGIA GELEŽIAI APKALTI 

BROLIAI

Tokiais žodžiais prasideda vie 
na iš kantatos dalių, kuri Bos
tono Liet. Mišrus choras, vad. 
Juliaus Gaidelio, dainuos savo 
metiniame koncerte gegužės 20

d. So. Bostono High School au
ditorijoje.

Kantatos solo partijas išpil
dys Daiva Mongirdaitė ir St. 
Liepas. Bilietai jau atspausdin
ti ir norintieji įsigyti geresnes 
vietas, juos gali gauti pas Min- 
kų, Ivaškienės ir Adomonio krau 
tuvėse, bei pas choro narius.

MŪSŲ KOLONIJOSE DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. gegužės mėn. 9 d.

t. ■HH
bot. St. .Liepas Sol. D. Mongirdaitė

MEILES UGNELE TEBEŽĖRI

Balandžio mėn. Balfo Centre 
vyko gyvas judėjimas. Buvo 
du Centro Valdybos posėdžiai, 
kurių viename dalyvavo ir pir
mininkas.

Per trisdešimt dienų buvo 
gauta 10,010 dol. ir išleista 
10,212. Balfą stipriausiai pa
rėmė New Yorko skyrius, įneš- 
damas 6,000 dol. taip pat įvai
rūs aukotojai tremtinių moky
kloms atsiuntė per 1,700 dol. 
Iš Clevelando gauta 270, Melro- 
se Park 219, Cranton 333, Chi
cagos 5 sk. 220, Chicagos aps
krities 360 dol.

Centras pasiuntė pinigais 5,- 
000 dol. Vokietijos tremtinių 
šalpai bei išsiuntė 25 medžiagų 
siuntinius Lietuvon ir 92 įvai
rias siuntas lietuviams Lenki
jon. Kitų kraštų lietuvių šalpai 
išleido per 500 dol. Lenkijos 
lietuviai vien šiais metais gavo 
iš Balfo per 400 įvairių siun-

lilDfl I H CK HfflSav. inž- A. Semfenasjįjfl
TV-RAOIOAI -3UOST. REKORDERIAI 

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

Viskam žemiausios kainos Ir garantija

tinių, kurių vertė siekia 10,000 
dol., o prašymai, .vienas už ki
tą graudesni, tebeplaukia. Ra
šant šį pranešimą spaudai Bal- 
fo Centre yra dar keliasdešimt 
prašymų, kurių nesuskubta iš
spręsti.

I
Gegužės — birželio mėnesiais 

daugelis Balfo skyrių organi
zuoja šalpai lėšas. Chičaga ruo 
šia pikniką, kuriame Balfo rė
mėjams bus padovanotas žemės 
sklypas Floridoje; Los Angeles 
balfininkai paskleidė šimtą au
kų lapų, Bostone įvyksta di- 

I džiulis koncertas.
į

Balfo Centras susirūpinęs na 
rių skaičiaus padidinimu. New 
Yorko skyrius planuoja specia
lų narių verbavimo vajų. Tiki
masi, kad ir kiti skyriai padvi
gubins narių eiles, juk nario 
mokestis yra tik 1 dol. me
tams.

Šiuo metu Balfo organizacija 
turi tik 1,600 apsimokėjusių 
mokestį narių. Nors tai yra pa
skutinių metų rekordinis skai
čius, bet jų galėtų ibūti bent 
dvigubai. Balfo Reikalų V-jas

3321 S. Halsted St.- CLiffside4-56651

UUliUilIlIUIIIIUlilIlIlIlHEIIIilIUlUIIIUIIĮ

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje $3.00, 
už dirbtuvės darbu—$10.00 ir da
lys. Pigios paveikslinės lempos.

J. MIGLINAS
2540 W. 09th St. H a. PR 0-1063

rniiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiri

Seminarijos sukaktis
Šv. Tėvas specialioj audiencijoj 

priėmė gausius auklėtinius popie
žiškos Campano kunigų seminari
jos, kuri šiomis dienomis švenčia 
savo 50 metų įkūrimo sukaktį ir 
kuri per tą laiką išleido 1,465 kuni
gus, dirbančius 108-se įvairiose 
Italijos vyskupijose. Šv. Tėvas ypa
tingai iškėlė gerų kunigų darbo 
svarbą ir jų auklėjimo problemas.

Grand Rapids, Mich.
Nuotaikingos išleistuvės

Balandžio 28 d. Raubų namuo 
se, L. B. Grand Rapids apylin
kės valdybos iniciatyva, buvo 
surengta Giedrei ir Tadui Mic- 
kams išleistuvės su vaišėmis.

Prie gražiai parengtų L. Rau- 
bienės stalų, susėdo apie 30 Mic 
kų draugų, bendradarbių ir pa
žįstamų. Tadas savo charakteriu 
yra ne tik malonus ir nuošir
dus darbininkas visuomeniniame 
darbe, bet drauge ir linksmas 
bei nuoširdus pobūviuose. Jam 
būnant Grand Rapids, nebuvo 
platesnio pasitarimo, pasikalbė
jimo apie visuomeninius reika
lus be jo.

Vos tiktai atvykęs įstojo į vy
rų oktetą; pradėjus veikti radi
jo valandėlei, vėl girdime jo bal 
są radijo bangomis. Dirbdamas 
Lear Co atsakingą darbą, turė
jo ir tenai savo duoklę atiduo
ti, kartais net su dideliu kau
pu. Mickų asmenyje nustojo ir 
lituanistinė mokykla rėmėjo.

Išvykimo proga per vaišes bu 
vo įteikta kukli dovana, kaip 
įvertinimas jų draugiškumo ir 
malonaus bendradarbiavimo. Do 
vaną visų vardu įteikė O. Treš- 
kienė, o adreso tekstą perskai
tė J. Puodžiūnienė. Susirinku
siųjų vardu tarė atsisveikinimo 
žodį Pr. Turūta.

Kun. J. Žvirblis savo žodyje 
priminė, kad jis kaip mokslinin
kas nepamirštų aukščiausio sa
vo idealo — Aukščiausio, Kuris 
žmogui įkvėpė sielą, davė gy
venimui prasmę.

Pabaigai T. Mickus padėkojo 
visiems už rodomą jam ir jo 
žmonai prielankumą ir atsisvei
kinimo pobūvį.

Einant vaišėms prie galo Mic 
kus akordeonu ir smuikininkas 
A. Puodžiūnas palinksmino su
grodami kelis nuotaikingus ga
baliukus. Be to, svečias akor
deonistas Vincentas Puzara pa
grojo irgi kelis dalykėlius.

Dalyvis

Margučių paroda
Balandžio 29 d. Grand Rapids 

moksleiviai ateitininkai surengė 
šv. Petro ir Povilo parapijos mo 
kyklos patalpose velykinių mar
gučių parodą.

Iš išstatytų margučių matyti, 
kad kuopos nariai yra gana 
kruopštūs margučių marginimo 
technikoje, sugeba atvaizduoti 
įvairius tautinius ornamentus. 
Daug trūso ir darbo buvo įdė

ta kol, palyginamai, gana daug 
eksponatų parengė.

Nors patalpa kukli, kaip kuk
lios ir gamintojos, narės suge
bėjo sudaryti gerą aplinką, kad 
eksponatai gražiau ir patrauk
liau atrodytų.

Lankytojai buvo vaišinami ka 
vute ir skanėstais, kuriuos iš
kepė narių mamytės, o narės 
nuoširdžiai patarnavo.

Rengiant panašias parodas ar 
nereikėtų parodyti vieną kitą 
lietuvišką tradiciją susijusią su 
Velykomis. Ž.
Margučių paroda meno galerijoj

Grand Rapids Meno Galeri
jos direktoriui pageidaujant, lie 
tuviai turėjo velykinių margu
čių parodą galerijoj. Ekspona
tai buvo išstatyti balandžio 15 - 
29 d.

Margučių marginimu ir išsta
tymu rūpinosi J. Puodžiūnienė. 
Margučius paruošė K. Stepšys 
ir J. Puodžiūnienė.

Margučiai buvo išmarginti su 
dideliu kruopštumu. Malonu bu
vo priminti paklausėjams, kad 
panašūs margučiai puošdavo sta 
lūs per Velykas Lietuvoje.

Motinos dienos minėjimas
L. B. Grand Rapids apylin

kės valdyba praneša grandrapie 
čiams ir apylinkėj gyvenantiems 
lietuviams, kad gegužės 13 d. 
3:30 vai. rengia motinos minė
jimą Jurginės salėje, Hamilton 
Avė.

Paskaitą apie lietuvių motiną 
skaitys svečias kun. Dieninis.

Programą atliks vietos šešta
dieninės mokyklos mokiniai ir 
moksleiviai ateitininkai.

Lietuviai, o ypač lietuvės mo
tinos maloniai prašomos gau
siai atvykti į šį minėjimą. Pa
minėjimo dalyviai bus pavaišin
ti kavute ir skanėstais.

Valdyba
Gėlių pobūvis

Gegužės 19 d. 6:30 vai. v. 
L. B. Grand Rapids apylinkės 
valdyba rengia šv. Petro ir Po
vilo salėje pavasario gėlių po
būvį.

Kiekvienas atvykęs už 1.5 dol. 
vienam asmeniui galės ne tiktai 
skaniai pasivaišinti, linksmai 
laiką praleisti, pašokti gerai mu 
zikąi grojant, bet pasimatyti 
su savo pažįstamais, draugais.

Apylinkės valdyba kviečia ne 
tiktai Grand Rapids, bet ir apy 
linkėję gyvenančius lietuvius. 
Kvietimai nebus siuntinėjami,

bet galima iš anksto užsisakyti
Į pas J. Puodžiūnienę, tel. GL 1 - 
i 1280, O. Kareckienę, tel. GL 3 - 
■ 4256, K. Prelgauską, tel. GL 3 - 
! 5273. Valdyba

Elizabeth, N. J.
Atlaidai

Šv. Petro ir Povilo 'parapijos 
bažnyčioj, gegužės 13, 14 ir 15 
d. įvyksta 40 vai. atlaidai. Miš- 

j parai ir pamokslai 7:30 vai. va- 
j karais. Pamokslus sakys tėv. P.
! C.n.kas, MIC.

Bus mišparai, kuriuos miš
riam chorui 4-riems balsams pa
rašė muz. J. čižauskas.

Prelatas M. Kemežis kviečia 
visus parapiečius ir svečius gau 
šiai pamaldose dalyvauti. D. J.

Waterbury, Conn.
Mirė Tamošius Visockis

Balandžio 29 d., ilgai sirgęs, 
mirė T. Visockis, sulaukęs virš 
70 metų. Velionis kilęs iš Gižų 
Šilkalnio daržininkų kaimo ir 
iš mažumės vargęs pas svetimus 
ganydamas, šilkalnis garsėjo 
jau 1905 m. veikėjais prieš ru
sų valdžią, o tų veikėjų sekanti 
karta aktyviai reiškėsi 1940 - 41 
m. jau už rusų bolševikišką val
džią Lietuvoje. Todėl ir Visoc
kis sutapo Amerikoje su lais
vaisiais. Dirbo įvairiose orga
nizacijose, sandariečiuose, įvai
riuose klubuose, buvo aktyvus 
dalyvis, atstovaudamas savo or 
ganizacijas, Alto susirinkimuo
se. Nors bemokslis būdamas, 
tačiau buvo dažnas kalbėtojas 
įvairiomis visuomeninio gyveni
mo progomis. Kaip geras patri- 
jotas jau ir sunkiai sirgdamas 
teiravosi apie Vasario 16-tos 
pasisekimą, kur visuomet daly
vaudavo su auka Lietuvos lais
vinimui. Išgyvenusį pagal savo 
pasaulėžiūrą Waterburio klebo
nas kun. Gradeckas, aplankęs 
jį namuose, sutaikė su Bažny- 

. čia. Po aprūpinimo Šv. Sakra- 
I mentais ėmė silpti sąmonė ir 
■ po kelių dienų mirė. Buvo pa
šarvotas su klebono padovano
tu rožančiumi rankose, kas nu
stebino jau nukaršusius anų lai
kų Šliupo aktyviuosius pasekė
jus, kurie šiandieną daugumoje 
vistiek laiko už tuos, nuo kurių 
ir pats Šliupas pabėgo.

Gegužės pirmą po pamaldų 
bažnyčioje buvo palaidotas lie
tuvių tautinėse kapinėse. Seną
jį veikėją lydėjo didžiulė minia. 
Senųjų Waterburio retėjančių 
lietuvių veikėjų eilėse vėl atsi
rado tuščia vieta.

Kasdienybes kronikos

Respublikonų trys didieji
KĘSTUTIS GAIDŽ1CNAS

Dvi gal didžiausios proble
mos, gaubiančios būsimą kandi 
datą į prezidentus, yra, pirma, 
sėkmingai iškilti ir išpopuliarėti 
visuomenės akivaizdoje ir, ant
ra, susidaryti teigiamą visuome 

’ nės nuomonę.
Respublikonų partijos kandi

datui šiandieninė politikos are
na dar reikalauja politiškai ir 
asmeniškai įtikti nepriklauso
miems balsuotojams — pilie- , 
čiams, sėdintiems ant pobtinės 
tvoros, be kurių pritarimo poli
tinis kandidatas turi maža vil
ties įkelti koją į Baltuosius rū
mus.

Iš neseniai paskelbtų Gallu- 
po apklausinėjimo rezultatų ga 
Įima nesunkiai sudaryti krašto 
politinę nuomonę apie respubli
konų partijos “tris didžiuosius” 
1964 metų prezidentiniams rin
kimams, būtent šen. Barry 
Goldwater iš Arizonos, gub. 
Nelson Rockefeller iš New Yor
ko, ir Michigano George Rom- 
ney. Dabartiniu metu guberna
torius Rockefeller po sėkmingų 
1958 metų rinkimų stovi ryš
kioje ir palankioje politinėje 
šviesoje.

‘ Jack Cox džiaugiasi laimėjęs 
| respublikonų nominaciją į Texas 
gubernatorius. (UPI)

M O VI N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to.’-- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

Paskolas duodame lengvomis sąlygomis ir mėnesinius 
mokėjimus pritaikome pagal jūsų išgales.

Dėl visų informacijų kreipkitės į

INSURED

Mutual Savings
ancl rtJ^oan čfyssociahon

Chartered and Supervised by the United States Government
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 

Phone: Virginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

//-

BU I C K AS- LIETUVIŠKAS 
AUTOMOBILIS! 

NAUJAUSIAS BUICK-V-6!
Šiš vėliausiai išėjęs Buick 2 Dr. Sedan su automatu, Radio ir šild.
Kaina išk ... . $2,227.85 

Taksai ,89.11
Pilna kaina .. . $2,316.96

Dan Kuraitis ® Liet. Prekyba
MILDA BUI CK, INC.

907 W. 35th Street, Chicago 9, Ilk, Tel. LA 3-2022

Sovietų astronautas Titov su dideliu susidomėjimu apžiūri JAV 
erdvių kapsulę, išstatytą Seattle, Wasb., pasaulinėj parodoj. Vie
nas juokingiausių Titovo pareiškimu, kai jis sakosi neskristų JAV 
kapsule, nes jos nesaugios. Tuo tarpu amerikiečiai visa daro atvi
rai, o sovietai visa slepia, nes daug jų astronautų žuvo. Muži- 
kiškiausias iš visų Titovo pareiškimų yra teigimas, kad jis erdvėj 
neradęs Dievo, lyg Dievas nebūtų dvasia, o antra, žemė tėra tik 
smulkmena visos žvaigždžių sistemos. Amerikiečio Glenn pareiš
kimai yra visai kitokie. Pagal jį begalinė erdvė kaip tik liudi
janti Dievo buvimą. .(UPI)

Konvertito knyga
Konvertito knyga “Varfor 

jag har blivit Katolik” — Ko
dėl aš tapau kataliku” sukėlė 
didelį susidomėjimą Švedijoje,: 
kur katalikų yra tik 2,200 iš 7 
milijonų gyventojų. Dr. Stolpe 
ne vien kalba apie savo atsi-' 
vertimą; jis savo gilias mintis 
paremia filosofija ir teologija

O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, III.

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA

1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 
Tel. HEmlock 4-2413 

7150 So. Maplevvood Avė., 
Chicago 20. IU.

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

Įvairių atstumų
A VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė.

Tel. FRontier 6-1882

Kada krašto gyventojai buvo 
prašomi pasisakyti apie respu- 
bbkonų tris didžiuosius, 62 pro 
centai pasisakė teigiamai ar nei 
giamai apie Rockefeller; 40 pro 
centų pasisakė apie Goldwater 
ir 20 procentų apie Romney. 
Tai yra maždaug ir lauktas pa
sisakymų procentas apie Rom- 
ney, nes iki šio laiko jis dar nė
ra spėjęs kaip galimas preziden 
tinis kandidatas stipriau pasi
reikšti.

Visi trys busimieji kandidatai 
iki šio laiko spėjo susidaryti tei 
giamą visuomenės nuomonę. 
Romney, neseniai įlipęs į politi
nę areną, dar nėra spėjęs ofi
cialiai pareikšti savo nuomonės 
daugeliui tautinių ir politinių 
klausimų, kas taip pat nesuma
žina jo politinių galimybių.

Procentai ,apklausinėtų as
menų, apie busimuosius kandida 
tus, patys už save kalba: Rom
ney — teigiamai — 85%, nei
giamai — 15; Rockefeller — 
teigiamai — 63%, neigiamai — 
37; Goldwater — teigiamai — 
60%, neigiamai — 40.

Gilesnis žvilgsnis į pasisaky
mus apie Rockefellerį ir Gold- 
waterį pateikia eilę įdomių fak 
tų.

Goldwater .paveldėjo mirusio 
senatoriaus Robert Taft “Mr. 
Republican titulą. Jo didžiau
sia jėga glūdi respublikonų par 
tijos eilėse, ypatingai konserva
tyvių respublikonų sparne.

Rockefeller turi tokį patį ne
mažą pasisekimą ne tik respu
blikonų liber., bet ir už jų. Šis 
dažnai yra apibūdinamas kaip 
“suprantantis visus žmones” ir 
yra laikomas vidurio krypties 
politikas.

10%, 20%, 30% pigiau mokėslt.e| 
už apdraudą nuo ugnies lr auto- 
jmobilio pas

FRANK ZAPOLIS
,3208% VVest 95th Street 

SS Chicago 42, Illinois
Tel.: GA. 4-8054 Ir GJt 0-4330.1

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

MŪSŲ STAINLESS CLUB 

pasibaigs birželio 1 dieną 

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00

Santaupos, atneštos prieš kiekvieno 
mėnesio 15 dieną, gaus dividendus 

už visą mėnesį.

VALANDOS:

Pirmad. nuo 9 iki 4
Antrad. „ 9 iki 4
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirt. nuo 9 iki 8
Penktad. „ 9 iki 6
Šeštadiend. „ 9 iki 1

AND LOAN ASSOCIATION 
3Ą30 South Halsted Street * Chicago 3 • CLiffside į-0104 

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas
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KĄ DARYTI KARŠČIAMS UŽĖJUS?

Daugelis Amerikos lietuvių ir 
ypač šiltuose valstybėse, kur 
karščiai niekad nesibaigia, turi 
daug vargo vis šiltame ore gy
venti. Mes esame visi kilę iš 
šiaurės, todėl klimatizaciją per 
gyvenama labai sunkiai. Bet 
kai kurie jau esą papratę pvz. 
atvykstą iš Australijos, Bra
zilijos, Argentinos į Šiaurės A- 
meriką ar Kanadą ne visi gali 
priprasti. Klimatas jau gyvybei 
pavojingas — pradeda kūnas 
vandenėti ir daktarų patariami 
keliasi j Arizoną, Californiją ar 
Floridą.

Nenorint niekur judėti, per 
tuos kelius vasaros mėnesius, 
būtinai yra patartina įsigyti 
oro vėsintuvus arba drėgmės 
siurblius. Bet prieš jstatant 
šiuos elektrinius vėsintuvus, 
kiekvienam reikia labai rimtai 
pagalvoti, nes daiktas perka
mas ne vienai dienai, o keliems 
metams. Daugelis mūsų lietu
vių vis žiūri ir ieško gerų nu- 
piginimų ir visiškai nepagalvo
ja, kad tas daiktas neatstoja 
savo uždavinio ir daug kainuo
ja jo išlaikymas. Todėl, mielie
ji “Draugo” skaitytojai, nesibi
jokite pirmą pasitarti su tos 
srities technikais ar žinovais 
lietuviais. Lietuviui galima atei 
ti ir “parūgoti”, jei kartais tas 
ar anas kiek pirkėją “nulupę”, 
tačiau svetimtaučiui, niekas ne 
drįsta svilinti akių, nes jis tuoj 
atsako, kad matei ką pirkai, 
reikia žinoti ką perki, čia toks 
fabrikas ir t. t. Lietuvis, ma
nau, niekad savo žmogaus ne
nuskriaus, o mes tuiime savi 
savus remti, padėti, ir kiek ga
lima reikale pamokyti, nes juk 
žmogus nėra tiek tobulas, kad 
viską žinotų.

Ką gi pirkėjas turi žinoti, 
pirm negu jis įsigys oro vėsin
tuvą ar vėjo vėdinto ją? Ar ži
note, kad nusipirkus oro vėsin
tuvą, jums gali kilti didelė 
problema ne tik įdėti į langus, 
bet ir elektros paskirstymas 
name, ypač ar vėsintuvas jums 
atšaldys jūsų kambarius šilto
se dienose. O kiek vargo yra, 
kai elektros laidai pradeda deg 
ti - kaisti, tada ir namui kyla 
gaisro pavojus. Nesakau, kad 
reikia oro vėsintuvų bijoti. Jie 
pritaikinti prie namų elektros 
išvedimo ir apskaičuoti kuba
tūroj, duos malonų atvėsinimą 
ir ramų poilsį. Norint didesnių 
vėsintuvų — turėsit mokėti 
daugiau už elektrą, norėsit ma
žesnių, taupesnių ir gerų, vė
sintuvas name atneš mielą gy
venimą visiškai mažai išlei
džiant pinigų.

Kokius taisytis vėsintuvus? 
Labai patartina, kas jau nau
jus namus stato, tegu rengia 
kartu su šilumos mechanizmu,

bet kas turite senus namus, 
kurie šildomi angliais, alyva ir 
kt., tai oro vėsintuvus reikia 
taisyti į langus. Specialistas tu 
ri apskaičuoti, kokio dydžio ir 
jėgos jums reikia, ar taisyti na 
muose vėjo vėsintuvus, kurie 
tik vėją maišo su oru. Čia ži
noma patartina pasiklausti sa- 

' vo kišenės ir sveikatos. Kar
tais žmonės negali vėjo namuo 
se pakęsti. Vėjo maišytojai 
oro neatšaldo, jį tik pakeičia, 
arba vietoj maišo. O vėsintu
vas ir atšaldo ir pakeičia.

Taigi rimtai pagalvokite, kai 
taisotės oro vėsinimą savo na
muose. Ateikite pas lietuvį tos 
rūšies žinovą, jis jums pagel
bės. Remdami lietuvį biznierių, 
remiate ir lietuvišką veiklą, 
kuriai biznieriai daug suauko
ja. Bal. Brazdžionis

Chicagoje

'niųjų mokyklų ir 5 kolegijų sky 
iriuose. Rengiamasi priimti 75,- 
! 000 studentų. Prieš aštuonis 
metus į tokias mokyklas užsi
registravo tiktai 10,400 moks
leivių.

SKAUTĖMS 50 .METŲ

Chicagos skautės paminės 50 
metų skaučių veiklos Amerikoj 
sukaktį geg. 19-20 d. d. Per 

110,000 skaučių demonstruos,
; ką jos išmoksta įsijungusios į 
skaučių programą. Paroda vyks 
International Amphiteatre prie 
Halsted ir 42-os.

KUR PASTATYTI MAŠINĄ?

į Sunku miesto centre ir kito
se vietose rasti kur pastatyti 

i automobilį. Kartais už automo
bilio pastatymą reikia įmesti pi 
nigėlį į matuoklį, kuris nurodo, 
kiek laiko dar galima mašiną 
palikti. Chicagoje tokių automo 
bilių pastatymo matuoklių yra 
apie 30,000.

PIOVĖ ŽOLĘ IR PRIGĖRĖ
John Groth, 76, piovė žolę 

prie savo namų West Chicago. 
Mašina pabėgo su juo ir įva
žiavo į mažą prūdelį lauko ga
le. Nelaimingas vairuotojas ne
spėjo nušokti ir prigėrė.

GYVIEJI IEŠKO PINIGŲ
Northwest linijos Electra lėk 

tuvas sudužo prie Tell City, 
Ind., 1960 m. Žuvo 63 keliauto
jai. Šiomis dienomis 8 mirusių
jų giminės Chicagos federalinia 
me teisme ieško dviejų milijonų 
dolerių atlyginimo.

KATALIKŲ LABDARYBĖ

Ateinantį sekmadienį visose 
Chicagos katalikų bažnyčiose į- 
vyks labdarybės rinkliava. Iš 
viso, 87 labdaros įstaigos kas
met aptarnauja per 500,000 as
menų. Pernai katalikų labda
rybėj suaukota $3,395,605.

Chicagos Parkų distriktas gegu
žės mėnesio žvėreliu parinko šią 

1 gražuolę beždžionę Imperatorių 
, Tamburin. Ji yra kilusi iš Amazo
nes upės baseino, Pietų Afrikoje. 
Tai labai gražus, spalvotas ir ūso- 
tas sutvėrimas, besimaitinąs vai
siais, paukščių kiaušiniais ir vabz
džiais.

NEPASITIKĖJO PREZIDEN
TIENE

Prezidento Kennedy žmona 
Jacąueline, pamačiusi Chicagos 
krautuvės skelbimą apie ypatin 
gus papuošalus, laišku davė už 
sakymą. Uolus krautuvės par
davėjas atsisakė jai pasiųsti 
prašomą papuošalą, nes krau
tuvės sąraše jis nerado, kad ji 
turėtų einamąją sąskaitą.

JAUNAMEČIAI VALDĖ 
MIESTĄ

Vakar 36 jaunamečiai užėmė 
Chicagos miesto aukščiausių pa 
reigūnų pareigas ir valdė visą 
miestą, minint 4Jl-ą metinę jau
nimo savaitę. Žinoma, prie jų 
budėjo ir patys pareigūnai.

VASARINĖ MOKYKLA
Šiais metais birželio 25 d. Chi 

cagoje prasidės vasarinė mo
kykla 10 pradinių, 30 aukštes-

Motina H. May, gyv. Fayetteville, Ind., su savo trimis sūnumis, 
kuriuos mokytojas pasiuntė namo, kad šie nedėvėtų palaidų bal
tinių. Vietos pradžios mokyklos vadovybė ir miesto patikėtinis ta
rėsi su tėvais kaip išspręsti reikalą, gi besiartinant prie mokyklos 
demonstravo palaidais marškiniais 20 mokinių. (UPI)
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MARQUETTE PARKO CENTRE
Arti mūsų, 7 metų, 5% kamb. 

mūr. Įrengtas rūsys. Alurnin. langai, 
karpetai. Garažas. $22,700.

Kaktas pas mus j puikų 2-jų bū
ti) narna. Naujas alyva Šildymas. 
Alurnin. langai. Sausas rūsys. Gara
žas. $18,200.

Milžinas arti parko. 2-jų butų 
mūr. 2 po 6 kamb. Garažas. Vertas 
$35,000..

I Patrauklus 5 kamb. namas. Nau- 
• jas alyva šildymas. Garažas. Tik

$12,900.
Arti .1 aunimo Centro. Namas kaip 

stiklas. $135 pajamų ir sau 6 kamb. 
butas. $17,200.

2-jų aukštų, 3-jų butų mūras. Ga
ražas. Geros pajamos. Gage Parke. 
$20,300.

Mūrinis. 2 butai. Alyva šildymas. 
Garažas. $80 pajamų ir 6 kamb. mo
dern. butas. $18,800.

Didelis 6 kamb. mūras prie Maria 
High. 33 p. sklypas. Naujas gazu 
šildymas. $19,300.

Originalus 4 butų mūras. Naujas 
Į aukštas stogas. Alurnin. langai. Aly- 
‘ va šildymas. $46,00.

1‘A aukšt. mūras. Prieš 12 metų 
statytas, naujoje sekcijoje prie par
ko. Garažas ir kt. $28,500.

(> butų mūras. 2 po 5 kamb. ir 
4 po 4. Apie $7,000 nuomos. Dar 
ne vėlu. $50,000.

2-jų butų mūras. Dideli kambariai. 
Alyva šildymas. Alurnin. langai. 
$28.500.

Virš $6,000 pajamų. 5 butai, 2-jų 
aukštų mūras. Garažas. Šalia pla
tus žemes sklypas kitam namui. 
$37,500.

2 namai ir taverna. 4 butai atski- 
šildymai. Vertingrs biznis. $28,400.

Taverna ii' 2 butai. Pelninga bizr 
niui viela. Pigu kaip niekad. $11,600.

Lcinontc. Virš akro žemės ir 2-jų 
metų, 2-jų butų modernus namas. 
Kaina nuderėta.

10 min. kelio nuo mūsų. Naujas 
2-jų metų, 6 kamb. ekstra moder
nus mūras. Garažas. 50 p. sklypas. 
Alurnin. langai ir tvora. Brangi vie
ta. Pigi kaina, $27,000.

Modernus 6 kamb. mūras. Marlite 
kabinetų virtuve. Karpetai. Pušim 
įrengtas rūsys. Gazu šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Garaž. $20,700.

$19.500 inūrinis 4 mieg., garažas,' 
modernizuotas ir labai prižiūrėtas 
M. p.

$19,500 mūrinis 5 met., 3 mieg., 
daug priedų, arti mūsų įstaigos.

$20,700 mūrinis S mieg., garažas, 
naujas gazo šild., platus lotas, 62 ir 
Artesian.

$13,300 medinis 5 ir 4 kamb. bu
tai. Brighton d„ 3 mieg.

$21,500 du namai — mūrinis ir 
medinis, M. p., gerai prižiūrėti ir 
išlaikyti.

$16,900 mūrinis 3 mieg. ant 80 
p. loto, M. arba G. parke.

$11,300 medinis 4 kamb., rūsys, 
garažas M. parke.

$33,800 mūras prie pat mūsų įs
taigos, butas sav. ir 3 nuomos.

$12,000 medinis 5 kamb., 35 p. lo
tas. rūsys. Gage p.

$18,500 visai naujas, 1 mieg. Arti 
mūsų įstaigos.

$23,900 mūrinis 2 po 4 garažas 
80 p. lotas, Gage p.

15,800 medinis 2 po 6, garažas, 
rūsys, ekstra nuoma.
$24,600 mūrinis 9 met., 4 ir 3 kamb. 
butai, arti M. p. už Kedzie.

$28,500 mūrinis 2 po 6, nauji 2 
šild.. 2 bl. iki Brighton p. bažnyčios.

$15,200 medinis 1 % a. (5 ir 3). 34 
p. lotas, rūsys, 3 mieg., Gage p.

$55,000 už- didelį pajamų namų M. 
p., dvigubas lotas, $12,000 įmokėti.

$58,500 mūrinis 6 butai po 4 
kamb., puikiai išlaikytas, mažas 
įmokėjimas.

$2,500 rezidencinis lotas 58x125.
$19,500 naujas mūrinis. M. p. su 

aukšta pastoge, įmokėti tik $1,500.
$17,000 medinis 4 butai Brigthon 

p. Geroj vietoj.
$25,900 mūrinis 3 butai, garažai, 

Gage p.
$14,000 medinis 5 ir 6 kamb. bu

tai. 2 lotai, 4 garažai.
$21,000 už meilinį pajamų namą. 

— 4 apačioj, 3 viršuj, naujas šild., 
ekstra lotas šalia.

A. KAIRYS REAL ESTATE
250 J West 69»h Street, Tet. 436-5151

K.VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 71 st St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

PRIE MARQUETTE PARKO
2-jų aukštų mūr. 6 ir 6 kamb. 

bungalow stogas, 37 p. sklypas, ply
telių vonios alyva ■— karštu vand.

j šildymas. Mūr. garažas. Arti 65-os dymas. Mėn. pajamų $280. Arti 55- 
tos ir Puiaski. $26,900.

4 butų mūr. Visi po 5 kamb. 50 
p. sklypas. 4 maš. garažas. Butai vi
si išnuomuoti po $115. Arti 66-os 
ir Artesian. Tik $49,900. '

6 butų mūr., po 5 kamb., 60 p. 
sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
Parko apyl. $61,500.

ir Troy. Tikrai prieinama kaina.
' 5 kamb., S mieg. mūr. 32 p. skly-
I pas. 7 metų senumo. Garažas. Arti 

66-os ir Puiaski. $20,900.
I 4 butų mūrinis, Brighton Parke. 
. Atskiras šildymas gazu. $295 mėn. 
! pajamų. Tik $27,500.

2-jų aukštų mūr. 5 ir 6 kamb. 
Alyva šildymas. Plytelių vonios. Ga
ražas. Arti 62-os ir Mozart. $28,900.

2-jų ankštų mūr. 4, 5 ir 2 kamb. 
Modern. vonios. Karštu — vand. šil-

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

GENERAL INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
6455 SO. KEDZIE AVENUE, TEL. PROSPECT 8-2233

MARQUETTE PARKE
Prie 67-os ir Talman. Mūr. 2-jų 

butų, 5% ir 3 kamb. 8 metų senu
mo. Kilimai ir daug priedų. Nebran
giai.

Prie California ir 65-os. Mūr. 2 
butai po 4 kamb. Naujas šildymas. 
2 maš. garažas. Tik $19,500.

Prie 67-tos ir Campbell. 2-jų bu
tų mūr. 5 ir 4 kamb. Naujas šildy
mas. Garažas. $25,600.

VAINA REALTY
6540 S. VVESTERN AVĖ 

REpublic 7-9515 arba RE 7-4631 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli 
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAI

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas Co.
BUILDERS

2523 VVest 69th Street
Tel. PRospect 8-3792 

iillllllllllllllllllllllliiiuiiniliiiiHiiiiiiiiį

$2,500 UŽ TELYČIĄ
Howard Quinn, Chicagos real 

esteitininkas, turįs 1,200 akrų 
ūkį, užmokėjo $2,500 už dviejų 
metų telyčią. Savo ūkyje jis 
turi karvę, kuri per 365 dienas 
davė rekordinį 18,691 svarą 

! pieno.

CHICAGOS METROPOLIJA
Chicagos metropolija suside

da iš Cook, DuPage, Kane, La
ke, McHenry ir Will apskričių. 
Šis rajonas pagal (1960 m. gy
ventojų surašymą turėjo 6,- 
220, 913 asmenų; iš jų 3,550,- 

j404 Chicagoje.

Per 4 m. galite išmokėti šią nuo
savybę; 2 mūr. namai, 23 išnuomuo
ti vienetai ir 3 butai. Metinės pa
jamos $12į800. Parduodama už 
$33,000.

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

Mėd. 2x4 modernizuotas su gar. 
$15,000.

Mūr. 2x5 gražus namas Brighton 
Park. $27,500.

Med. 3x4 geros pajamos. Marąuet
te Parke. $18,500.

Med. 1 % a. 5x3 Centr. šild. Gage 
Parke. $ i. 5,000.

Mūr. 4 metų 6 k. cottage North- 
lake, III. Viskas modern. $.1.6,000.

Med. 6 k. bung. Ir 3 kamb. rūsy. 
Brightn Park centre. $15,250.

SIMKUS
KKAL ESTATE, NOTARY PUBLIC
4259 Se. Maplewood Avė

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

Medinis namukas, 3 miegamieji, 
gazu šildymas. Brighton P-ke, netoli 
nuo Archer, žemi mokesčiai. Gražus 
sodelis. Tik $12,000.

Medinis hungalow, 6 kamb. Arti 
molkyklns. švarus ir gražus. $14,900.

Mūrinis ant 30 p. sklypo. Idealu 
1 ar 2 asmenim. $12,900.

Mūrinis — 2 po 6 kamb. Centr. 
šildymas kiekvienam butui. Mar
ąuette Pk.

Medinis 2 po 4 kamb. Cementiniai 
pamatai. Skalbykla. Gazu šildymas. 
Brighton Parke. $15,900.

| Turime daug ir įvairių namų vi
sose kolonijose, parūpiname pasko
las. notarizuojame dokumentus, pil- 

________________________________________  i dome Income Tax.
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KLEBONIJAI REIKALINGA VI
RĖJA. Geras atlyginimas. Skam
binti IIEmloek 4-9600

REAL ESTATE

LIETUVIAI PLEČIASI 
LEMONT

Bizniui patalpa ir butas $8,000.
5 kamb. namas, garažas, 1 akras 

žemės $11,500.
6 kamb. namas, 3-jų akrų sodas, 

labai graži vieta.
4 butų namas mieste, geros ren- 

dos. $19,600.
Sklypai mieste, visi patogumai, po 

$1,500.
Gausite 13% investavę J pirmus 

mortgage, metams arba ilgesniam 
laikui.

P. Abromaitis Reaity & 
Invesiment Go.

1005 Porter St., Lemont, III. 
CL 7-6675

Savininkas parduoda 6 kambar. 
mūro namą. Gazo-karštu vand. 
šild. Kilimai, Įrengtas rūsys. Ga- 

, ražas. 30 p. sklyp. Kaina $17,300. 
į Adresas — 6116 So. Artesian, tel. 
PR 8-3508.

PROFESIONALUI 
I Mūrinis 2-jų butų po 6 kamb. 
| liuksusinis namas. Karštu vand.- 
gazu apšild. Didelis mūr. garažas. 
8100 S. Sangamon Avė. $34,000 
arba rimtas pasiūlymas. Našle 
turi parduoti. LA 3-0990.

6 kamb. 10 m. rezidencija ant 
40 p. lot. Gazo šildymas. $18,000.

2 aprt. po 4 kamb. 6 metų. Šil
dymas alyva. Garažas. $35,000.

3 aprt. 5, 4 ir 3 kamb. Atskiri
gazo šildymai. $35,000.

12 aprt. po 4 kamb. Mėn. paja
mos virš $13,000. $95,000.

Turiu kitokių namų pasirinkimui.

A. KATILIUS R. E.
2456 W. 69th St. RE 7-8399

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

PRIE DIDEIJO FABRIKO
Taverna su visais įrengimais. Ge

ra apyvarta darbo dienomis. 2 aukš
tų mūr. namas. Pirmame aukšte 
yra dar 4 ir 5 kamb. butai, antra
me — 12 miegamųjų kambarių. Į 
kainą įeina visi baldai. Iš namo 
$686 mėn. pajamų ir savininkui 
dar 5 kamb. butas su taverna. 
$65,000.

TIK $18,500
5 ir 3 kamb. mūr. namas prie 

Maria High School. Gazo šiluma. 
Garažas.

$335 MfiN. PAJAjMV
6x4 kamb. mūr. šildymas gazo 

krosnimis. $28.000.
GERAS PIRKINYS

7 motų 2 aukštų mūras Marąuette 
Pk. Pirmame aukšte krautuvė ir 4 
kamb. butas; viršuje — 6 kamb. 
gražus poilsio kambarys rūsyje. 
$380 mėn. pajamų. Kaina $43,000.

6 KAMB. MCR. BUNGALOW
Arti bažnyčios ir mokyklos Mar

ąuette Pk. Gazo šildymas. $18,000.
VASARVIETE

Su baru ir restoranu Beverly Sho- 
res, Ind. (Sandūnuose). $12,000 gry
no į metus. Savininkas duos paskolą.

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. IVAlbrook 5-6015

Nauj. mūr. 2x5$£ (3 m.)—$36,500
Nauj. mūr. bung., garažas—$18,900 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29,500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—$16,900 
Didelis pasirimt. gerų (r pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA S-SS84

Remkit dien. “Draugą”
CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

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

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

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

V. SIMKUS
Statybos h- Remonto Darbai 
2618 WEST 7 Įst STREET 

Tel.; PR 8-4268 ir TE 9-55S1 j

Prez. Kennedy žodžiai 
mokytojams

i Prez. Kennedy atsiuntė gražų 
sveikinimą JAV Katalikų Auklė- 

| tojų s-gos 59 metiniam kongre
sui, kuris įvyko Detroite. Prezi
dentas kreipėsi į Detroito arki
vyskupą Dearden, minėto kongreso 
prezidentą, tarp kitko pabrėžda
mas, kad “Katalikų auklėtojų s- 
gos darbas yra gražiausias jrody 
mas katalikų mokytojų nepaprasto 
uolumo ir jų reikšmės jaunimo auk 
Įėjime. Galima tvirtinti, kad kata
likiškasis auklėjimas geriausiai ug
do jaunime tikrosios tiesos meilę, 
kuri yra visos tautos pagrindas ir 
jėga”.

— Jeigu nebūtų Maironio, 
mano lietuviška siela tikrai ne
būtų tokia gyva, tokia mylinti, 
tokia lietuviška. Maironio poe
zija yra didelė dangaus malonė 
mano lietuviškai dvasiai, jinai 
yra jos nuolatinis maistas, jos 
stiprybė ir pergalė.

—Dr. K. Cirtautas
I i 9 9111111111111111111111111111 i 1111111 i 11111111111

Gražiy vizitiniu korteliu 
biznieriui-profesionalui

reikia
DRAUGAS

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS 

Skambinkit LUdlow 5-9500
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiuiiiiiiiiiiiiii
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STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės

Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dail. VI. Stanėikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padare dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
toji? tarpe. Kaina $1.50.

Užsakymus kartu su pinigais 
siųskite

DRAUGAS

4545 W. 53rd Street 

Chicago 29, III.
’iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiinmiiii

CICERO—BERWYN
1. Medinis 5 butų: 4 po 4 ir vie

nas 3 kamb. butas. Gazo šiluma. Tik
j $18,500.

2. I’arkliolmo mūrinis 4 butų: 3— 
3 — 3 — 4. Dviejų .mašinų garažas

3. Parkholme mūrinis 2 butų: 2 
po 6-šis kamb., mūrinis garažas.
. .4. 4 kamb. mūrinis. 2 miegamieji. 
Garažas. $12,900.

5. Medinis 4 butų namas: 4—3— 
2—2. Tik $12,500.

6. Du po 4 kamb. 45 pėdų sklypas. 
Šviesūs kambariai. Tik $3,500 įmo
kėti.

7. Tvirtas mūr. Gerai prižiūrėtas. 
3 butai po 5 kamb. (3 miegamieji). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

8. Parkholme beveik naujas 5 
kamb. bungalow. Palikimas. Vertas 
pamatyti.

ŠIMAITIS REAL ESTATE
4936 West 15 Street, Cicero
Tel.: OL 6-4980, OL 2-8907 

OL 2-9589

Atlieka planavimo ir staty- V 
bos darbus, gydytojų ofisų, • 
gyvenamųjų ir prekybos pa- M 
statų. Jūsų pasirinkimui tu- S 
rime virš 300 įvairių stan- ffi 
dartiniu projektų.

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

■m
ŠILDYMAS

A. Stančiauskas instaliuoja vi
sų geriausių Amerikos firmų ganu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur
naces) visų dydžių oro vėsintu
vus bei Air Conditioners ir atlieka 
visus skardos darbus.

7304 So. Rockvvell Street
Tel. GRovehill 6-7875

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Parduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 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. 
Broadway, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
‘Draugas”.

Visi Pittsburgh’o lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pitfshurgh’o Lietuviu 
Kataliku Radijo Programą

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Piftsburghe

JI TRANSLIUOJAMA 
IŠ STIPRIOS tr GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS

Klekiveną sekmadienį nuo 
1:30 iki 2:00 vaL v. P- 

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad
resu: Lithuanian Catholic Hour.
Radio Station WLOA, Braddock, 

Pennaylvania.

Heating Contractor
Greit, sąžiningai Ir garantuotai 
įrengia naujus, perstato senus 
įvairių rūšių gazu, alyva Ir ang
lim kūrenamus pečius, vandens 
boilerius. Vandens nutekėjimo 
rinas (gutters) Ir kt. darbus. 
Nemokamas apskaičiavimas.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI, 

4444 8. VVestern Avė., 
Chicago ». HL 
Tel. VI 7-3447

| LAPKUS BUILDERS, INC. a
V Statome įvairius pastatus. Dar- K 

bas atliekamas labai sąžiningai, 3 
. vartojant geriausias medžiagas.j 

jiTurime dar keletą sjilypų Chicagoj. jjRI8440 SOUTH PULASKI RD.
RE 7-6630 arba LU 1-0400 0

Remkit dien. “Draugą”

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Downspouts, Stogai, Dum
traukiai Pataisomi. lšsmaiinami ar 
ba dedame naujus. Stogai atnaujins 
mi (re-eoated). Dažymas Iš lauki 
"Tuckpointing". Pilnai apsidraudė 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau 
sios kainos Darbas garantuotas. At 
dara dieną ir naktį bei sekmadle 
niais.

LA 1-6047, RO 2-87 78♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦,

JUOZAS ŽEMAITIS
IK VIC. SKADE, ST 8-9272 ;S 
HEATING CONTRACTORS
Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildimus pečius (furnaces 
-boiiers); air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki 8 metų išsl- 
mokėjimaa

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL

2431 S. Kedzie Avenue 
Cliicago 23, Illinois

Tei. 277-1442 Res. OL 6-0412

CONSTRUCTION C0.
REZIDENCINIAI, = 
KOMERCINIAI, |= 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 West 69 Street 
4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDLRS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS,

VASARVTETES, GARAŽUS IR
ATLIEKAME VISUS NAMŲ
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST S-070S OL 7-2094 Chicago, Hl.

Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu 
vių dienraštis. Gi skelbimų kaino« 
visiems prieinamos.



LATVIŲ JAUNIMO FESTIVALIS Susikirtimas tarp Berlyno

Iš pasikalbėjimo su jo rengimo kom. pirm. L. Streips

JAV ir Kanados latviai bir
želio 30 — liepos 8 d. Chicago
je ruošia jaunimo festivalį. Tai 
bus jau antrasis jų jaunimo fes 
tivalis. Pirmasis buvo 1959 m. 
Toronte, kur yra kita didelė 
latvių kolonija. Tada susilauk
ta gražaus pasisekimo. Dalyvių 
buvo 5-6 tūkstančiai. Chicago
je laukiama daugiau, nes čia 
didesnis centras.

Latviai Chicagoje

Chicagoje yra apie 8,000 lat
vių. Iš jų gal tik apie 1,500 se
nųjų imigrantų, o kiti — atei
viai po II Pasaulinio karo. Čia 
yra viena latvių katalikų, ketu
rios liuteronų ir viena baptistų 
parapija. Parapijos turi sekma
dienines mokyklas, bet veikia ir 
viena bendra šeštadieninė mo-

Chemikas Laimonis Streips

tinės Rytų Vokietijos pripažini
mą. Tokia komisija, kur daly
vauja ir komunistiniai kraštai, 
būtų neveiksminga, jos “dar
bas” paskęstų nereikalinguose 
ginčuose. Ligšioliniai pavyzdžiai 
rodo, jog tokių komisijų veikla į 
lygi nuliui. Kancleris Adenaue-' 
ris savo dramatiškoje kalboje 
pareiškė, jog geriau, jei nėra i 
jokio susitarimo, negu padaro
mas blogas susitarimas. Vakarų 
Vokietijos ir Amerikos santy
kiai pirmą kartą pokario isto
rijoje atsidūrė tokioje šaltoje 
padėtyje.

spausdino pasikalbėjimą su Wal

Dėl Amerikos pasiūlyto pla-1
Liepos 2 d.-išnuomotame lai- n0 pasįsakė ir Maskva. Krem- 

kykla, kurioje išeinama latvių ve šokiai, kitiems — filmų va- liaus valdovai prašneko komu- 
kalbos, literatūros, istorijos, ge-' karas. Į nistinės Rytų Vokietijos dikta-
ografijos ir religijos aukštesnio- ; * _ toriaus žodžiais. Mask
sios mokyklos kurso programa. Liepos <5 a. naictas rru „p , „ ir “Tzviestiios” iš- Chicagoje leidžiamas latvių ^ential rūmų salėje. vos lr liestuos is

žurnalas (anglų kalba) “Zintis”,
mėnesinis žurnalas “Dzimtenes _ g .ų. diena Jų paroda
Balss” ir mėnesinis vaikų laik- , Autor'iai gkaityg gaVQ kūrinius. 
rastis “Mažputninš”. Čia yra Atvyksta po vieną rašytoją iš 
keli latvių knygų leidėjai: pvz. Anglijos> gvedijos ir Australi- 
A. Kalnajs, S. Skirmunts ir kt. jog po pietu _ Prudential au.

.±dnT ditorijoj muzikinis pastatymas 
senų latviškų vestuvių. Vaka
re ten pat Milwaukės latvių te, 
atro pastatymas “Minhauseno 
vedybos”, parašytos latvių dra.

Liepos 4 d. jaunų latvių ra-

menės trijų aukštų su rūsiu na
mai, 4142 N. Elston Avė. Juose 
yra latvių skautų buklai, patal
pos organizacijų susirinkimams,
parodoms, koncertams, pora ląt- maturgQ M Zivertg. Tą digną
vių krautuvių.

Žymiausia Chicagos latvių or
ganizacija yra latvių Bendruo
menė — Lątviesu Biedriba — ir

bus golfo, kėglių ir teniso tur
nyrai.

Liepos 5 d. latvių aukštesnių-
latvių veteranų sąjunga — Dau- mokyklų auklėtinių ir jaunų 
gavas Va’nagi. Yra daug smul- studentų stovyklos programa.
kesnių organizacijų, kaip jauni
mo, sportOj inžinierių ir kt.

Pati jaunimo stovykla tęsis vi
są savaitę.

’ Liepos 6 d. jaunų latvių pia- 
JAV-sejdRąMadoje yra 100,000 nįgtų koncertas Orchestra Hali' 

_lątyiių „ ~Į patadposez'-triepos” 7 d. oficiali' 
suvažiavimo dalis su latvių tau
tinių kostiumų paradu, trumpas ■ 
koncertas (smuikininkas, solis
tai), pabaigoj — tautinių šokių

Didžiausia latvių kolonija JA 
Valstybėse yra N.ew Yorke. Ten 
yra latvių dvisavaitinis laikraš
tis “Laiks”, eilė leidyklų ir ki-
tų latvių įstaigų. Iš viso JAV-se festivalis. Viskas Medinah Temp
ir Kanadoje yra apie 100,000 
latvių. Dauguma — naujieji imi
grantai.

Latvijos , jaunimo festivalio 
rengimo komiteto pirmininkas 
yra Laimonis Streips, 1318 Ar- 
gyle Sti, Chicago 40, III., tel.' 
UP 8-6911. Iš profesijos — che-1 
mikas, šią vasarą jau gaunąs 
daktaro laipsnį. Studijas išėjo 
Northwestern universitete. Di
sertaciją ' parašė apie organiškų 
sieros junginių analizę.

le patalpose. Vakare — balius:15 
Sheraton viešbuty, grojant 15 
vyrų orkestrui. Bus 3,000 sve
čių. Tą dieną ir latvių lengvo
sios atletikos rungtynės.

A. -Į- A.

Liepos 8 d. — pamaldos ir 
piknikas su laužu North Illi- 

I nois paplūdimy. Visi biletai į pa 
• rengimus, kuriuos vienas žmo
gus gali aplankyti, kainuos apie 
$28. Dauguma festivalio svečių 
gyvens Sheraton viešbuty, kur 
gauta nuolaidų.

Festivalis bus didingas j . x. ,i Šį iestivalį ruošia specialus
Latvių jaunimo festivalio cent' komitetas iš 70 asmenų. Festiva

ras bus Sheraton - Chicago vieš 
buty, 505 N. Michigan Avc. Ten 
bus informacijų centras ir bile- 
tų pardavimas.

lio teisiniu patarėju latviai yra 
pasikvietę adv. Alg. Kėželį. Fes
tivalio biudžetas — $47,000. 
Didžiausios pajamos — iš bile-

Birželio.f30 d. rankdarbių, paš-1 tų; pravesti laimėjimai davė 
to ženklų ir numizmatikos par o-! $3,500. Finansiškai padedant or
dos atidarymas Mokslo ir Pra- j ganizącijoms, turimas pakanka- 
monės muziejuje. Foto parodos mąs kapitalas festivalį organi- 
atidarymas Prudential rūmų sa
Įėję. Tapybos paroda bus ati- 
čįaryta Jietųvių Čiurlionio gale
rijoje. Susipažinimo vakaras bus 
Sheraton viešbučio maudymosi 
baseine. Tą dieną vyks krepši
nio ir tinklinio rungtynės Navy 
Pier sporto- salėj. Taipgi įvyks 
plaukimo rungtynės. Tikimasi, 
kad dalyvaus olimpinis čempio
nas Konrads, dabar studijuojąs.
Pietų Kalifornijos universitete.

» Liepos 1 d. įvyks pamaldos.
Įvairių pavergtų tautų politinių 
vadovų diskusijos Sheraton vieš 
buty. Vaikų popietė latvių na
me, Vakare — įvairumų pro
grama. Pasirodys latvių kvar
tetas, kuris, keliaudamas po JA 
Valstybes, laimėjo apie $2,000 
šiam jaunimo festivaliui. Taipgi 
— šokiai; viskas — Sheraton 
viešbuty. Dieną vyks šaudymo 
rungtynės ir šachmatų turny
ras, dalyvauja Ivars Kaime;

zuoti..

Reikia stebėtis latvių festiva
lio planų didingumu. J. Pr.

Izidore Zimmenman laiko savo nuotrauką, kada jis buvo dar 18 m. 
ir buvo nuteistas už detektyvo nužudymą .mirties bausme, kuri 
vėliau pakeista, kalėjimu. Atsėdėjus 24 m. kalėjime New Yorke, 
jis buvo1 paleistas š. m. vasario 2 d., kadangi kaltė nebuvusi įro
dyta. Dabar buvęs kalinys kelia valstybei 1 mil. dol. ieškinį už 
tai, kad buvo nekaltai nubaustas. (UPI).

gyne|ų
(Atkelta iš 1 psl.) ter Ulbrichtu, kuris pareiškė,

jog jis Amerikos planą atjneta.

rių svarbiausias — išstumti va
kariečių karines įguias, kurios 
pagal Amerikos planą vakari
niame Berlyne palieka.

Užkulisinės nuotrupos 
Apie tokį amerikiečių planą

Berlyno krizei likviduoti buvo
Jis pareiškė, jog susisiekimo ke- įvairiausių gandų. Amerikos 
lių į vakarinį Berlyną kontrolė siūlymų rėmuose Amerika iš 
priklausanti Rytų Vokietijai. ; vakarinio Berlyno atšaukė pre- 
MaskVos spauda jo pareiškimą zidento Kennedžio specialų pa-
pavadino “realistiniu”. Kiek ank 
sčiau sovietų ambasadorius Bon 
noje Smirnov taipgi pareiškė, 
jog Amerikos planas sovietams 
nepriimtinas, nes jis pažeidžiąs 
Rytų Vokietijos teises.

siuntinį Clay, o sovietai tuojau 
atsilygino maršalo Konevo iš 
vakarinės Vokietijos į Maskvą 
atšaukimu. Vakarų Vokietijos 
spauda pilnoji paskelbė, ką 
Amerika siūlo sovietams. Ame
rika pakaltino Bonnos vyriausy-Sovietų žodžiuose gali būti

apstu klastos. Gal jis sovietams bę paslapčių atskleidimu. Wash- 
ir patenkinamas, o puolamas i ingtone praėjusią savaitę viešė- 
tik todėl, kad išsiderėjus dar di- jo buvęs V. Vokietijos užsienių 
dėsnių nuolaidų. Bet gali būti reikalų ministeris von Brenta- 
ir nepriimtinas, jei sovietai Ber no, Amerikos politikos šalinin-

Atmetimas ar siekimas didesnių i lyne turi didesnius tikslus, ku-: kas. Jį priėmė prezidentas Ken- 
nuolaidų?

A. A.

Auna Tomalewicz
(GRAJAVSItAl'l’K)

Gyyeno 2535 West 46th Place.
Mirė yeg. 7 d, 1962, 8:40

v. v., sulaukus pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kau

no apyl.
Amerikoje išgyveno 52 m.
Velionė buvo žmona a. a. 

Andrew Tomalewicz, kuris mi
rė prieš 6 mėn.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
sūnus Andr.ew. marti Sue, duk
tė Adella, žentas Anthony Zi- 
mantis, 5 anūkai, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4330 So. 
Galifoirnia Avė,

Laidotuvės įvyks ketv, geg. 
10 d., iš koplyčios 8:45 v. r., 
bus atlydėta į šven. P. M. Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią., kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už veliones 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta J šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, duktė, mar
ti, žentas Ir anūkai.

Laid. direk. John K. Eudei
kis, Tel. LA 3-0440.

A A
JOHN PAHEL, JR.

Gyveno 12401 S. 68th Ct., Palos Ileights, III.
Mirė gegužes 7’ d., 1962, 7:45 vai. vak., sulaukęs 34 m. 

amžiaus. Gimė Chicago, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Philomena (Norbu- 

taitė), 3 dukterys: Suzanne Marie; Shirley Ann ir Janice 
Elaine, 3 sūnūs: John E., Garret J., ir Raymond, F., tėvai John, 
Sr. ir Josephine, 2 seserys: Elaine Phillips, jos vyras Fennel ir 
Arlene Pakel, švogeris Edmund Norbut, jo žmona Helen, švo- 
gerka Donna Sasnauskas, jos vyras Benedict ir jų šeimos, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė: Archangel Knights of Cclumbus, Don Varnas 
American Legion Post No. 986, Lithuanian Chamber of Com 
rnerce, Marąuette Manor Chamber of Commerce, Chicago 
Lawn Moose Lodge, Iždininkas Boys’ Town of Chicago, Di- 
rector Chicago Lawn Police District Safety Committes ir 
daugeliui kitų organizacijų.

Kūnas bus jpašarvotas trečiadienį 2 vai. p. p. Mažeikos- 
Evans koplyčioje, 6845 S. Western Avė.

Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužės 11 d., iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į St. Alexander parapijos bažnyčią, 
Palos Heights, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionięs 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, dukros, tėvai, seserys 
* ir kiti giminės

Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600.

Kotryna PAULAUSKAS
Pagal tėvus Augustinovich

Gyveno 30.2,8 S. Albany Avė.

Mirė geg. 7 d. 1962, 4:15 vai. 
vak., sulaukus 63 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje. - 
Amerikoje išgyveno 40 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
3 dukterys: Anna, žentas John 
Kulps, Sue, žentas Peter Ma- 
tusek _ ir Dorothy Paulauskas, 
3 sūnūs: Casimir, marti Lorrai- 
ne, Dominic, ir Kobert. 5 anū
kai. sesuo Magdalena Lįckum, 
kiti gimines, draugai ir pažįs
tami.

Kūnas pašarvotas. 5749 So. 
Archer Avė. 'koplyčioje.

Laidotuvės įvyks penkt., geg. 
11 d., iš koplyčios 9:30 vai.
ryto bus atlydėta i St. Rene 
parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Dukterys, ■ sūnūs,
marti, žentai ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Ed- 
ward F. Greene, Tel. BE 7- 
5600.

A. "Į“ A.
CATHERINE DAPSER

__ (SAMANAITfi)
Gyveno 4220 S. Artesian Avenue

Mirė gegužės 8 d., 1962, 7:30 vai. ryto, sulaukus 61 m. 
amžiaus. Gimė Chicago, III.

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Leo J., sūnus Robert, 
marti Grace, 4 anūkai Diane, Wayne, Robert ir Gregory, 
4 seserys: Pauline Stancouz, jos vyras Julius, Nell Blaesing, 
švogeris Edward, Mary Lockvrood, švogeris John ir Anne 
Schrader, švogeris Walter ir jų šeimos, 3 broliai: Joseph 
Samanas, Sr., brolienė Minnie, William Samanas, brolienė 
Helen ir Frank. Samanas, brolienė Helen ir šeimos, uošvė 
Helen Dapser, švogeriai Peter ir Joseph Dapser su šeimomis, 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė AVilliam McKinley Post No. 231 American 
Legion Auxiliary.

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 South 
Western Avė. Laidotuvės įvyks šešt., geg. 12 d., iš koplyčios 
9:15 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Agnės parap. bažnyčią, ku 
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, sūnus, marti ir anūkai 
Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans', tel. R,E 7-8600.

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. gegužės mėn. 9 d.

į nedy. Bet von Brentano gynė Ar dėl Berlyno bus pakarto- 
kanclerio politiką, kurią dabar ta sena politinė blogybė — stip- 
Adenaueris viešai atskleidė A- resnis visada teisus ir silpnes- 
merikos plano atmetimu. nis turi nusileisti?

j BEVERLY HILLS GĖLINYŠIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių

ir kitų papuošimų
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834 JT W

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R.. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
5914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nno kapinių

F. EUDEIKIS
LlIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

n
r

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4S05-07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2
4330-34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

.AMBULANCE PATARNAVIMAS MENĄ IR NAKTĮ

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7 Ist St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
(410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARUAS SAUNdRIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
8942 W. g I Ith St., PR 9-1355 ir 9-1356

Laidotuvių Direktoriai
MiŽHBsEYANS

sa WESTERN AVB.

Tiara modbrnukos 
air-condiTioned koplyčios

UAtoTOMS VISTA
REpublla 7-8600 REpublis 7-8601

^1 i h

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWIGZ
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpublie 7-1213 
Tel. Virginia 7-6672

<.348 S. CALIFORNIA AVĖ.
PETRAS BIELIŪNAS

LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. OOmmodore 4-222$

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003



8 DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. gegužės mėn. 9 d.

X Kun. Juozas Dambrauskas, 
Marianapolio viršininkas, kun. 
Jonas Petrauskas, Marianapolio 
mokyklos rektorius, ir kun. An
tanas Miciūnas, Kenoshos na
mo viršininkas ir par. klebo
nas, yra atvykę j Chicagą da
lyvauti tėvų marijonų Šv. Ka
zimiero provincijos tarybos po
sėdžiuose, kuriuose yra apta
riami įvairūs vienuolijos darbai 
ir nustatomos ateities veiklos 
gairės. Visi yra apsistoję vie
nuolyne prie Draugo ir čia bus 
iki šios savaitės pabaigos.

X Chicagos ateitininkų sen
draugių skyriaus susirinkimas 
įvyks gegužės 11 d. 7:30 v. v. 
Jaunimo Centre. Susirinkimo 
metu naujoji valdyba pristatys 
metinį planą; taipgi bus disku
tuojama tema “Mūsų skyriaus 
funkcijos”. Susirinkiman kvie
čiami visi sendraugiai. Tikimės, 
kad ateitininkai korporantai 
bei jaunieji sendraugiai atsilan
kys į šį susirinkimą.

X Anthony Butą, Melrose 
Park miesto bibliotekos direk
torius, ir inž. Stasys Vidman
tas, praėjusį šeštadienį lankėsi 
Drauge ir miesto bibliotekai įsi 
gijo įvairių leidinių už 182 dol. 
Pažymėtina, kad A. Butą yra 
čia gimęs lietuvis, puikiai kal
bąs lietuviškai, į šį postą yra 
rinktas. Ir ateityje miesto bi
blioteką yra manoma papildyti 
lietuviškomis knygomis.

X Cicero motinoms meninę 
programą šį sekmadienį, 3 vai., 
šv. Antano parapijos salėje iš
pildys būrys jaunųjų dailininkų 
ir šokėjų. Dainuos solistė R. 
Mastienė, akomponuojant G. 
Mitchell. Trumpą paskaitą skai 
tys dr. J. Adomavičius. K. Žeb- 
rauskaitė, K. Sodeikaitė. ir A. 
Vaitaitytė pašoks solo po vieną 
baletinį šokį. A. Valeišaitės - 
Brūsokienės šokių studijos mo 
kinės J. Kolytė, G. Navickaitė, 
Z. Paulėnaitė ir J. Šuopytė pa
šoks kitą šokį. Cicero lituanis
tikos mokyklos mokinių choras, 
vadovaujamas J. Kreivėno, pa
dainuos lietuviškų dainelių. Ben 
druomenė kviečia dalyvauti vi
sus, bet ypatingai senuosius 
ateivius. Programą praves Z. 
Juškevičienė.

X 40 valandų atlaidai Spring 
Vailey, III. Gegužės 27, 28, 29 
d. d. šv. Onos lietuvių parapi
jos bažnyčioje ISpring Vailey, 
III., bus 40 valandų atlaidai. 
Pamokslus sakys kun. A. Nau
džiūnas, MIC, Draugo redakto
rius. Klebonas kun. V. Kwinn 
(Kviečinskas) kviečia parapie- 
čius pasinaudoti Dievo malonė
mis.

X Nekalto šv. P. Marijos 
Prasidėjimo parap. Šv. Vardo 
d-jos mišios už gyvas ir miru
sias motinas ir bendra Komu
nija bus ateinantį sekmad., ge
gužės 13 d. 7 v. r. ir po to tuo
jau pusryčiai ir susirinkimas 
parap. salėje.

X Akademinis Pavasario Ba
lius, kurį ruošia skautai akade
mikai įvyks geg. 12 d. 8:30 v. 
v. Western Ballroom salėje. 
Veiks gausus bufetas, baras ir 
bus įdomi programa, kurią at
liks Chicagos Operos Vyrų 
Choras. Staliukus iš anksto ga
lima rezervuoti pas D. Korzo- 
nienę LA 3-1263 ir pas I. Pa- 
vilčiūtę PR 8-1046. (Pr.)

X Net 3 kvortos vandens 
per valandą išima iš oro Emer
son vėsintuvai. Gradinsko te
levizijų, radijų ir vėsintuvų 
krautuvė, 2512 W. 47th St., 
FR 6-1998. (Sk.)

X Chicagos Aukštesniosios 
Lituanistinės mokyklos abitu
rientui bei abiturientei, geriau
siais pažymiais šiemet baigsian 
čiam ar baigsiančiai mokyklą, 
vienas lituanistinio švietimo rė 
mėjas, kurio pavardė prašyta 
tuo tarpu neskelbti, paskyrė 
100 dol. piniginę dovaną. Lai
mėjusiam ji bus įteikta abitu
rientų išleistuvių iškilmingo ak
to metu, kuris numatytas bir
želio 3 d.

X Dr. Kęstutis Paulis-Paula- 
vičius, vidaus ligų specialistas, 
balandžio 9-13 dienomis daly
vavo American College of Phy- 
sicians suvažiavime Philadelphi 
joje kaip tos kolegijos narys. 
Jisai priklauso Kankakee val
stybinės ligoninės (kurios ve
dėju neseniai paskirtas mūsiš
kis dr. Misevičius) gydytojų 
štabui, gyvena Lisle, 2007 Ohio 
st., ir pacientus priiminėja sa
vo kabinete 107 W. Jefferson, 
Naperville, tel. EL 5-4656.

Šis jaunasis specialistas jau 
aktyviai įsijungė organizuoton 
lietuviškon veiklon.

X A.L.B. Rockfordo apylin
kė ruošia tradicinį, iškilmingą 
motinos dienos minėjimą gegu
žės 13 d., sekmadienį, 2:30 v. 
p. p. Lietuvių klubo salėje. Pro 
gramo je: prof. Balio •'Vitkaus 
žodis motinoms, meninė dalis, 
atliekama “Dainavos’’ ansamb
lio, vadovaujant Faustui Stro- 
liai. “Dainavos” ansamblio šo
kėjai atliks eilę naujų, dar nie
kur nematytų šokių su vaidy
ba, humoristinės poezijos iš
traukų ir linksmom dainom. Po 
programos šokiai, grojant ge
ram orkestrui. Taip pat bus pa 
ruošti skanūs lietuviški pietūs, 
užkandžiai ir gėrimai. Visus 
nuoširdžiai kviečiame dalyvau
ti.

Konstancija Gilmore, Šv. Kazi
miero Seserų rėmėjų draugijos 
ilgametės pirmininkės Antaninos 
Nausėdienės anūkė, šį pavasarį 
baigia Marijos aukštesniąją mo
kyklą su aukščiausiais pažymėji
mais ne tik mokslo srityje, bet 
taip pat muzikos, savo klasės ir 
visos mokyklos1 visokeriopoje veik
loje. Ji yra mokyklos laikraščio 
“Maria Herald” redaktorė. Pir
mauja mokyklos sporto sąjūdžiuo
se, taip pat ir už mokyklos sienų 
yra labai veikli sporte ir religinė
se organizacijose. Valstybės ir ki
tose konkursiniuose egzaminuose 
aukštose mokyklose stipendijoms 
gauti, juos yra puikiai išlaikiusi. 
Konstancijos motina Felicija Nau- 
sėdaitė-Gil.more taip pat yra bai
gusi Šv. Kazimiero seserų akademi
ją, yra veikli alumniečių ir rėmė
jų organizacijose ir taip pat Lie
tuvių moterų klube. Gabioji Kon
stancija gyvena su tėveliais, jau- 
nesniaja sesute ir močiute 8525 S. 
Throop St.

ŠAULIAI GRAŽIAI PASI
RODĖ

Vytauto Didžiojo Chicagos 
šaulių kuopos, meno kuopelė, 
kurią sudaro apie 50 asmenų, 
daugiausiai jaunimo ir kurios 
vadovu yra J. Petrauskas, ba
landžio 28 d. Lietuvių auditori
jos didžiojoje salėje, surengė 
viešą vakarą, kur buvo suvai
dinta 3-jų veiksmų komedija 

| “Širdžių vagys”. Veikalas buvo 
ilgokas, bet nenuobodus, nes 
daug intrigos, netikėtinumų ir 
juoko. Vaidino 8 asmens. Per
traukos buvo trumpos, nes ne
reikėjo keisti scenos dekoraci
jų. Veikalo turinys labai pa
prastas: atvažiavusius du vy
rus iš Amerikos įtaria vagimis, 
o vėliau paaiškėja, kad juodu 
yra ne paprasti vagys, bet mo
teriškų širdžių — susižieduoja 
su Morta ir Elena.

Šauliai savo darbą atliko ge
rai. Akt. Alf. Brinką su jais 
pasidarbavo ilgokai. Trijų mė- Į 
nėšių darbo vaisiai buvo matyti 
scenoje. Jaunimas tačiau ne- į 
pavargo. Jisai mėgsta teatrą ir ' 
nori vaidinti, lavintis, tobulėti i 
ir šviestis. (Vaidino K. Ulevičius, 
M. Martinkutė, S. Petrauskienė, ' 
J. Ulevičius, K. Petrauskas, J. I 
Petrauskas, A. Markuzienė ir 
Pr. Tomkevičius.

Svečių atsilankė apsčiai. Sa
lė buvo apypilnė, nors tą dieną 
buvo ir kitų parengimų. Pelnu 
vadovybė patenkinta ir labai , 
dėkinga visiems asmenims ir 
organizacijoms, prisidėjusiems 
prie V. D. Chicagos šaulių pra- į 
mogos suruošimo, o ypatingai 
meno kuopelės valdybai, vaidin 
tojams ir režisoriui Alf. Brin
kai. . A. Gintneris.

DVIEJŲ ORGANIZACIJŲ 
ŠVENTĖ

Gegužės 26-27 d. Chicagoje, 
Jaunimo Centre, įvyksta L. V. 
S. Ramovės ir L. D. Kng. Biru
tes K.- Š. M. d-jos skyrių at
stovų suvažiavimas ir dešimt
mečio paminėjimas. Pirmąją su 
važiavimo dieną gegužės 26 d. 
10 vai. ryto bus iškilmingai pa
gerbti žuvusieji ir mirusieji dėl 
Lietuvos laisvės. Pagerbimo ce-

mmhi

IŠ KUR TAS LAIVAS?

Pernai 150,000 žmonių aplan
kė Navy Pier. Ten užlipus ant 
sandėlio stogo galima pasivaik
ščioti pusę mylios ir stebėti 
kaip iškraunami ir prikraunami 
iš užsienio atvykę laivai. Įėji
mas nemokamas. Navy prie
plauka atidara lankytojams kas 
dien nuo 9:30 v. ryto iki 10 v. 
vak.

Agrikultūros sekr. Freeman kal
ba konferencijoj, teigdamas, kad 
priekaištai, jog jis favorizavęs B. 
S. Estes, Texas valstybės pareigū
ną, yra neteisingi. (UP))

Švč. Marijos Nekalto Prasidėjimo seserų vienuolyno Chicagos 
apygardos rėmėjų valdyba. Iš kairės į dešinę sėdi: S. Šatraitienė, 
St. Tumosienė, pirmininkė; stovi: J. Kerulis, R. Tonkūnaitė, A. 
Tumosa. Rėmėjų ruošiamas seimas Chicagoje įvyksta Jaunimo 
Centre geg- 20 dieną. Trūksta V. Gečienės, P. Dubinskienės ir A. 
Chodecko.

Chicagoj ir apylinkėse
remonijos įvyks prie paminklo. 
Jaunimo Centro sodelyje. Po to 
bus iškilmingas posėdis Jauni
mo Centro didžioje salėje, o 8 
v. v. ten pat bus banketas-va- 
karienė. Banketo programoje 
bus parodytas įdomus patrioti
nis filmas “Garbė žuvusiems” 
ir po to seks meninė dalis. 
Bus ir šokiai.

Plačioji lietuvių visuomenė 
prašoma gausiai dalyvauti žuvu 
šiųjų pagerbime, iškilmingame 
posėdyje ir bankete. Bilietus— 
pakvietimus į banketą galima 
gauti pas: P. Genį, 7114 So. 
Maplewood Avė., telef. HE 6- 
1732, M. Babickienę, 4135 So. 
Artesian Avė., telef. VI 7-1712 
ir J. Gradinską, 2512 W. 47th 
St., telef. FR 6-1998. Kor.

LIETUVIŲ ŪKININKŲ S-GA

Lietuvių ūkininkų sąjun
ga., pradėjusi savo veiklą prieš 
metus laiko, šiomis dienomis už 
pildė reikalingus formalumus 
Illinois valstybės įstaigose ir 
gavo organizacijoms numatytą
jį registracijos charterį. Sąjun
gos artimiausias uždavinys ap
jungti kuo didesnį skaičių lie
tuvių ūkininkų, atsiradusių iš
eivijoje po antrojo Pasaulinio 
karo. Stipriausias židinys suda
romas Chicagoje, bet jau yra 
užmegsti ryšiai ir su kitose lie
tuvių kolonijose gyvenančiais 
ūkininkais. Pagal pačią ūkinin
kų apsisprendimą nariais šioje 
organizacijoje gali būti visi pa
triotinio bei demokratinio nusi
statymo lietuviai ūkininkai, ar 
ir žemės ūkio darbuotojai, be 
religinių, bei kitokių ideologinių 
įsitikinimų skirtumo. Tik val- 
dybon tegali būti renkami bu
vę, ar esą tikrieji ūkininkai — 
ūkininkavimą laikę, ar laiką sa
vo pagrindine užsiėmimo šaka.

Su kitomis artimomis orga
nizacijomis, ar profesiniais sam 
būriais bus stengiamasi palai
kyti glaudų ryšį. Lietuvių Ūki
ninkų sąjunga, būdama profesi 
nių pagrindų organizacija, pa
brėžia savo įsijungimą ir į cen
tralizuotą mūsų tautinės bend
ruomenės veiklą bei jos pagrin
dinius vienetus: Vliką, Altą, 
Balfą ir LB-nę. Paskutiniuose 
valdybos susirinkimuose, buvu
siuose savo būstinėje: 5759 So. 
Western Avė., Chicagoje, nu
matytos artimiausios veiklos 
gairės bus vėliau spaudoje pa
skelbtos.

PAMALDI ŠEIMA
Krikščionių brolių vienuolis 

Josephus Edvvard minės 50 me
tų vienuolinio gyvenimo su
kaktį De La Šalie aukšt. mok. 
salėje. Jubiliejuje dalyvaus jo 
brolis kun. W. Reinjes ir dvi 
seserys, abidvi vienuolės, sesuo 
M. Angelą ir sesuo M. Wil- 
liam. Iš viso šie 4 vienos šei
mos nariai yra paaukoję 200 
metų Dievo tarnybai.

Redaguoja Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos sk. redakcinis kolektyvas 
Red. J. Plačas, red. pavad. M. Steikūnienė. Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avė., Chicago, Illinois

PALAIMINTA DUONA Motinos Dienai

Netoli Jeruzalės gyveno du 
seneliai: Jonas ir Sara. Jų na
muose keleiviai sustodavo pa
valgyti ir pailsėti. Juodu nega
lėjo dirbti sunkių darbų, todėl 

i priėmė našlaitę Mortą. Ji mal- 
I davo kviečius, kepdavo duoną 
Sir patarnaudavo keleiviams, 
j Jonas dažnai nunešdavo mai
sto Saros seseriai, šioji senutėI 
gyveno Jeruzalėje. Susilpnėjus' 
Jono sveikatai, tą darbą pave
dė atlikti Mortai.

Morta pirmą kartą ėjo į Je-! 
ruzalę. Ji priminė savo miru
sios mamytės pasakojimus apie 
tą gražųjį miestą.

Kiek pabuvus pas Saros se
serį, Morta nuskubėjo į bažny
čią. Prie bažnyčios buvo dide
lė minia žmonių. Žmonėms skir 
stantis ji pamatė Jėzų. Jis pa
žiūrėjęs į Mortą nusišypsojo ir 
tarė: “Morta, ateik arčiau.”
Morta nustebo, kas jis toks, 
kad žino mano vardą. Ji puolė 
Jam po kojų ir bučiavo Jo rū
bų kraštą. Jėzus uždėjo rankas 
ant Mortos galvos. Jai atrodė, 
kad jos širdelė pasakoja Jėzui 
visus jos vargus. Mortai pasi
darė ramu ir gera.

Eidama namo ji galvojo apie 
Jėzų. Įrodymui savo meilės ji 
norėjo Jam ką nors padovano
ti. Buvo našlaitė ir nieko ne
turėjo. Staiga prisiminė mamy
tės dovanotą retežėlį. Ji nueis

Mergaitė ir kačiukas
Nuotr. A. Kezio

Motinos meilė vis nauja.

Minkštos motinos rankos, bet 
sunkios jos ašaros.

Kalk geležį, kol karšta.

Vėjus sėsi — audras piausi.

Čia motulė prie rateli osupdama lingavo. (Piešė Gintaras Plačas)

pas ūkininką, išmainys retežėlį 
į kviečius, parsineš namo, su
mals ir iškeps duoną.

Morta taip ir padarė. Kitą 
dieną, anksti rytą, Morta įdė
jo duoną į krepšį ir niekam nie
ko nesakiusi išskubėjo į Jeru
zalę. Prie bažnyčios nebuvo Jė
zaus. Paklausė apie Jį kunigą. 
Kunigas supykęs ją nuvarė ša
lin.

Morta nebežinojo, kur eiti, 
ko klausti. Dabar paklausė, pro 
šalį ėjusių, dviejų kareivių. 
Kareiviai nusijuokę atsakė: 
“Prieš tris dienas mes Jį nu- 
kryžiavom!” Morta labai susi
rūpino. Ką Jėzus galėjo bloga 
padaryti.

Nuliūdusi grįžo namo. Duoną 
paslėpė kieme. Žadėjo atiduoti 
paukšteliams. Jonas ir Sara ją 
labai barė ir mušė, kad išėjo 
negavus jų leidimo. Sumušta 
perkrito kampe ir gailiai ver
kė.

Sutemus kažkas atėjo. Tai 
buvo Kleopas, jo brolis Simo
nas ir dar kaž kas. Keleiviai 
atrodė pavargę. Morta prisi
minė kieme paslėptą duoną. 
Atnešė ir padėjo ant stalo. Tre
čiasis vyras paėmė į rankas 
duoną, pakėlė akis į dangų ir 
laužė. Morta pamatė Jo veidą. 
Puolusi prie Jo kojų sušuko: 
“Jėzau!” Jis pažiūrėjo į Mortą. 
Jai pasidarė lengva ir gera. 
Staiga Jėzus dingo. Kleopas ir 
Simonas žiūrėjo nustebę. Mor
ta klūpėjo rami ir laiminga. 
Ant stalo gulėjo palaiminta 
duona.

Iš anglų kalbos išvertė
Danutė Brnškytė

REDAKCIJOS KAMPELIS

Nuoširdžiai dėkojame “Drau
gui” už paskyrimą mums dau
giau vietos. Jaunųjų rašytojų 
straipsniai greičiau pasirodys.

Pakartotinai prašome galvo
sūkius ir visą medžiagą siųsti 
skyriaus adresu, o ne tiesiog 
“Draugui”. Neapsunkinkite be
reikalingai “Draugo” administ
racijos.

Taškų laimėjimai

A. Arštikytė — 65; A. Palytė 
—60; Z. Girginaitė ir E. Po
cius po 59; D. Siliūnaitė—55; 
A. Praekailaitė—44; B. Paliu
lytė—40; Ž. Brakauskaitė — 
27; A. Pakalniškis — 24; kiti 
mažiau.

Kai gegužes saulute tekėjo, 
Kai rožės pražydo čionai, — 
Tau prisiminė mūsų tėvynė, 
Ten savi paliktieji namai.
Ir mano lovelė mažytė,
Ir lopšinė dainuota saldi; 
Vaikystės takeliai išminti:
Tu juos prisiminus liūdi.
Tau dovaną atnešu šiandieną, 
Dovanėlę šventų pažadų:
Už tėvynę meldžiuosi kasdieną 
Ir j ją vis sugrįžti žadu.

Milda Skučaitė

Lietuva Tėvynė

Ten toli už marių
Lietuva Tėvynė,
Tarp žaliųjų girių 
Ir pievų daugybės.
Ten gėlytės žydi
Ir rūtos daržely,
Mane mintys lydi
Lietuvos šalelėn.

Daina Jaraitė,
Highland, Ind.

-t

Vasara buvo gražu 
Ir taip saugu 
Mažai Rūtelei 
Ant močiutės kelių.

Nuotr. atsiuntė J. Pakštienė

TRUPUTĮ PAGALVOK

Kartą keliavo čigonas ir lie
tuvis. Pavargę sustojo prie šal
tinio pavalgyti. Lietuvis turėjo 
5 bulkutes, o čigonas — 3. Prie 
jų priėjo trečias keleivis, kuris 
nieko neturėjo įsidėjęs valgyti. 
Jis sakė sumokėsiąs 8 litus 
(lietuviškais pinigais), jei juo
du sutiks su juo pasidalyti mai- 

| stu. Čigonas ir lietuvis sutiko, 
i Visas bulkutes sudėjo į .vieną 
(vietą ir padalijo į 3 dalis. Tre- 
j čias keleivis pavalgęs duoda či- 
I gonui 3 litus, o lietuviui 5 litus. 
Lietuvis sako, kad privalai pa- 

1 dalyti teisingai. Trečias kelei
vis aiškina: čigonas turėjo 3 
bulkutes, jam priklauso 3 litai, 
o lietuvis — 5, priklauso 5 li
tai. Lietuvis sako: čigonui pri
klauso 1 litas, o man 7 litai. 
Kurio teisybė ir kaip paaiš
kinti? (5 taškai)

Kurios Lietuvos upės įteka į 
Baltijos jūrą ar Kuršių ma
rias? (2 taškai)

Kas eina pirmyn, niekad at
gal? (2 taškai)

Ją prisiuntė Romas
Vasiliauskas

GALVOSŪKIŲ ATSAKYMAI

1. 300 mylių.
2. Kada medžiai sprogsta.
3. Sau lygaus arba nuodė

mės.
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TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, C ran geny bes, etc.
3237 W. <>3rd St.. Chicago 29, III. 

Tel. 434-40(10
ParduotuvS atdar^a ir sekmadie

niais.
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