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Visuomenė prieš aukščiausiojo teismo sprendimą
Kuris trenkia smūgį į pačią 

širdį religinės tradicijos
Kardinolas Spellman, New York arkivyskupas, 

buvo supurtytas

WASHINGTON, D. C. — Auk 
ščiausio JAV teismo sprendi
mas, draudžiąs maldą, sukėlė 
pasipiktinimų bangą. New Yor
ko valstybės švietimo pareigū
nai pareiškė nusivylimą tokiu 
sprendimu. Kardinolas Spellman 
pareiškė, kad tokio sprendimo 
jis buvo supurtytas ir išgąsdin
tas. Maldą jis apibūdino kaip 
paprastą ir savanorišką valdi
nių mokyklų auklėtinių pareiš
kimą tikėjimo j Dievą ir pažy
mėjo, kad “toks sprendimas 
trenkia smūgį į pačią širdį reli
ginės tradicijos, kurioje buvo 
Amerikos vaikai auklėjami”.

JAV Evangelikų sąjungos in
formacijų direktorius Stanley 
Mooneyham Chicagoje pastebė
jo, kad dabar krašto gyventojų 
daugumui pasiliko tik viena ga
limybė pareikšti savo nuomonę
— pravesti atitinkamą konstitu 
cijos pataisą. Toliau pabrėžė, 
jog evangelikai visada laikėsi 
minties, kad maldos kalbėjimas Į 
ir Šv. Rašto skaitymas (be ko-- 
mentarų) nėra konstitucijos pa
žeidimas. “Mes esame tikri, kad 
ši Aukšč. Teismo nuomonė ne
sutampa su krašto piliečių dau
gumos nuomone”.

Pagarsėjęs protestantų kalbė 
tojas Billy Graham pareiškė, 
kad jisai buvo supurtytas ir 
apviltas tokiu teismo sprendi
mu ir pavadino tai dar vienu 
žingsniu į JAV sekuliarizaciją, 
tardamas: “Dieve, pasigailėk 
mūsų krašto, kai mes jau nebe
galime šauktis nei Dievo pagal
bos”... Konstitucijos kūrėjai no 
rėjo garantuoti religijos laisvę, 
o ne laisvumą nuo religijos”.

Ne.w Yorko valstybės guber
natorius Nelson A. Rockefeller 
mano, kad gali būti maldos teks 
tas taip pakeistas, jog jisai bū 
tų priimtinas naudoti mokyklo
se.

Kongreso atstovas Frank 
Chelf (demokratas iš Kentu- 
cky) pabrėžė, kad tie šeši tei
sėjai, sudarą Aukščiausiąjį teis 
mą, turėtų gėdytis to savo spren 
dimo ir atsistatydinti. Jų spren 
dimą apibūdino kaip juokingą, 
piktžodžiaujantį, antikrikščioniš 
ką, beveik ateistinį.

Ypač pietiečiai tą teismo 
sprendimą aitriai kritikuoja. 
Kongreso atstovas George An- 
drews (demokratas iš Alaba- 
mos) prasitarė — jie į mokyk
las įvedė negrus, o dabar iš jų 
išvaro Dievą. Kongreso atsto
vas William M. Colmer tokį 
sprendimą vadina dar vienu 
žingsniu į komunistinės filoso-
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f i jos priėmimą. Kongreso at
stovas John J. Rooney skelbia, 
kad toks “asiliškas” sprendimas 
Amerikos mokyklas gali prily
ginti Sovietų Sąjungos mokyk
loms, kur neleidžiama minėti 
Aukščiausios Būtybės vardo.

Mormonų bažnyčios seniūnas 
senatorius Wallace F. Bennet 
(iš Utah, valst.) pastebėjo: “Ne 
žinau, kaip mes dar toliau ga
lėtume benueiti drausdami pap
rasčiausią tikėjimo į Dievą iš
pažinimą”.

— Vieni kongresmanai siūlo 
papildyti JAV konstitucijos pir
mąjį skyrių, kad būtų leista 
malda kalbėti (viešose) valdi
nėse mokyklose, o antri ragina 
patobulinti įstatymą, kad Aukš
čiausiojo teismo nariai būtų ne 
visam gyvenimui, bet keleriems 
metams.

— Buvęs JAV prezidentas 
Hoover nepatenkintas Aukščiau j 
siojo teismo sprendimu neleisti 
kalbėti maldos viešose mokyklo
se.

Komunistų originalūs
dokumentai

WASHINGTONAS. — Į Jung 
tinių Amerikos Valstybių įstai
gas yra patekusi dalis Sovietų 
Sąjungos komunistų partijos 
Smolensko archyvo, kuris pa
rodo kompartijos veiklą nuo 
1919 iki 1939 metų. Archyvą 
sudaro 500 storų ryšulių.

Amerikos mokslininkai do
kumentus patikrinę sako, kad 
komunistinė sovietų valdžia yra 
paremta vienas kito šnipinėji
mais.

! Be to, archyve rasti slapti 
j dokumentai Stalino ir Molotovo 
pasirašyti, kurie įsakė griebtis 
masinio teroro prieš tuos, kurie 
priešinasi kolchozinti žemės ūkį. 
Iš to įsakymo matyti, kad 1929 
m. buvo sukišta į kalėjimus 300, 
C00 ūkininkų, neįskaitant laiko
mų ir siunčiamų į priverstino 

j darbo stovyklas. Mokslininkai 
tyrinėdami šiuos dokumentus 
sako, kad geresnių šaltinių so
vietiniam gyvenimui pažinti ne
begali būti.

JAV Valstybės sekretorius Dean Rusk kalbasi su Britanijos už
sienio reikalų sekretorium lordu Home britų užsienio reikalų įstai
goje, sutarę susitikti su Sovietų Sąjungos užsienio reikalų minis
teriu Gromyko kalbėtis Berlyno reikalu. Rusk gavo garbės moks
linį laipsnį Oxford universitete ir išskrido į Lisaboną pasitarti su 
portugalų vyriausybės pareigūnais; iš Lisabonos grįžta į Washing 
toną. (UPI)

Prezidentas Tshombe nesutaria su 
premjeru Adoula

Katangos provincijos prezidentas Tshombe grįžo namo

Naujausios
žinios

— Ramiojo vandenyno (Paci- 
fiko) laivyno pareigūnai panei
gė pranešimus, kad JAV 7-tas 
laivynas plaukia link Formozos 
sąsiaurio.

— Britanijos premjeras Mac 
millan vakar parlamente pareiš 
kė, jog britai dar pasilaikys 
atskirą atominę jėgą.

— Irako premjeras Kassirn 
vakar pareiškė, jog jis turįs tei
sę valdyti Kuwaito karaliją. I- 
rakietės moterys turės lygias 
teises su vyrais, ir jos galės pa
tekti net ir į parlamentą atsto
vėmis.

Raudonųjų pagalba Afrikos 
Gvinėjai nepanaudojama

Atsiunčiami tokie daiktai, kurie nepanaudojami

CONAKRY, Gvinėja. — Gvi- Atvežė daug geležiniipjfalių į- 
nėjos režimas, palinkęs į ko- rengti, nors Gvinėjoje nėra ka- 
munizmą, pastaruoju metu pa-; nalįzacijos ir fabrikų atmatoms 
rodė apsivylimą pašalpa iš ana- j perdirbti. Dėl tų ir kitų raudo- 
pus Geležinės uždangos, nes pra! nųjų neapdairių žygių Gvinėja 
dėjo iš ten plaukti į Gvinėją ėmė krypti į JAV pareigūnus, 
tokie daiktai, kuriais ji negali I prašydama pagalbos krašto ū-

LEOPOLDVILLE, Kongas.
— Katangos provincijos prezi- 

į dentas Tshombe vakar išvyko 
namo — į Elizabethvillę — iš 
Leopoldvillės, kur beveik mė
nesį tarėsi su Kongo premjeru 

į Adoula katangiėčių prijungimo 
I prie centro klausimu. Derybos 
nepavykusios. Adoula šiandien^1 
paskelbsiąs naują vyriausybę; i 
buvo ketinęs įtraukti į valdžią 1 CCntų atlyginimo pakėlimą. į tų pradžioje 

Streikas būtų pradėtas šian-' 
dien.

Trumpai iš 
visur

— Buvęs Turkijos premjeras 
Inonu sudarė naują vyriausy
bę ir ją pateikė patvirtinti pre
zidentui.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės turi daugiau orchestrų. 
Simfoninių orchestrų Jungtinė
se Amerikos Valstybėse yra 
daugiau negu visose Vakarų Eu 
ropos valstybėse kartu paėmus.

— 4,750,000 firmų Amerikoje. 
Komercijos departamentas už
vakar pranešė, kad 4,750,500 a-

pasinaudoti.
Iš anapus Geležinės uždangos 

į Gvinėją atvežta plūgai snie
gui valyti, kurio tame Vakarų 
Afrikos krašte niekada nėra ir 
nereikia gatvių valyti; atvežė 
kamščiatraukių daugiau negu y- 
ra žmonių Gvinėjoje. 1959 me
tais jų ten buvo 3 milijonai.

kiui kelti.

— Prancūzų vyriausybė tę
sia su Tunisijos pareigūnais de
rybas dėl išvedimo Prancūzijos 
dalinių iš Bizertės laivyno ba-

Priimta Pavergtųjų 
Europos Tautų

Savaites programa
NEW YORKAS. — Šiais me

tais Pavergtųjų Europos Tau
tų (PET) Savaitė Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse bus pra
dėta liepos 15 dieną ir baigta 
liepos 21 d. PET generalinis ko
mitetas New Yorke jau apsvars 
tė ir priėmė laikinę programą.

Šių metų Savaitės pagrindi
nis šūkis numatytas “Lygiai ir 
Europai turi būti pripažintas 
laisvas apsisprendimas”.

Kaip ir anksčiau, ir šiemet 
numatytos pamaldos šv. Patri-

DAUG STUDIJUOJANČIŲ , j:o katedroje New Yorke; be to, 
Pennsylvanijos valstybės ka- ir kitose bažnyčiose, sinagogoje 

talikų mokyklas lanko 573,055 ir graikų ortodoksų katedroje;
be to, bus iškelta vėliava ties 
ACEN patalpomis, su paverg
tųjų tautų organizacijų veikė-

DIDŽIAUSIA KATALIKŲ 
LIGONINĖ

New Yorke pastatyta $6.3 
milijonų dolerių kainavusi Šv. 
Vincento ligoninė, kurioje bus 
1,000 lovų ligoniams ir net 100 
atskirų laboratorijų. Pastatas 
10 aukštų. Tai bus didžiausia 
katalikų ligoninė JAV-se.Vokiečių angliakasiam

pakeltas atlyginimas
BONNA, Vokietija. — Vaka

rų Vokietijos kasyklų darbinin- 
: kų unija atidėjo neribotam lai-

auklėtiniai. Apskaičiuojama,
ką, pasiekusi kompromisinį 8 : merikiečių firmų dirbo 1962 me ^ad tuo būdu valstybės iždui su

ir vyrų iš Katangos, bet dabar, 
atrodo, visai kita kalba.

Adoula prašysiąs Jungtinių 
Tautų karinę vadovybę jėga pri 
jungti Katangos atsiskyrusią 
provinciją prie Kongo.

i taupoma po $225,000,000 me- 
i tams.

Artejant Pavergtųjų 
Europos Tautų 

Savaitei Amerikoje
WASHINGTONAS. — Ry

šium su visų pavergtų tautų 
laukiamu Pavergtųjų Tautų Sa
vaitės paskelbimu JAV-se, Lie
tuvos laisvinimo organizacijos 
ta proga priminė, kad PT sa
vaitė Amerikoje buvo pirmą kar 
tą paskelbta 1959 m. preziden
taujant Eisenhoweriui.

Anuometinis Valstybės pasek 
retorius, laikinai ėjęs Valstybės 
sekretoriaus pareigas, Dillon 
(šiuo metu JAV finansų sekr.), 
ryšium su Eisenhowerio pasira
šyta savaitės deklaracija, buvo 
priėmęs Pavergtųjų Europos 
Tautų delegaciją.
politiką apibūdino
džiais: “JAV vyriausybė nepri
pažįsta ir nepripažins nuolatine

Kennedžio ženklai
MEXIC0 CITY. — Meksikie

čių vyriausybė išleido naujų 
oro pašto ženklų paminėti pre
zidento Kennedžio vizitą šį sa
vaitgalį.

JAV kareivis George Fryett, 26 
■metų, paleistas iš šešių mėnesių 

Dillon JAV nela’sv®s Viet Cong partizanų, pa- 
. v neigė, kad jis rašęs laiškus komu- 

tokiais zo- j nigtams. Jis taipgi pareiškė, kad

zės. Tunisiečiai jau turi pietinę dabartinę padėtį (status quo) 
šios bazės dalį. į Rytų ir Vidurio Europoje.

Orane, Alžirijoje, išsprogdinti 
britų naftos tankai

ORAN, Alžirija. — Slaptoji; naftos tankus krantinės apy- 
teroristų armija Orano uoste linkėję.
padegė naftą, vakar dar dūmai 
buvo apgaubę šį vakarinį alži
riečių jūros uostą.

Teroristai išsprogdino tris bri 
tų Petroleum kompanijos tan
kus, ir padegė septynis kitus

Netrukus po sprogimo du lai 
vai, pripildyti europiečių, išplau 
kė iš uosto į Prancūziją.

Tūkstančiai europiečių, susi
telkusių netoli Oran’s La Senia 
aerodrome, vakar laukė lėktu
vų į Prancūziją.

priešinosi raudonųjų pastangomis 
perplauti jo smegenis. Jis gyveno 
Long Beach, Calif. (UPI)

Mao buvęs priešas
gavo žymią vietą

HONG KONG. — Li Li-san, 
žymus kinas komunistas dar 
Mao Tsertungui iškilant į val
džią, ištrauktas iš nežymios po
zicijos ir duota jam didesnė val
džia.

Pasak Peipingo spaudos pra
nešimų, Li Li-san paskirtas ki
nų komunistų partijos centro 
komiteto šiaurinės Kinijos biu
ro sekretorium. Kinijos komu
nistai nori parodyti, jog jie yra 
vieningi.

Apie 437,000 naujų firmų (į- 
monių) buvo įkurta 1961 me- j — Mandagumas nieko nekal
tais, toks pat skaičius kaip ir nuoja, o laimi viską.
1960 m. I —M. W. Moiitgu

AUSTRALIJOS MENZIES 

PREKYBOS KLAUSIMU

jų kalbomis, parengimai Wash- 
ingtone (Kongreso nariams pa
gerbti pietūs), iškilmės N.ew 
Yorke (liepos 20 d.) įteikiant 
metinę PET Savaitės knygos 
dovaną ir kt. Bus sukviestos 
spaudos konferencijos, paskelb
tas PET ir kitų organizacijų 
manifestas, tikimasi paramos 
Savaitei iš spaudos, radijo ir kt.

CANBERRA, Australija. — 
Ministeris pirmininkas Robert 
Menzies užsiminė, jog Australi
jai gali tekti prekiauti su ko
munistų valdomais kraštais, jei 
ji netaktų rinkų Europoje, įsi
jungus Britanijai į Europiečių 
Bendrąją Rinką.

Menzies pažymėjo, kad senie
ji Australijos prekybos kanalai 
gali išsekti ryšiumi su planu 
1970 metais užbaigti britų ben
druomenės (commonwealth) na 
riams teikiamas pirmenybes;

tas žingsnis yra vienas iš nu
matomų. nuostatų Britanijai įsi
jungiant į Bendrąją Rinką.

Neminėdamas komunistinių 
valstybių, jis pridėjo: “Jei tas 
reikštų, jog mums teks turėti 
daugiau reikalų su kraštais, su 
kuriais nenoriai palaikome vers
lą, taip, tai ir reikštų”. Ir to
liau ministeris pirmininkas pa
brėžė :

“Pirmoji Australijos vyriau
sybės pareiga yra tauta ir Aust
ralijos pramonė”.

Brandt siūlo Berlyne
įkurti Hollyvvoodą

BERLYNAS. — Burmistras 
Willy Brandt pasiūlė Vakarų 
Berlyną padaryti Europos fil
mų (movie) meno centru. Šią 
mintį Brandt iškėlė dvyliktame 
metiniame Berlyno filmų festi
valyje.

Trisdešimt šešios valstybės 
rodo 63 filmas šių metų festi- 

! valyje.

AMERIKOS VALDINĖSE MOKYKLOSE 
NELEIDŽIAMA MELSTIS

WASHINGTONAS. — Aukš
čiausias JAV teismas 6 balsais1 
prieš 1 nusprendė, kad New 
Yorko valstybėje, valdinėse mo 
kyklose, įvestoji malda pažei
džianti konstituciją. Ta malda 
buvo mokykloms patarta New 
Yorko mokyklų tarybos. Jos 
tekstas: “Visagalis Dieve, mes 
pripažįstame savo priklausomy
bę Tau ir mes Tavęs prašome 
laiminti mus, mūsų tėvus, mūsų 

j mokytojus ir mūsų kraštą”.
Tą Aukščiausiojo teismo 

sprendimą parašė teisėjas Hugo 
L. Black. Teisėjas Potter Ste- 
wart, tam nepritardamas, pa

rašė atskirą nuomonę. Devynio
likos valstybių generaliniai pro
kurorai (teisingumo ministe
riai) raštu pareiškė, kad jų nuo 
mone maldos kalbėjimas mokyk 
lose nėra priešingas konstituci
jai..

Aukščiausio teismo sprendi
mas buvo padarytas, kai tą rei
kalą iškėlė penki New Yorko 
valstybės tėvai, kurių vaikai lan 
ko mokyklas. Po prašymu pasi
rašė du žydai, vienas unitarionų 
tikybos, vienas vadinamos Eti
nės Kultūros draugijos narys 
ir vienas .netikintis. Iš kitos pu
sės, grupė tėvų Aukščiausiame

teisme rėmė tą maldos kalbėji
mą mokyklose. Šią grupę suda
rė penki katalikai, septyni pro
testantai, trys žydai ir vienas 
nepriklausąs religinei bendruo
menei. (Plačiau apie tai žiūrėk 
3-me puslapy).

— Raudonoji Kinija, turinti 
650,000,000 gyventojų, nusigan 
do Chiang Kai-sheko Formozos 
11,000,000 asmenų, pradėjus kai 
bėti apie nacionalistų invaziją 
į žemyną. Komunistų valdomą
TZi-G-L t-l T-» o /S r»
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NAUJAS MEDICINOS 
DAKTARAS

Chicagoje, Lojolos universite 
to Kard. Stritch vardo Medici
nos mokyklą šiemet baigė 71 
medikas, gaudami š. m. birželio 
7 d. medicinos daktaro laipsnį. 
Jų tarpe yra ir vienas lietuvis: 
Jonas Rimvydas Dainauskas. 
Naujas medicinos daktaras, 
'gimęs Kaune, 1941-44 metais 
mokėsi “Aušros” gimnazijoje, 
Kaune, gi 1945-49 metais Trem 
tyje — Wuerzburge ir Schwein 
furth’e, lietuvių gimnazijoje. 
1949-50 mt. tęsė mokslą aukš
tesniojoje mokykloje Grand Is- 
land, Nebr. Po karo tarnybos 
jis 1956-58 metais Lojolo uni
versitete studijavo biologiją, o 
nuo 1958 metų mediciną, kurią 
ir baigė šiemet.

Dr. J. Dainauskas

KETURIOLIKA NAUJŲ žydinčią gėlę sktn. O. Aglins- 
GINTARIECIŲ įkienei dėkodamos už patalpas,

Pereitą savaitę vyko Korp! kur “Dubysos” draugovė savo 
Gintaras junjorų egzaminai, sueigoms ir šventėms rado jau- 
Per egzaminus, junjorai buvo kų prieglobstį net per keturius 
stipriai egzaminų komisijos pa- i metus. Dalyvė
kratyti, tačiau visi parodė tin- Į
karną ir rūpestingą pasiruoši- PASANDRAVIO STOVYKLA 
mą. Praktiškoji egzaminų dalis ! “Kernavės” skaučių tunto sto 
buvo atlikta Wisc. Delis, kur vykia šiais metais vyks Indiana 
junjorai įrodė savo sumanumą Dunes State Parke. Maironio 
ir skautišką patyrimą. Egzami- gimimo šimtmečiui paminėti 
nūs išlaikė ir rudenį per korpo- , bus pavadinta Maironio gimti- 
racijos metinę šventę spalvos į nės vardu — Pasandravis. 
bus suteiktos šiems junjorams: j Stovykliniai pasiruošimo dar- 
Ramunei Bagdanskytei, Aure- ; bai vyksta pilnu tempu. Nuošir 
lijai Balytei, Daliai Dičpinigai- ' džiai talkininkauja visos sesės, 
tytei, Daliai Eidimtaitei, Jolan- į net if tos, kurios šiais metais 
dai Eigelytei, Romai Izokaity- negalės kartu stovyklauti, 
tai, Gražinai Juškaitei, Inai Psktn. Vita Černienė šią vasa- 
Mackevičiūtei, Daliai Nemickai- ! rą yra pakviesta lektorės parei- 
tei, Nerijui Paulioniui, Gintarui goms į Chicagos universitetą, 
Rėklaičiui, Jonui Rimkūnui, Re- bet stovyklai paruoš gaireles, 
ginai Stravinskaitei, ir Vidai. Sktn. Vanda Aleknavičienė su- 
Žeruolytei. Korporacijos valdy- rinko ir iliustravo stovyklinių 
ba busimiem senjoram linki sėk bei skautiškų dainų dainorėlį, 
mės ir gero vėjo! A. A. kuris jau spausdinamas sktn.

V. Vijeikio. Kitais pasiruošimo 
reikalais dar daug rūpinasi v.‘DUBYSOS” PAUKŠTYTES 

SKRENDA sktn. H. Plaušinaitienė — mais 
Gražų birželio 17-tos sekma- j tu, sktn. J. Krutulienė :— baga- 

-Presbyterian ligoninėje, Chica- dienį “Dubysos” paukštytės su žo priėmimu, sktn. K. Kuraity-
goje, irgi dirbdamas patologijo
je.

f. R. Dainauskas, dar būda
mas Vokietijoje, lygiai ir Ame-' 

Savo specialybe naujas dak- rikoje, visą laiką dalyvavo L.

sirinko į paskutinę metų suei- . te ir v. sk. D. Rūkaitė — pala- 
gą. Ši sueiga buvo 12-kos duby- pinėmis bei stovykliniu inven- 
siečių (“Gilių” ir “Liepsnelių”) torium, o viskam vadovauja 
išleistuvės į skaučių draugovę, tuntininkė Sktn. L. Luneckienė. 
Dvy’ika darbščių, energingų ir Registracijos reikalus veda

taras pasirinko patologiją To- Skautų, ir Akademikų Skautų linksmų sesių, kurios pirmuo- psktn. Nijolė Užubalienė, 2520
je srityje jis, dar studentauda-j Korp. “Vytis” veikloje. Į skau gius skautiškus žingsnelius žen- West 70th gatvė, telf. GR6-0020.
mas jau kelerius metus dirbo tus dr. Dainauskas įstojo 1945 gė “Dubysos” draugovėje, pa- Stovyklos pradžia liepos 4 d.
ir drauge su savo profesoriumi m., būdamas Wuerzburge. Skau į kėlė sparnus ir, po uoliai išlai- iki liepos 21 d. Sto vykiau jan-

w Carton yra paskelbęs J_ 'lnEn ikvtn T-in nat. epza.minu bei tnrSo titrai
mokslinį rašinį apie elastinių 
(plaučių) audinių savybės (Iso- 
lation and physical properties 
©f single elastic fibers” — Fe-

sidėjusiems prie gegužinės su
rengimo, širdingai dėkojame.

Tunto Vadovybė

S
Vai

0R. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINTOS 

2858 West 63rd Street
Vai.- kasdien 10— -1.2 vai lr 7—9 v 
• ak. šeštadieniais 10—. vai. Trečia

■m. uždaryta Kitu laiku susitarus 
Ofiso telefonas PR 8-3229

Rez. telef. WAlbrr<»k 5-5076

Rez. HE B-1670

DR. K. G. DALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERY LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Crav ord 
Med ai Building). tel. LU 5-6446

alandos pagal susitarimu Je! ne- 
itsillepia, skambinti MT 3-0001,

Ofisas: 3148 VVest 6Srd Street
Tel.: PRospect 8-1717

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

Dr. S. B I Ežį S
C H I R U F G A S 

■ alandos: Kasdien nuo 1 iki 3; treč. 
išdaryta. Antrad. Ir penkt. vakarais 
įuo 7 iki 8.

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE C?AlL_Y

P. ŠILĘSKIS, 0. P.
orthopedas. Protezistas 

Aparatai-Protezal, Med. bai.- 
dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) Ir 1.1.

9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 9-1.
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III 

Tel. PRospect 6-5084

D R. J, IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

54S0 So. Kedzie Avė,
Priima ligonius pagal snattarima 

1 >51 valandos .skambinti telefonu 
IBmioek 4-1632 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
raskied. išskyrus trečiad. Ir šeštad

4545 WEST 63rd ST., CHICAGO 29, DLL., Tel. LUdlow 5-9500

: Second Class Postage paid at Chicago. Illinois. Published daily,
■M

: except Sundays, days after Christmas and Easter, by the Lithuanian 5
i Catholic Press Society. 1
; Subscription rateš: $13.00 per year in Chicago, Cicero and Foreign. MM

$11.00 per year outside of Chicago and in Canada. =
: Prenumerata: Metams l/2 metų 3 mėn. 1 mėn.
i Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 $7.00 $4.00 $1.75
i JAV ir Kanadoj $11.00 $6.00 $3.50 $1.50

• Redakcija straipsnius tai- ) • Redakcija dirba kasdien
■M.

so savo nuožiūra. Nesunau- < 8;3o _ 5:30, šeštadieniais
S dotų straipsnių nesaugo, juos R.^o _  i?-nntoa grąžina tik iš anksto susita- S
E rus. Redakcija už skelbimu ? _ .. ,. , ,

turini neatsako. Skelbimų * Admin.stracija dirba kas- ,£
E kainos prisiunčiamos, gavus ? dien 8:30 — 5:uu, šeštadie- :
a prašymus. ) niais — 8:30 — 12:00. HBB
Fi HimiuiiEnEmmmiiHiimiiimimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiimiiiiiiiiiiiii!S

Telefonas: GRovehell 6-1505
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS

2422 West Marųuette Rd
Valandos 9- 12 ir 7-—9 v. v. paga! 
susitarimą, išskyrus trečiadienius 
uždaryta. .

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDĮNftS LIGOS
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę.

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

Telef. REpublic 7-2290.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10-12 - 4-7 Treč. lr šeš-
tad. tik 10-3”

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

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė. VA 7-7381 
VAL.: 10 ryto iki 8 vak., trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p. 
Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR. 0-6730

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR 0-6730

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

chirurgija
Ofisai: 7958 S. Weste.ru Avė., tel. 
GR 6-0091; 392 E. 150th St . Harvev, 
Tik. tel. EDison 3-4384; 30: N. Mi-
cbigan Av., Suite 808, tel.ĖE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą.

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

(kampas 35-ta ir Halsted) 
Valandos vak. 0-9. Šeštad. 10-2 p. p. 

Trečiad. susitarus.
Tel. Ofiso — BĮ 7-0400.

Dienos metu tel. CA 5-5010 DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
6449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, III.

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

neatsiliepia slkambintt TE 9-1071. . .

Tel,: REliance 5-1811
DR. WALTER 1 KSRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad. ketvlrtad. Ii 
penktad. nuo 1—4 p. p., 8:39-8:30 
vai. vak šeštad ’ ■ t v«,1 trečiad. DR. J. J. SIMONAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGASei. ofiso lr buto OLymidt. 0-4150

DR. P. KISIELIUS
VDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. I5th St.. Cicero
Kasdien 1—S vai. ir 6—8 vai. vak 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Ofiso tel. REliancc 5-4410

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

Penkt. tik 1—3 p. p.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. E. STANAT-STANAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mitybos ir svorio problemos 
1951 West Irving Park Road 

(Damen Avė. kampas)
Vai. pirm., ketv. ir penkt. 7-8 v.

p. p. ir pagal apointmentą.
Tel. Ofiso LA 5-2134. Rez. 878-5960

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA-CHIRURGE

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—3 vai. 
vak., pirm., antr., ketvlr. 6—9 vai. 

Trečiadieniais tik susitarus Ofiso telef. CLiffside"4-2896
Rezid. telef. AVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 ir 
6—S vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 
v. iki 5 v. v.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIU IK VAIKU LIGŲ 

[ SPECIALISTE
MEDICAL BTJILDIfiG

7156 South Westem Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 1.1 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo
6 v. — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p šeštad 11

vai. ryto Iki 3 vai p. p.
Oflee tel. KE 7-1168

Res. tel. WAlbrool 5-3763

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71 st Street
Telefonas HBmiock 6-3545 

(OFISO IR REZ.)
VALANDOS P’AOAL SUSITARIMU

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5572
Ofiso vai.: Pirm., antr., ?treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.:.

DR. A. MAOIUNO PARTNERIS

DR. E. HOERSTER
Į CHIRURGAS
1 2858 West 63rd St.

Tel. PR 8-7773
'Vai.: pirmad. ir ketv. 5 iki 8 v. v., 

antrad. ir penkt. 1 iki 4 n. p.

Tel. ofiso HE 1-2123, rez. GI 8-6105

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
ATOSTOGOSE IKI RUG- 

PIŪČIO MĖN. 5 D.
Ofiso HE 4-1818, Re». PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos
2454 West 71st Street

(71-03 lr Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto lr 4-8 v. v. 
Šeštad.: 9 v. r. — 2 p p.

Trečiadieniais uždaryta.

Telefonas — GRovehilI 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybe: AKUŠERIJA lr MOTERŲ

LIGOS
Valandos: nuo 1-4 ir 6-8 vai. vale. 

šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVU IK SMEGENŲ LIGOS 

548C Su. Kedzie Avenne
PAGAL SUSITARIMĄ

Tel. HE 4-1562
Skambint 2 iki 9 vai. popiet kasdie
ną. išskyrus trečiadieni.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE

6248 South Kedzie Avenue
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8. 

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais ir susitarus.DR. JULIA MONSTAVIČIUS

GYDYTOJA-CHIRURGffi 
Vidaus ligos

10748 S. Mlchigan, Chicago 28, III. 
Telef. offlso; PUllman 5-6766 

Namų: BEverly 8-3046
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. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 Wešt Marąuette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. ir 7 iki S v. v. 

Treč. ir šeštad. pagal sutartį.
Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE: 

Ofisas 2659 W. 59th St
Vai. Pirm., ketv. 2-4 p. p. Ir 6-8
p. p., šešt. 16-12 vai.

Ofisas 3259 S. Halsted St.
Vai. Antrad. Ir penkt. 1-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 6660 So. Artesian Avenue
Vai.. 11 v. ryto iki 3 v. p.p., 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne 
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAK.: kasdien nuo 2 iki > vai. vak. 
'Pt-ač Ir BAkmad. tik «uidtAru«.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VTDAUS LIGOS 

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

Vai Uasiien nuo 6—8 vai vak.
Šešt. 2—4 vai.

rečlad. lr Kitu laiku pasai sutarti 
Ofiso telef. 470-4042 
Rez. U’Albrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
uKstp ir šlaonmo faktj chlrargl'n 

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

Valandos pagal susitarimą

tų Vyčių įžodį davė 1950 me-1 kytU I'j° Pat- egzaminų bei čios skautės turės progos tikrai 
kruopščiai atliktų darbų, išskri- turiningai praleisti kelias vasa- 
do į “Živilės” skaučių draugo- ros savaites. Be prastų skau- 
vę, pasiryžusios augti, dirbti ir tiškų užsiėmimų bus pravesta 
gerėti skautiškoje šeimoje. |įr religinė programa, vadovau- 

Keturios naujos sesės sueigo- jant tunto kapelionams: kata- 
je davė įžodį ir nutūpė “Duby- likų _ kun. J. Raibužiui, S. J. 
sos” lizdelin, pasipuošusios nau ir svangelikų kun. A. Trakiui.

tais. 1956 m. įstojo į Korp “Vy
tis” ir 1957 m. buvo pakeltas į 
seniorus. 1957-58 m. jis buvo 
Korp. “Vytis” Chicago skyriaus

deration Proc. 19:383, 1960). i sekretorius ir, tuo pat laiku, 
Tą rašinį savo darbuose cituoja i Skautų Akademikų laikraščio 
ir labai žinomi Amerikos medi- “Mūsų Vytis” redakcijoje užsie
einos profesoriai (pvz. prof. J. j nio skyriaus vedėjas. Jis taip Į jutėliais.raudonais kaklaryšiais, j stovyklauti užsiregistravo di- 
Mead iš Harvard School of pat priklausė “Student Ameri-i Pačiomis šypsenomis ir dide- jesnė dalis “Kernavės” tunto 
Public Health, Boston, Mass.) can Medical Association” ir
Ligoninės darbo praktiką nau
jasis daktaras atliks St. Lukas

“Phi Chi Medical Fratemity”
Br. Kviklys

liais norais kasdieną tapt gėrės skaučių. Jos kviečia tėvelius, 
nėmis. i gimines ir pažįstamus aplanky-

Sueigoj dalyvavo “Kerną- ti jas pasandravyje. 
vės” tunto tuntininkė sktn. L., Sesė Birutė
, ... ... . ,_ ., .. padėka

•LSS JUBILIEJINIAI METAI ir šūkis. Laukiame projektų.' buzis w visas būrys mielų teve- j g birželio 17 d. p. įlekiu 
Visais jub, metų reikalais kreip luĮ- _ ?.................... vasarvietėje, Be^erly Shores,

'Luneckienė, kapelionas tėv. Rai

LSS Pirmija nutarė 1963 me
tus vadinti jubiliejiniais nes ta! w
da sueis 45 m. nuo Lietuvos
Nepriklausomybės paskelbimo 
ir nuo skautų įsteigimo Lietu
voje, 100 m. nuo Lietuvos su
kilimo ir 70 m. nuo Kražių sker 
dynių. Jub. metai prasidės šių 
metų lapkričio ii d. (skautų j- 
steigimo dieną) ir baigsis 1963 
m. lapkričio 1 d.

šiems metams ruošti yra su
darytas komitetas: v. s. J. Vaiš 
nys, S. J', (pirm.), s. O. Ščiukai
tė (vice pirm.), t. n. D. Dun- 
dzilienė (sekr.), s. F. Kurgonie- 
nė, s. O. Gešventas ir ps. R. 
Viskanta. Komitetui talkinin
kauja penkios komisijos: Spau
dos, Jubiliejinės Stovyklos, Pa-

tis šiuo adresu: J. Vaišnys, S.

IŠKYLA — GEGUŽINE
Gražiąją pereito sekmadienio 

popietę Lituanicos skautų Tun
to skautai ir tėvai su svečiais būriu būsimų živiliečių, prave-

Pasveikinusi įžodį davusias se 
sės, “Dubysos” draugininke, p., _ _
s. N. Užubalienė išskrendan- turėjo iškylą,
cioms paukštytėms pristatė jų 1 Ponui ir P°ttiai e °Jame uz 
naują vadovę vyr. skautę Dai- Į nuoširdumą, pastogę, vėsų van- 
vą Rukaitę, “Živilės” draugovės deni ir pl^us laukus. Mes tu- 
draugininkę, kuri pasidžiaugusi rėJome progos džiaugtis, links-

‘Aušros Vartų” tunto skautės

buvo išvykę į Willow Springs, 
III., ir ten gražiai praleido po
pietę. Gražus būrys jaun. skau

dė linksmą dainą.
Iškilmingą sueigos dalį užbai

gė “Gilės” ir “Liepsnelės”, per
tų, vadovaujami sk. V. Vijeikio' duodamos garbės gairelę “žibu- 
ir ps. V. Namiko, turėjo daug j tems”, kurios dabar tapo vy- 
ir įdomių žaidimų bei kitų už- riausios draugovėje ir jau tie-
siemimų, o tėvai suorganizavo 
gausią loteriją ir bufetą.

Visą laiką buvo graži lietu
viška muzika, kurią transliavo 
B. Brazdžionis.

šia sparnus rudeniop išskristi. 
Po sueigos sekė smagios vai- ■

mai žaisti ir viena kitą arčiau 
pažinti.
Ačiū ir Tėveliams, mus į šią 

iškylą atvežusiems ir su mumis 
mielai praleidusiais dieną.

“žibučių” dr-vės j. sk. 
ir draugininkė 

DADEKA
Lituanicos Skautų Tunto Tė-

d. ofiso HE 4-5849- rez. HE 4-2324

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West lįst Street
Vai. Pirm., ketvlr., penlct. 1-4 ir 7-9 
Ant r. 1-6, treč., šešt. nagai sutart}. 
sakm. uždaryta. "

Tel. ofiso HE 4-57581 Res. H1 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija)

■/alandoe: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
/ai.: penkt. 10 v. r. Iki 9 v 
šeštad. 10 v. r Iki i p. p. Ligonius 
irlirna pagal susitarimą.

DR. J. G. BYLA-BYLAITIS
Nervų-smegenų chirurgija, ligos

2737 WEST 71at STREET 
Valandos tik susitarus
Tel. GRovehilI 6-3409

Skautai ir tėvai yra labai dė 
žangumo konkurso, Iškilmių or kingi B. Brazdžioniui, kuris vi-
ganizavimo ir Finansų. Visi LSS są popietę transliavo muziką,' visa “Dubysos” draugovė, 
nariai šiais metais galės nėšio- už tai nepaimdamas jokio atly-i Atsisveikinant “Dubysos” 
ti specialų ženkliuką, kurio pro (ginimo. Dalyvis draugininkė ir adjutante įteikė
Jėktui ir pagaminimu rūpinasi
s. V. (Vijeikis. j

V. s. A. Saulaitis pirmininkau | 
ja Jub. Stovyklos komisijai, į 
kurią įeina visi JAV bei Kana
dos rajonų vadai, Atlanto rajo
no vadijos nariai ir kiti stovyk
lavimo žinovai. Stovykla numa
toma 1963 m. rugpjūčio mėn. 
pabaigoje Atlanto rajone.

Spaudos komisija yra numa- ’■ 
čiusi išleisti eilę skautiškų lei- i 
dinių. Jub. metų sieninį kalen-1 
dorių redaguoja ps. D. Lukošiū; 
naitė. LSB Skautų skyrius lei
džia skautams vadovėlį, kuria
me bus patyrimo laipsnių pro
gramų konspektai, specialybių 
programos ir kt. Šį vadovėlį re
daguoti apsiėmė v. s. S. Kairys, 
o spausdinimu rūpinsis v. s. Č.
Senkevičius.

Iškilmių organizavimo komi
sija taip pat rūpinsis ir sporto 
varžybomis, kurių baigminiai 
šusitikimai numatomi jubilieji
nėje stovykloje.

Bus sukurta jub. metų daina

sės, suruoštos mielų mamyčių., vų komitetams ir tėvams, pri- 
Laikas greit prabėgo šeimyniš
koj nuotaikoj besikalbant apie 
artėjančią stovyklą, į kurią va
žiuoti entuziastingai ruošiasi

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
1 AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
‘ MŪSŲ SPECIALYBE.

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorpor.ated ) 

EDVARDAS ULIS, sav.
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> Kam pasitarnauja Aukščiausiojo

TEISMO NUOSPRENDIS
Visomis žinių perteikimo 

priemonėmis užvakar praneš
ta, kad yra uždrausta malda 
Jungtin'lų Valstybių mokyklo
se. Besiklausant tokių žinių 
arba jas’ beskaitant, pasijunti 
lyg esąs Sovietų Sąjungoje, 
kur ateistinio komunizmo dik
tatūra ir mokyklose, ir visur 
gyvenime draudžia maldą, per
sekioja religiją.

Šį skaudų momentą išgyven
ti sudarė progą Jungtinių Vai 

i stybių Aukščiausias teismas, 
' kuris savo narių daugumos bal 

sais (6. ,‘pVieš 1) nusprendė, 
kad šio krašto mokyklose nėra 
galima kalbėti maldą, nes tai 
būtų prieš valstybės konstitu
ciją.

Teismas matė reikalą mal
dos klausimu mokyklose pasi
sakyti, nes’ mat, New Yorko 
valstybėje' mokyklų (valstybi
nių mokyklų) vadovybė buvo 
priėmusi trumpą maldelę, ku
ri kalbama kasdien pamokas 
pradedant. Maldelė trumpa ir 
lygiai visų religijų mokiniams 
priimtina: “Visagalis Dieve, 
mes pripažįstame savo priklau
somumą Tau ir mes Tavęs pra 
šome laiminti mus, mūsų tėvais, 
mūsų mokytojus ir mūsų kraš
tą”. Trumpas, prasmingas ir

1 visiems priimtinas maldos teks 
’ tas. Tačiau Aukščiausiojo teis 

mo narių dauguma įžiūrėjo ja
me pavojų, nes, girdi, tai bū
tų oficialios religijos steigimas, 
ką draudžia pirmas konstitu
cijos priedas. Teismo dekretą 
parašė teisėjas Hugo L. Black, 
šeši teisėjai jam pritarė. Vie
nas, būtent teisėjas Potter 
Stevvart, pasisakė prieš. Tei
sėjai Frankfurter ir White ta
me posėdyje nedalyvavo, 

f
Aukščiausiojo teismo moty

vai drausti šią maldelę Nevv 
Yorko mokyklose, labai men
ki, neatlaiką jokios kritikos. 
Juos sumalė j dulkes šiam nuo 
sprendžiu! pasipriešinęs teisė
jas Stevvart, pareikšdamas, 
kad jis tikrai nešūranda, kur 
ir kaip maldos kalbėjimas mo 
kyklose nesiderina su konsti
tucijos pirmuoju priedu ir kaip 
galima būtų įrodyti, kad, kal
bant šią trumpą maldelę, yra 
steigiama religija? Jis galvo
jąs kitaip i neleisti vaikams 
jungtis ton maldon reikštų 
neduoti jiems progos būti da
lyviais mūsų tautos dvasinia
me palikime.

Jei trumpa maldelė mokyk
loje yra laužymas konstituci
jos dėsnio ir tai yra “oficialios 
religijos” , steigimas, tai ką 
reiktų paęakyti apie seniai į- 
gyvendintą gražią tradiciją 
pradėti malda visus didžiuo
sius pobūvius, suvažiavimus, 
konvencijas, politinių partijų 
susirinkimus, o svarbiausia — 
Jungtinių Valstybių kongresą, 

i net patiėš. Aukščiausiojo teis
mo posėdžius. Teismo posė
džiai pradedami šia maldele: 
“Dieve, apsaugok Jungtines 
Valstybes ir šį garbingąjį teis
mą”. Visi prezidentai, prade
dant Jurgiu Washingtonu, pri
saikdinami šventojo Rašto 
maldomis, giliai religingomis 
invokacijomis, prašant Dievo 
pagalbos. Visose oficialiose

priesaikose minimas Dievo var 
das, prašoma Aukščiausiojo pa 
galbos ir globos. Ir himne, ir 
net doleryje yra minimas Die
vas. Teisėjas Stevvart primena, 
kad daugybė pavyzdžių būtų 
galima nurodyti įrodymui, jog 
malda nėra laužoma konstitu
cijos dėsniai, nepaisant, kur 
ji būtų kalbama — mokyklo
se ar valdžios institucijose. Pa 
galiau jis primena, kad patsai 
Aukščiausias teismas prieš de
šimt metų yra priėmęs tokį 
sakinį: “Mes esame religinga 
tauta, kurios įstaigos pripažįs
ta Aukščiausiąją Esybę”.

Tadgi iš visko atrodo, kad 
teisėjo Black suredaguotas ir 
daugumos teisėjų priimtas 
Nevv Yorko mokyklų maldos 
klausimu dekretas yra aiškiau 
šia paties teismo pirmesniems 
pareiškimams kontradicija.

Šis teismo pasisakymas prieš 
maldą Nevv Yorko mokyklose 
liečia ir kitų stėitų vadinamas 
valstybines mokyklas. Aišku, 
jis negalioja privatinėms mo
kykloms. Dėlto teismo žygis 
yra sujaudinęs viso krašto žmo 
nes, ne tik griežtai religingus, 
bet ir visus tuos, kurie grin
džia savo gyvenimą, savo ir 
savo krašto ateitį religiniais 
pagrindais, kurie nori, kad ir 
jų vaikai eitų tokiais pat ke
liais, kad ir sau ir kraštui už
tikrintų tok'ą santvarką (de
mokratinę), kuria mes ir mū
sų tėvai naudojosi. O pagrin
das tokiai santvarkai yra krik 
ščioniški, religiški dėsniai.

*
Amerika ir visas laisvasis 

pasaulis šiandien yra privers
tas vesti didėlę kovą prieš a- 
teistinį komunizmą, užsimoju
sį pavergti, visas tautas, visą 
žmoniją. Jis yra užsimojęs su
naikinti ir Amerikos demokra
tinę santvarką ir visas laisves, 
kokias toji santvarka, pagrįs
ta religine praktika, garantuo
ja. Komunistų vadai, žinoda
mi, kad religija yra pati di- 
dž'ausia jiems įsigalėti kliūtis, 
pirmoje eilėje ir siekia sunai
kinti religiją. Todėl Aukščiau
siojo teismo pasisakymas prieš 
maldą Amerikos mokyklose, nė 
ra abejonės, džiugins Kremlių 
ir Peipingą, nės juo palengvi
nami komunizmo darbai. At
sižvelgiant į dabartinę pasau
lio padėtį, ir Amerikoj ir vi
suose laisvuose pasaulio kraš
tuose reikia didinti, bet ne ma
žinti religinę praktiką, reikia 
d'dinti, bet ne mažinti religi
nį auklėjimą mokyklose ir ki
tur.

Šiais laikais, kada tiek daug 
yra jaunimo demoralizacijos 
spaudoj, televizijoj ir šiaip gy
venime, kada tiek daug susi
rūpinimo rodoma, jaunimo tin
kamu auklėjimu ir jo globa, 
ne mažinti, bet stiprinti reikia 
religinį auklėjimą mokyklose, 
namuose ir visur kitur, kur 
tik susitinkama su vaikais, su 
jaunimu.

Reikia laikyti, kad Aukš
čiausiojo teismo pasisakymas 
prieš maldą New Yorko valsty 
binėse mokyklose tikrai nebus 
pasitarnavęs nei jaunimo, nei 
krašto gerove*.

Spaudoje ir gyvenime

NEĖDRŪS PARŠAI GADINA PLANĄ

Paėmus Vilniaus komunistinę 
Tiesą j rankas, ji žmogų iš karto

Y išgydo nuo -tėvynes ilgesio. Lygiai 
' taip pat gydo nuo tėvynės ilgesio 

ir komunistinis Tėvynės Balsas, 
kuris vilioja namo. Tuos laikraš
čius, pamačius, visada paima siau
bas, kai- jų puslapiuose išvysti 
tūkstančius kartų vartotas frazes 
arba Lenino ir, kaip amerikiečiai 
vadina, Budapešto skerdiko Chruš 
čiovo veidus. Tačiau, šalia tų įvai
rių siaubingų straipsnių ir vaizdų, 
laikraščiuose yra nemaža ir links
mų straipsnių, kuriuose matyti var 
gani .komunistų planai, sumanymai 
ar kvietimai kompartijos suvažia-

, vimo garbei išmėžti virš normos 
L mėšlą. Jeigu visi tie dalykai ne

būtų susieti su Lietuvos baudžiau
ninko kolchozininko išnaudojimu,

galima būtų pasijuokti net pro 
ašaras.

Šė rėjos atlyginimas ir kiaulės 
I ėdrumas

Kompartijos išnaudotojai sugal
voja įvairiausių būdų, kaip išnau
doti žmogų. Kad kiaulės nupenė
tos, tai gerai, bet. kompartija no
ri, kad kiaulė mažai suėstų. Štai, 
kaip apie tai rašo birželio mėn. 
15 d. Tiesa. Vienas pareigūnas sa
ko: “Siūlau įvesti tobulesnę paša- 

■ rų apskaitos ir šėrėjų atlyginimo 
tvarką. Šėrėjai turi būti suinte
resuoti taupyti pašarą. Mokėkime 

į jiems atlyginimą pagal tai, ar jie 
gavo reikiamą priesvorį, ar ne, su
taupė pašarus, ar juos pereikvojo

Pirmininkui mintis patiko. Bend 
(Nukelta į 4 psl.)

ŪKINIAI ADMINISTRACIJOS 
RŪPESČIAI

Gamyba nesiplečia, kaip tikėtasi 

PRANAS DAILIDE

sumažinimo klausimą, kad su
sidarytų palankesnė atmosfera 
rinkimams.

Tačiau, kai jau dabar yra 
laukiama pusėtino nepritekliaus 

, biudžete ir kai valstybės įsisko- 
; linimo riba dėl to yra pakelia- 
■ ma nuo 300 iki 308 bilijonų, ne 
i visi ir demokratai mokesčių su 
mažinimą lengva širdimi sutik
tų. O opozicija yra pasirengusi 
reikalauti, kad mažinant valsty
bės pajamas, būtų atitinkamai 
sumažintos ir vyriausybės išlai
dos arba surasti nauji pajamų 
šaltiniai. Kitaip sakant, opozici. 
ja kaltintų demokratų adminis
traciją lengvapėdišku valstybės 
finansų tvarkymu, beatodairiš
ku valstybės skolos didinimu ir 
sąmoningu dolerio smugdymu, 
sukeliant pavojingą infliaciją. 
Tas antras mokesčių mažinimo 
lazdos galas dabar nustelbia ki
tus administracijos ūkinius rū
pesčius.

Net 1,173,647 asmenys lankė 
įvairių JAV diecezijų suorgani
zuotas vedybų ir moterystės gy 
venimo patarimų programas.

Šiemet rinkimų metai. Dėlto 
valdančiai partijai rūpi, kad tie 
metai būtų ūkio klestėjimo me
tais. Tikrumoje po 1960 m. re
cesijos dabar ir turime ūkinio 
atsigavimo laikotarpį. Visi šių 
metų ūkiniai rodikliai, palygin
ti su praėjusiais metais, yra 
pagerėję. Gamyba, jos pelnai, 
darbo pajamos, yra padidėję, ne 
darbas sumažėjęs, o augąs ga
minių suvartojimas duoda pa
grindo tikėtis tolesnio gamybos 
išplėtimo. Taigi sakyti rodikliai 
jokio nerimo nekelia. O vis tik 
šiuo metu administracija svars
to įvairius sumanymus, kuriais 
galima būtų gamybą pagyvin
ti. Žinovų manymu, toks pagy
vinimas esąs dabar reikalingas 
tam, kad klestėjimo laikotarpis 
neužsibaigtų per greitai ir ne
susilauktume netrukus naujos 
recesijos. Kai jau tokie svyra
vimai — nuo klestėjmo į rece
siją ir atvirkščiai — yra ūkyje 
neišvengiami, sako tie žinovai, 
valstybės uždavinys yra rūpin
tis, kad klestėjimo laikotarpis 
būtų galimai ilgesnis, o recesi
jos — kuo trumpiausias.

Šiuo gi metu gamybos augi
mas esąs per lėtas, kad jis ga
lėtų užtikrinti ilgesnį ūkio kles
tėjimą. Tas augimas nepasireiš
kia taip, kaip pirmaisiais po re
cesijos metais buvo tikėtasi. 
Dėlto nepavyko pasiekti nė 570 
bilijonų vadinamo gross natio- 
nal produet (GNP), nei suma
žinti bedarbių skaičių iki ketu-! 
rių procentų, kaip buvo užsibrėž 
ta. GNP šiuo metu sukasi ap
link 560 bilijonų, o nedarbas 
yra matuojamas 5,4 procento 
turimos darbo jėgos.

Tokia padėtis leidžia kai ku- j 
riems ekonomistams pranašau
ti, kad recesija jau ne per to
liausiai, kad ji gali užklupti ūkį 
net šį vėlyvą rudenį.

To administracija nenori 
prileisti

Gamybai pagyvinti ir toles
niam ūkio klestėjimui užtikrin
ti šiuo metu labausiai pasigen
dama gamybos plėtimo, t. y. 
naujų kapitalų į gamybą inves
tavimo. Kad Amerikos pramonė 
galėtų sėkmingai varžytis pa
saulinėje prekyvietėje su Euro-

’pos Bendrąja rinka, tai pramo
nei reikia ne tik moderniškai į- 
rengtų fabrikų, bet ir senų ma
šinų pakeitimo naujomis. O čia 
Amerikos verslininkai neparodė 
ligi šiol didesnio palinkimo sa
vo pinigus dėti.

Siekdama paskatinti Ameri
kos verslininkus ta sritimi su
sirūpinti, Kennedy administraci 
ja dar prieš metus yra pasiūlius 
7—8 procentų mokestinį kredi
tą už naujai dedamus į verslą 
kapitalus ir pagerinimą mokės-, 
tinių sąlygų, apskaičiuojant į-! 
monių įrengimo nusidėvėjimą. 
Anot prezidento Kennedy, tos 
dvi lengvatos esančios tolygios 
sumažinimui mokesčių Ameri
kos pramonei visu pustrečio bi
lijono dol. Be to, administracija ; 
yra pateikusi kongresui dar vi
są eilę pasiūlymų, kurie turėtų 
teigiamai atsiliepti šio krašto 
ūkiniam paspartinimui. Tarp tų 
pasiūlymų yra minima plati vie 
šųjų darbų programa, draudi
mo nuo nedarbo išplėtimas, mui 
tų mokesčių pakeitimo įstaty
mas ir kita. |

I
i

Šiuo metu daugiausiai 
susidomėjimo sukelia mokesčių

sumažinimo klausimas

Rinkimų metais toks sumaži
nimas laimėtų valdančiai parti
jai daug balsuotojų. O ir prave- 
dimas to sumažinimo per kon- i 
gresą nesusidurtų su sunku
mais, kurie laukia įstatymų su
manymus, didinančius preziden
to galią.

Tačiau mokesčių sumažinimą 
Kennedy administracija buvo ! 
planavusi kelti ateinančia's me
tais ryšium su platesne mokes
čių sistemos reforma, prie ku
rios dar reikia pasiruošti. Kaip 
atskira priemonė, mokesčių su
mažinimas dabar sunkiai derin
tųsi su kitais Kennedy adminis
tracijos pasiūlymais, kurie nu
mato valstybės išlaidų padidi
nimą, ir dėlto reikalauja ne mo
kesčių mažinimo, o jų pakėli
mo. Tik jeigu šio krašto ūkis 
pareikalautų nelauktai greito 
sulaikymo nuo slinkimo į rece
siją, administracija yra numa
čiusi dar šiemet kelti mokesčių

VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

Stučkos namai užtemdyti alksnynėlio, apstojusio 
seną kūdrą. Juose knibžda virš pustuzinio brolių ir še
šetų, jau išaugusių ir perbrendusių. O toliau matosi 
kalneliuose išsimėčiusios kitos Gervėnų kaimo sody
bos, apvedžiotos tvorų kaspinais, apglėbtos sodų ir 
apvainikuotos aukštų medžių lapuotomis viršūnėmis.

Viskas stovi savo vietoje, kaip prieš daugelį metų, 
tie patys kalneliai ir pušynėliai. Tik sodybos pajaunė
jusios ir pagražėjusios, tik vieškelis tiesesnis ir lyges
nis. Laukai taip pat pasikeitę: be pilkų dirvonėlių vir
šukalnėse, kadugiais ir akmenimis nubarstytų, o tik 
ploti boluojančio javo, o tik ruožai arimų. Pasikeitę ir 
žmonės. Daugelio vyresniųjų nėra. Vaje, vaje, kiek 

j daug jų pavargo ir išėjo, kiek daug sugulė poilsiui' O 
kas atpažins tuos vaikus, kurie kaimenėms iš paskos 
vaikšččiojo ir varles pagrioviuose mušinėjo? Subrendę 

! ir išaugę, kiti patys vaikais ir rūpesčiais apsikrovę. 
Ir Tomo tėvas jau į laukus neina, tik apie bites knibi- 
nėjasi. Už tai broliai įsirėžę dirba, už tai jie velka 
naštą.

Tėviške, tu, tėviške!
Jau visa savaitė praslinko, kai Tomas su šeima 

į atostogauja namuose. Julijai pilnos rankos darbų 
apie mažąjį, — tik strypinėk aplink, tik sukis apie 
jį, nors vaikas ramus ir be reikalo gerklės nelaidžio- 

ija. Tiesa, nesunkūs tie darbai, lyg žaidimas kokis, 
lyg pramoga, bet kojos nuo strypinėjimo pavargsta, 
ir laiko pasižvalgyti ar atsikvėpti beveik nelieka. 
Namiškiai taip pat pribėga prie lopšelio, jei tik pa

simaišo namuose, kalbina ir juokina mažąjį, nes ši
tokio bamblio Jasaičių sodyboje jau seniai nėra bu
vę, tačiau kiekvienas vėl skuba Į laukus, darbai ver
da visuose kampuose, ir tinginiavimui ne metas.

Su visa šeimyna traukia ir Tomas. Darbus ži
no iš mažens, o jėgų taip pat netrūksta. Už tai triū- 
siasi lygiai su visais, sukasi ir skuba, tik kartas 
nuo karto sustodamas ir akimis apvesdamas apylin
kę, kad širdyje vaikystės dienas atgaivintų, kad lau
kų oro daugiau į plaučius įkvėptų.

Savaitė nuriedėjo taip greitai, kad net buvo sun
ku patikėti, ii’ darbų karštume nesinorėjo nuleisti 
rankų, nors buvo patirpusios ir apsivėlusios pūslėmis.

Ankstyvą sekmadienio popietę pas Rudžius kaž
ko atvažiavo agronomas iš valsčiaus. Sodybon susi
rinko daugumas kaimo ūkininkų, nes beveik kiek
vienas turėjo vienokį ar kitokį reikalą: tai patarimo 
užklausti, artėjant žiemkenčių sėjai, tai paprašyti 
valdinės paramos naujos veislės buliaus išlaikymui, 
pasigirti neseniai užvestu sodu ar apie trąšas pasitei 
rauti. Tomas sėdėjo jų tarpe ir stebėjosi kaimynų 
kalba bei rūpesčiais savais ūkiais. Kai agronomas 
ėmė atsisveikinti ir rengėsi grįžti miestelin, Jasaitis 
neiškentė ir prasitarė:

— Sunku atpažinti žmones. Anksčiau, rodosi, nie
kas čia naujenybėmis nesidomėjo ir pamokymų ne
mėgo. Kiekvienas vertėsi sava galva, metų metais 
ėjo įprastais takais. O šiandien agronomui sunku nuo 
klausimų atsiginti.

— Tiesą sakote. Žmonės šviesėja ir jieško našes
nių ūkininkavimo būdų. Kaimas pažangoje net mies
tus bus pralenkę. Ūkininkai, žingsnį žengę pirmyn, 
nestovyniuoja, bet skuba, — atsakė agronomas, žerg
damas dviratį.

Nors saulė jau buvo nukrypusi į vakarus ir tik 
per sprindį nesiekė Dirmiškės viršūnių, kaimynai 
namo neskubėjo. Susėdę Rudžio verandoje ar atsirė
mę sienos, tingiai šnekučiavosi apie darbus, spėliojo 
rytdienos orą, akimis vedžiojo po apylinkę. Visur bu
vo tylu ir tuščia, tik kur-ne-kur ganyklose mirgėjo
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Supuvusi prekybos organizacija 

Lietuvoje

Kai parduotuvėse išstatyti kailiniai reiškia pavasarį

JURGIS VĖTRA

š. m. balandžio 1 d. kompar- 
' tijos pareigūnai, pasidairę par
duotuvėse, rado viršnorminiu 
prekių už 4,6 mi'. rublių. Kas gi 
jos per vienos ? Tai prekės, ku
rioms nėra jokios paklausos. 
Suma neperdidžiausia, bet, kai 
Lietuvos kolehožininkas tegau
na kelioliką kapeikų už darba- j 
dienį, tai ji milžiniška. Nors ir' 

! pavėluotai, reiškiame užuojau
tą kompartijai Lietuvoje dėl ne : 
paprastų viršplaninių “laimėji
mų”.

žmonėms visko trūksta, bet 
netinkamos prekės guli sandė
liuose. Sekant importacijos pla
ną, prekės pagamintos, sandė
liams paskirstytos ir į parduo- j 
tuves išvežiotos. Pasirodo, pla-1 
nas geras tik rusų kompartijai, ' 

;bet ne žmonėms, nes jie atsisa
ko pirkti planuotų prekių ir tuo 
atveju, kai jų nepaprąstai kraš
te trūksta.

j Planas sau — gyvenimas sau

Kodėl tiek daug prekių be pa 
! klausos? Laisvos prekybos

H

...........

žf I * #4fi

Septintojo JAV laivyno lėktuvnešis Coral Sea išvyksta kelionėn, 
ryšium su komunistinės Kinijos kariuomenės traukimu Formozos 
salų link. (UPI)

kraštuose pramonė ir prekyba 
taikosi prie vartotojų. Jos nau
doja įvairius būdus iš varto
tojo kuo daugiau pelno išspaus
ti. Tačiau žino, kad reklama, 
mados gali vartotoją įtaigoti, 
bet negali jo nusistatymo pa
keisti. Laisvuose kraštuose ste
bimas vartotojas, o komunisti- 
nio ūkininkavimo kraštuose 
žmonės žiūri, kaip kompartija 
kvailai planus vykdo. Pramonė 
siekia, plano, didmenų prekyba, 
net nesiteiraudama apie gyven
tojų poreikius, “planingai” pre 
kės užsako ir netinkamas pre
kes verčia kooperatyvus pirkti, 
nes dalies netinkamų neimsi ir 
tinkamų negausi.

Netinkamos prekės 
parduotuvėse planingai 

kaupiasi

Vilniuje parduotuvėje ns. 84 
susikaupė neturinčių prekių, ku 
rios sudaro trečdalį prekių at
sargų.

Didmenų prekybai rūpi įvyk
dyti “planą”, parduoti prekes 
visai nesidomint jų likimu. To
dėl kailiniai parduodami pava
sarį, vasarinė apranga — žie
mą. šiuo metu prekybos tinkle 
susidarė didelės laikrodžių ir f o 
to aparatų atsargos. Jų preky
ba apgailėtinai blogai organi
zuota, nes nė viename mieste 
nėra atitinkamų parduotuvių. 
Juvelyrų parduotuvėse Vilniuje 
ir kituose miestuose parduoda
mi ne laikrodžiai, bet indai vir
tuvei.

Prekybinė suirutė
Maskvos planavimas yra tiek 

tobulas, kad Lietuvoje pusvel
čiui gautus pramonės gaminius 
nuveža į Rusijos gilumą, o, pra 
ėjus eilei mėnesių, dalis jų kaip 
rusų tautos “dovana”, grįžta į 
Lietuvą.

Lietuvos Prekybos ministeri
ja įsako įmonėms sportinę ava
linę siųsti į didmenų prekybos 
bazę, nors Vilniuje tėra vienin
telė Lietuvoje krautuvė, par
duodanti šios paskirties prekes.

Kompartijos planavimas Lie
tuvoje seka rusiškąsias nesą-

(Nukelta i 4 psl.)

galvijų bandos, ir pievų takelyje, išlindusios iš alks
nynėlio, pasirodė kažkokia pora. Vyras su moterim 
ėjo susikabinę per liemenis ir taip susiglaudę, kad 
nei uodas nebūtų radęs vietos snapui prakišti. Pora 
lingavo takeliu neskubėdama, vos slinkdama pirmyn, 
tad greitai į ją nukrypo visų akys. Kalbos ėmė tilti, 
lyg šmėklai pasirodžius, vyrai vienas kitą pervedė 
akimis, o senis Vilkas staiga, užsiplieskė raudonumu 
ir pakilo.

— Laikas jau. Rytoj darbai laukia, — pasakė 
jis, susigriebė lazdą ir nuskubėjo vieškeliu kryžke
lės link.

— Seniui kraujas galvon muša, Oną su Pranu 
pamačius, — pasakė kažkas, kai Vilkas jau buvo ge
ras varsnas nukulniavęs.

J Neišlaikys, jei mergina užsispirs.
— Nėra priežasties laikyti. Ar ne metuose, ar 

ne laikas ištekėti. O Pranui nieko neprikiši.
— Jei Pranas vienas ūkyje sėdėtų, Vilkas ją 

per prievartą išstumtų. O dabar namuose ūžia kaip 
avily. Pilni kampai žmonių, ir kiekvienas norės gauti 
bent lopelį žemės.

__ Gi amatą vyras turi.
— Amatas! žinai, kad Vilkas siuvėjo žmogum 

nelaiko. Pas jį arba ūkininkas, arba jokio nereikia.
— Išrinks dukrai vyrą?
— Išrinks ar neišrinks, kitas reikalas. O Stučka 

laiko merginą apglėbęs, kad kiti net nedrįsta prisi
artinti. Susendins Vilkui dukterį, ir tuo viskas baig
sis.

Greitai ėmė skirstytis, nes vakaras jau šuoliais 
artėjo. Virš griovių pasirodė rūko pūkeliai, dar skys
ti ir vos matomi, bet kaskart didėją ir kylą aukštyn. 
Dirmiškės šešėlis tiek išsidriekė, jog net visa Ru
džio sodyba aptemo. Tik pačiam stogo viršuje dar 
blizgėjo mažas lopelis saulės šviesos, bet ir jis trau
kėsi, menkėjo, kol visai išnyko.

(Bus daugiau)



DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. birželio mėn. 27

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ- 

DIDŽIOSIOS TAIKOS CENTRAS
Laisvas lietuvis laisvame pa

saulyje kasdien spaudoje ar po
kalbiuose susitinka su Lietuvių 
Bendruomenės vardu. Taip, tai 
palyginant jauna organizacija, 
bet jau suspėjusi giliai įaugti j 
mūsų visuomeninį gyvenimą. 
Šios organizacijos darbai pla
čios apimties. Ji tvarko mūsų 
kultūrinio gyvenimo daugelį ša 
kų. Ir štai mūsų Chicagoje, LB 
Apygarda yra viena iš veikliau 
šiųjų organizacijų. Todėl jūsų 
korespondentas netikėtai užklu 
po LB Chicagos Apygardos pir 
mininką Karolį Drangą, kad jis 
pasidalintų su laimėjimais ir 
uždaviniais.

— JAV LB savo amžiumi y- 
ra jauna organizacija, tačiau 
jos veikla plati. Būtų įdomu iš
girsti justų, pirmininke, nuomo
nę, kokioje srityje Bendruome
nė yra pasireiškusi ir kokie jos 
stambesni darbai praeityje?

— Dienraščiui skiriamo pasi
kalbėjimo rėmai neteikia gali
mybės pakankamai atsakyti į 
labai platų klausimą. Jūsų pir
masis klausimas gi yra toks. 
Galiu atsakyti tik “trumpai-drū 
tai”, nepretenduodamas į išsa
mumą. Būtent, mano nuomone, i 
Bendruomenė yra pasireiškusi 
visose mūsų visuomeninio gy
venimo srityse. Tačiau kieky
biškai ir kokybiškai iki šiol pir
ma vieta neabejotinai priklau
so lituanistinio švietimo sričiai. 
Lituanistikos mokykla, nesirū
pinant klausimu, kas ją išrado 
ar kas ją pirmas sukūrė, yra 
ta matomoji išdava, kurios už
nugaryje budi nuolatinis ir sis
temingas Bendruomenės rūpes
tis bei dėmesys. Jei Bendruome
nės pastangos steigti, plėsti bei 
sisteminti lituanistinį švietimą 
ir tebūtų jos vienintelis darbas, 
tai ligšiolinis kelias būtų jau 
ir vien dėl to daugiau negu pa
teisintas. Tačiau tai nėra vienin 
telis didelis darbas. Atleiskite, 
jei dėl rėmų stokos kitų nemi
nėsiu, nes vien trumpas išvardi- 
nimas Draugo skaitytojų turi
mų žinių nebepraplėstų.

— Kokia, Jūsų nuomone, JA 
Valstybių LB ateitis?

— Bendruomenės ateitis A- 
merikoje priklauso tik nuo tų,

kad matome juos jau visumoje. 
Iš neišvengiamos, t. y. susipaži
nimo fazės, kuri esmėje yra ne
produktinga, manau, esame jau 
išėję.

Per pirmuosius mėnesius stip 
riai prisidėjome prie Lietuvos 
gen. konsulo dr. P. Daužvar- 
•džio pagerbimo akto surengimo, 
išrūpinome Vasario 16-sios pa
minėjimą vienoje televizijos ir

Kasdienybės kronikos

to skersgatvyje, kiekvienam di
deliam ir mažam užkampyje 
vyksta karšti ginčai ir aštrios 

dvejose radijo programose, glo- diskusijos dėl pirmą kartą pa-
bojame ir materiališkai parė
mėme Šiaurės Amerikos lietu
vių krepšinio pirmenybes Chica
goje š. m. balandžio pabaigoje. 
Taip pat pasirūpinome lietuvių

Sportinė nesantaika Izraelyje
KĘSTUTIS GAIDŽICNAS

Kiekviename Tel Avivo mies-f,Aviv organizuoti bokso rungty-

sirodančio profesinio bokso ir 
ką jis reikš Šventosios Žemės 
miestui.

Bet, jau ir prieš pirmiesiems 
čempijonams įlipant į areną ge-

dalyvavimu Chicagos universite gūžės mėnesio pabaigoje Pran-

, tačiau daugumai geros valios lie-., 
1 tuvių katalikų, socialistų ir tauti- 
I ninku šis slapukas pučia ne ban
gas, o padugnės drumzles.

Tadas Mickus, Los Angeles j
-------------------------------------------- i

^jDflinn ELECTR0niC5I it «ii • i »i "O
TV-RAOIOAI -3UOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELES
ANTENOS - BATERIJOS - LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

Viskam žemiausios kainos Įr garantija
13321 S. Halsfed St,- CLIFFSIDE4-56651

Spaudoje ir gyvenime
(Atkelta iš 3 psl.)

' I
rai skaičiavo, sudarė naują apmo- i 
kėjimo tvarką. Atrodo maždaug į 
taip. Už priesvorio kilogramą še- 1 
rėjai .mokamos 7 kapeikos. Už su
taupytą pašarų vienetą mokama 
papildomai 0,8 kap., už pereikvo-. 
tą — atskaitoma 1,6 kap. Papras
tas patobulinimas netrukus buvo 
įvestas fermoje, šėrėjai greitai jį 
pajuto. Menesio pabaigoje kai ku
rie gavo keliais rubliais mažiau, 
kitiems buvo priskaičiuota priemo
ka. Žmonės pradėjo rūpintis šiuo 
klausimu, pradėjo taupyti.”

Vaistai kiaulės apetitui gerinti
žodžiu, taip sutvarkė, kad žmo

gus, norėdamas gauti atlyginimą, 
kolchozines kiaules šertų savo ėda
lu arba pagaliau jį vogtų iš kol
chozo. Šitaip šėrėjus atlyginant, 
gaunasi tiesiog tragedija. Štai, kas 
ištiko kolchozininkę Janę Šerelytę 
Tatkūnų kolchoze, Ukmergės ra
jone. Tiesa rašo: “Kolūkio fermo
je Tatkūnuose sutikome šėrėją Ja
nę Šerelytę, kuri tvarkėsi prie 
gardų.

— Nauja tvarka jaučiama, — 
kalbėjo ji. — Balandžio mėnesį 
uždirbau 95 rublius, nes sutaupiau 
pašarų. O gegužį nepasisekė. Mat, 
keli paršai pasitaikė neėdrūs. Se
niau, būdavo, ne labai dėl to jau
dinomės, o dabar negali snausti. 
Tuoj spaudžiam vedėją, kad at
neštų vaistų apetitui pagerinti.”

Taigi, vedėjas turėjo pasirūpin
ti paršo apetitu, kadangi kitaip 
šėrėjos atlyginimas nukenčia. Ta
čiau maisto ir mėsos trūkumas 
Lietuvoje ne kad paršai neėdrūs, 
bet kad kompartijos kiaulės labai 
ėdrios. Visi šitie kompartijos ėd
rumai ir priveda kraštą prie mė
sos stokos. — Myk. Mel.

Karcfis Dranga

kurie ja aktyviai domisi, ir nuo 
to, kiek pavyks įsąmoninti Bend 
ruomenės prasmę kiekvieno lie
tuvio galvoje ir širdyje. Ateitis 
bus tokia, kokią mes ją pada
rysime. Mano nuomone, ji gali 
būti labai gera, nes lietuvių vi
suomenės buvimas Amerikoje 
ir jos veikla nėra varžoma nei 
Jaltos, nei Potsdamo konferen
cijų pasėkų, kaip kad yra įvy
kę su didžiąja mūsų tautos da
limi, su tėvyne. “Specifiškos 
tremties sąlygos” bei vadina
mas amerikoniškos aplinkos vei 
kimas, be abejo, yra ir bus ne
palankūs veiksniai. Bet, ačių 
Dievui ir garbė Amerikai, jie 
nėra paremti durtuvu. Tai, ką 
mums liepia daryti savigarbos 
ir ištikimybės savajai tautai ir 
komufašizmo teriojamai Lietu
vai jausmas, yra vien tik mū
sų pačių noro ir valios reika
las. Tik mūsų pačių pasiryži
mas, ir niekas kita, atsakys į 
klausimą dėl Bendruomenės a- 
teities šiame krašte.

— Kokį vaidmenį gali LB su
vaidinti Amerikos lietuvių vi
suomeniniame gyvenime?

— Sunku man būtų atsaky
ti į klausimą, kokį vaidmenį ji 
gali suvaidinti, nes neįsteng
čiau būti pranašu. Norėčiau ge
riau trumpai pasisakyti dėl to, 
kas, mano nuomone, Bendruo
menė privalėtų būti.. Būtent, 
Bendruomenė jau dalinai yra 
ir ateityje turėtų pilnai tapti 
ta bendrine lietuvių plotme, ku
rioje susitiktų, susikryžiuotų, 
teigiamai bendrautų ir viens ki
tą turtintų visi mūsų viešojo 
gyvenimo reiškiniai. Bendruo
menė turėtų būti tas aktyvusis 
pradas, kuris neleistų jokiems 
lietuviškiems reiškiniams užsi
daryti savo rėmuose, bet verstų 
tai, kas to verta, bendru mū
sų gėriu. Bendruomenė turėtų 
būti skatintojas, het ir vykdy
tojas to, kas nėra jokios pas
kiros organizacijos ar grupės 
specifiškas uždavinys. Bendruo 
menė turėtų būti talkos cent
ras, kuriame susieitų jėgos at
likti tai, kas nepakeliama kuriai 
vienai diferencijuotos visuome
nės daliai. Vienu žodžiu, Bend
ruomenė turėtų būti tas mūsų 
bendras laukas, kuriame plieno 
bėgiais driektųsi lietuvio ryšis 
su lietuviu, o siekiant telktinės 
jėgos lietuvybės išlaikymo bei 
ugdymo uždaviniui ir darbui 
dėl Lietuvos laisvės atlikti.

Jei tokia sanprata įsigyven
tų, mumyse, mano nuomone, LB 
vaidmuo ne galėtų būti, bet tik
rai būtų labai didelis ir sunkiose 
Lietuvai dienose istoriškas.

— Kaip sekėsi dirbti naujajai 
LB Chicagos apygardos valdy
bai jos pirmaisiais kadencijos 
mėnesiais?

— Trumpai sakant, — neblo
gai. Jau vien dėlto, kad posė
džiavome nedaug. Esame pa
reigose keturis ir pusę mėnesio, 
spėjome jau įsijausti į labai pla 
čius Chicagos apygardai ten
kančius uždavinius ir manome,

to rengtame Tautybių festiva
lyje balandžio 28 d., Marąuette 
parko apylinkės valdybai kon
krečiai padedant paruošti ir pra 
vesti visą pasirodymą. Už šį 
darbą susilaukėme iš rengėjų 
komplimentų, ypač ryšium su 
L. Braždienės vadovaujamo Jau 
nimo Centro ansamblio puikiu 
pasirodymu. Taip pat užmezgė
me nuolatinį ryšį su Chicagos 
City Hali, kur Bendruomenė 
dabar bus nuolat atstovaujama. 
Konkrečiai tą darbą atlieka inž. 
B. Nainys, apygardos valdybos 
vicepirmininkas viešųjų santy- 

1 kių palaikymo reikalams.
Apie kitus mažesnius darbus 

buvo prie progos jau Drauge mi 
I nėta, todėl prie jų nebegrįžtu. 
! Baigiant tik turiu pridėti, jog 
' lygiagrečiai ruošiamės kitiems 
j didesniems darbams, kurie šiuo 
metu yra jau įpusėti ar pra
dėti vykdyti.

cūzijos Alphonse Halimi ir Pier- 
re Cossemyris iš Belgijos, smū
giai krinta tarp bokso šalinin
kų ir nusistačiusių prieš šį spor
tą.

Ši sportinė nesantaika buvo

nes. Solomons yra remiamas 
eilės valdžios pareigūnų ir stam 
besnių pramonininkų, kurie yra 
įsitikinę, kad boksas Izraeliui 
gali duoti daug gero.

Pavyzdžiui, boksas gali su
kelti didesnį susidomėjimą Iz
raelio turizmu, ypatingai iš Eu
ropos kraštų. Paskutiniais mė
nesiais Izraelis yra parodęs stip 
rų sportinį turizmo susidomėji
mą: eilė sportinių ir “Country” 
klubų yra pastatyti ir statomi 
su sporto aikštėmis, golfo lau
kais ir kt.

Be to, nemaža Izraelio pilie-

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 10 Iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 lkl 
1:80 vai ryto. Vakaruškos pirmad 
7 vai. vak

VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
716# So. Maplevvood Avė.. 

Chicago 2», UI.

K. BUTKUS
Aluminijaus išdirbiniai 

namų pagerinimui 
PRospect 8-2781

M O V K N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS
3415 S. Lituaniea Avė 

Tel FRontier 6-1882
■'■'•ii

SKELBKITĖS “DRAUGE’

sukelta Jack Solomons, vieno čių yra įsitikinę, kad sportas 
iš garsiausių Anglijos bokso ša- j įvairiose savo šakose stipriau
lininkų, kada jis atskrido į Tel

klai, tiek lietuvių išorinei re
prezentacijai.

Rudenį esame numatę sureng 
ti didelį Maironio minėjimą, ku
ris būtų lyg Maironiui dedikuo
tų metų užbaiga. Siekiant šį

sujungia pasaulį vienon sporti- 
nėn šeimon.

Kitame arenos kampe yra bok 
so priešininkai. Dar nesuskam
bėjus pirmam skambučiui, jie 
šaukiasi diskvalifikacijos, teig
dami, kad fizinė kova neturi 
rasti vietos šventojoje Žemė
je.

Pirmosiose bokso priešininkųparengimą padaryti nė trafare
tinio pobūdžio, jam ruošiamės linijose yra ultraortodoksai ti- 
jau dabar. kėjimo vadai, kaip rabinas Shlo-

Taip pat pradėjome jau pasi- mo Levincz, stipri asmenybė Iz- 
rengimus kitais metais Chica- ! raelio religinėje Agidat parti-
goje įvykstančiai Tautinių šo
kių šventei organizuoti. Šiam 
darbui pagreitinti laukiame tik 
JAV ir Kanados LB Centro 

— Kokie yra svarbiausieji LB valdybų “starto šūvio”, kuris,

joje.
“Tai gal tiko filistiniečiams, 

bet ne mums”, pagal Levincz. 
Jo nuomone, šis sportas pri
trauks gembliavimą ir su juo 
įvairius nepageidaujamus asme-i Chicagos apygardos valdybos deja, dar vis įstrigęs vamzdyje.

darbai artimesnėje ateityje? ; Numatome dar šiais metais nis. Jei bus reikalinga, Shlomo
j __ Nepriklausomos Lietuvos išleisti pereitais metais įvyku-' Levincz planuoja vykti prieš
1 paviljono suorganizavimas bū- sios mūsų didžiosios Dainų šven parlamentą ir reikalauti, kad 

boksas būtų uždraustas specia- 
liuįstatymu. Pagal šį rabiną ir 
jo pasekėjus, profesinis boksas 
yra biblinės dvasios laužymas, 
gadinąs Izraelio jaunimo mora
lę.

Šio sporto šalininkai teigia, 
kad Izraelio jaunimas turi su
sipažinti su asmeniniu apsigyni
mu ir kad šis sportas tą pareigą 
tinkamai gali atlikti.

Nepaisant nesantaikos, bok
so šalininkai kruopščiai rengia
si pirmosioms rungtynėms ge
gužės mėnesio pabaigoje.

simoje (liepos 25 — rugpiūčio tės plokštelę. Mums tikrai nesi- 
10) Tarptautinėje prekybos pa- norėtų atitinkamus įrašymus pa 
rodoje Chicagoje ir lietuvių da- likti vien sudulkėjimui muziko- 
lyvavimo Chicagos 125 metų logijos archyve.
sukakties iškilmėse rugpiūčio Turime dar eilę kitų planų, 
24 d. paruošimas yra dabar mū Leiskite man jų čia šiandien 
sų pagrindiniai, spaudžiantieji nepaminėti, nes minėjau tik tai,
rūpesčiai.

Rugsėjo mėn., Marąuette par 
ko apylinkei padedant, numa
tome suorganizuoti padėkos pa
rengimą Jaunimo centro ansam 
bliui, kuris yra daug nusipelnęs 
tiek mūsų vidinei kultūrinei vei

Amerikos kolegijų grožio karalai
te išrinkta Cecilia Harrison, 19 
m. iš Centerville, Utah universite
to, esančio Loga.n mieste studente.

(UPI)

TAUKAI "DRAUGUI'

‘Naujienų" slapukui purvą 
pučiant

ON INVESTMENT 
5, ACCOUNTS

8-PIECE GLASSWARE SĖT

Šiuos 8 puikius 10 uncijų Libbey stiklus pado
vanosime Jums, jei atidarysite $200 ar didesnę 
sąskaitų arba tiek pat pridėsite prie jau turimos. 
Viena dovana pagal sąskaitų — dovanų nesių- 
sime — pasiūlymas galioja nuo birželio 25 ir

baigiasi liepos 14 d. .u

Savin
■*, 3430 South 

Chicąfio
’Assets over$21,000TQQ.0ū'
ALBEftT J AUKERS mSiDENT, 
---- -—........ .......... —,,

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti puiku mažai vartotą bet- 
kokios firmos nuo J 956-1961 mėty modelių 
garantuotą automobilį? Duodame 6-ių mėn. 
garantiją.

kas yra jau pradėta ir daugiau 
mažiau pirmyn pastūmėta.

Tiesa, esame suteikę jau ne
didelės paramos Chicagos Aukš 
tesniosios Lituanistikos mokyk
los mokinių metraščiui ir šį dar 
bą numatome plėsti. Sudarėme 
iš J. Grabausko, V. Šimkaus ir 
D. šukelio komisiją, kuri mums 
padės tą puikų metraštį pa
skleisti tarp užjūrio kraštų jau
nųjų lietuvių ir talkininkaus 
mums, organizuojant būsimam 
metraščiui didesnę paramą. Iš 
viso, parama ir dėmesys mūsų
jaunimui ir jo veiklai yra bette ' Neaišku kokiais motyvais re-1 
svarbiausias mūsų programos miąsi “Naujienos” slapuko Bang- i
punktas, bet dėl detalių gausu- pūči? vardu tęsdamos insinuacijas, 

. ..... . prieš kun. J. Prunskp '
mo jame šio pasikalbėjimo rė- ideologiniai skirtumai, jei ir iš- 
muose aš neįstengčiau to pa- šaukia nemėgimą priešingos min-
kankamai pilnai nušviesti. Ly-^es žymesniems žmonėms, tai 
.... , , _ _, toks nemėgimas paprastai reiskia-giai taip pat, tur būt, nebūtų

tikslo čia pasisakyti apie smul
kius, bet gausius darbus dar
belius, ryšium su kasdienine 
Bendruomenės organizacijos ru
tina. Baigiant noriu tik užtik
rinti, kad LB Čikagos apygar
dos valdyba nesigailės jėgų ir 
laiko savo pareigoms atlikti.

Jurgis Janušaitis

SUPUVUSI PREKYBOS ORGANIZACIJA

(Atkelta iš 3 psl.) 
mones. Ekonomistas J1. Zinkevi 
čius str., “Bazė ir parduotuvė” pigių lėkščių, kai krašte koope- 
nurodo: “Prieinama kartais ratyvuose didžiausias trūkumas
net iki tokių “gudrybių”. Telšių lėkščių.
Masčio fabrikas gaminius sun- 
čia į Kauno didmeninę drabužių 
bazę, o Telšių ir greta esančių 
rajonų kooperatyvai važiuoja 
tų pat gaminių atsivežti iš...
Kauno” (Tiesa, 1962. V. 13). (

■ Kompartija nežino ką daranti. Į- Tiesa. Bet šios užtvaros, ūki- 
Kompartijos sukurtoji preky- nis atžagareiviškumas, “plana- 

bos organizacija yra laužas, o vimas” lietuvių tautą išnaudoti 
1 jos parinktieji tarnautojai, ypač yra rasų primesti. Pirmiausia 
rusai, neišmano, nuo ko prade- jie turi būti sutriuškinti ir iš- 

, ti. Vieton plano turime netvar- guiti, kad lietuvių tauta galėtų 
i ką. Didmenų ir mažmenų pre-, laisvai savo ūkį tvarkyti ir pa- 
į kybą veikia kas sau. Didmenų j šalinti planavimo nesąmones.

si diskusijų forma atstovaujant i 
savąją nuomonę. t

“Naujienų” slapuko vaikiškos 
insinuacijos kun. J. Prunskio ad
resu bandant jį pristatyti komu
nistų sknpatiku tikrai jau gramdo 
dugną lietuviškos laikraštinės 
veikiąs padugnių puode. Čia jau 
ne ideologiniai skirtumai, o aiš
kiai prasikišanti asmeniška neapy
kanta.

Apkaltinti kun. J. Prunskį “re
veransais” Chruščiovienei dėl to, 
kad savo seną motulę sugebėjo 
prisitraukti į Ameriką, labai ne
kaip nuteikia, net ir ideologiniai 
“Naujienoms” arti stovinčius Į 
žmones.

Kun. J. Prunskis, atsakydamasprekybos sandėliai Vilniuje ir 
Kaune prikimšti indų ir gana j šmeižtus, teigia, kad po šiuo sla

i Mes sveikiname ekonomistą
J. Zinkevičių, kuris šaukia: 
“Laikas tokius žinybinius bar
jeras sutriuškinti, nes jie tik 
pasipiktinimą kelia”.

pūko vardu slepiasi viena žinoma 
asmenybe. Jeigu taip, būtų įdomu 
žinoti kas?

Gal būt “Naujienų” redaktoriui 
tas slapukas yra “bangpūtys”,

AL-TON Y
DECORATING

Ilgamete patirtis dažyme—dekora
vime. Pigu. Sąžininga.

A. DJKINIS. GA 6-5867.
A. BIRBATT: 3-885653.

11 10%, 20%, 30% pigiau mokėsite? 
®'iž apdraudę nuo ugnies ir auto-? 
® nobllio pas
M F R A N K Z A POLIS
8 3208 % West 05th StreetA Chicago 42, Illinois

I f? Tel.: GA. 4-8654 ir GR. 6-433#. į

VACYS MOTOR SALES 
6516 S. Western Avenue, Chicago 36, III. 

Telef. WAIbrook 5-5121

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS
=^1

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOČIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.
2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING4 '/2%

Naujas aukštas dividendas numatomas 
mokėti 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. Ir.

VALANDOS: PIRM. ir KETV.............. .. ............. 9 v. r. iki 8 p. p.
ANTRAD. ir PENKT..................... 9 v. r. iki 5 p. p.
ŠEŠTAD...........9 v. r. iki 12 v. d. Trečlad. uždaryta.
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Minėjimą pradėjo Lietuvių 
B-nės 'apylinkės pirmininkas 
Stasys Griežė-Jurgelevičius. Pa
prašė įnešti vėliavas — Ameri
kos ir Lietuvos. Įnešė skautai. 
Buvo sugiedoti Amerikos ir Lie 
tuvos himnai. Amerikos himną 
paskambino muz. Jeronimas Ka 
činskas, o Lietuvos giedojo ir 
visi minėjimo dalyviai. Maldą 
sukalbėjo prelatas P. Virmaus- 
kis. Apie birželio įvykius kal
bėjo iš Woreesterio pakviestas 
K. Jonaitis. Jis mažiau šnekė
jo apie pačius išvežimus, kas 
mums visiems jau labai gerai 
žinoma, bet jis lietė kitas te
mas. Pirmiausia, kad reikia iš
naudoti visas progas svetimų
jų, ypač amerikiečių tarpe, ieš
kant draugų mūsų laisvės ko
vai. Visur ir visada reikia kelti 
mūsų skaudžią žaizdą ir dau
giau atidaryti akis amerikie
čiams, parodant komunizmo vei 
dą. Kaip Amerikos piliečiai mes 
galime reikšti drąsiai savo nuo 
monę dėl neaktyvios ir nepakan 
karnai aiškios amerikiečių poli
tikos komunizmo atžvilgiu.

Lietuvoje lietuviška dvasia e- 
santi gyva ir bolševikai nepa
jėgia jos palaužti. Ten yra la
bai daug tokių, kurie reikalui 
esant gali atiduoti savo didžiau 
šią auką kovoje dėl Lietuvos 
laisvės.

Taip ragino visus savo centu 
prisidėti prie visų lietuviškų dar 
bų, neužmiršti lietuviško žodžio, 
palaikyti lietuvišką spaudą ir 
lietuvišką knygą.

Inž. Vytautas Izbiekas per
skaitė gubernatoriaus proklama 
ciją, kad birželio 14 diena yra 
paskelbta Pabaltijo laisvės die
na. Giedrė Karosaitė perskaitė 
paruoštą rezoliuciją tos dienos 
proga, kuri bus pasiųsta JAV 
prezidentui, valstybės sekreto
riui, JAV atstovui Jungtinėse 
Tautose, senatoriams, kongre
so atstovams ir spaudai.

Meninę dalį atliko Onos Ivaš- 
kienės mažieji šokių sambūrio 
dalyviai: Birutė Adomavičiūtė, 
Laima Baltušytė, Birutė Rač
kauskaitė ir Verutė Šnekutytė. 
Be to, Ramunė Cibaitė (5 me
tų) ir Šaulius Cibas gal kokių 
7 metų labai gražiai padainavo 
prie tos pačios šokėjų grupės, 
kuriai ir jie patys priklauso. 
Jiems daugiausiai ir buvo plo
jama.

Minėjime buvo svečių ir iš 
kitur: kun. dr. Vaišnora iš Ro
mos, kun. L. Jankus iš New 
York ir Darbininko redakto
rius S. Sužiedėlis.

Minėjimą rengė Balfo Bosto
no skyrius ir Liet. B-nės Bosto
no apylinkė. Balfo skyriui ener
gingai jau kelinti metai vado
vauja Antanas Andriulionis.

Kur praleisti atostogas?
Pennsylvanijos Pocono 

kalnai
Tik čia. g-alesite pamatyti visa gam
tos grožį, Jrasti ramybę ir gera poilsi, 
Kuris po sunkaus visų metų darbo, 
Kiekvienajtr yra labai reikalingas. 
ECHO VARUS Y LODGE, Tai vieta, 
kurioje Jus su ar be šeimos, lietu
viškoje vasarvietėje praleisite laika, 
kuris ilgai pasiliks Jūsų maloniuose 
prisiminimuose; kartu suteiks Jums 
poilsį, ramybę ir lietuvišką aplinkų- 
iyhį.
ECHO VALLISY LODGE Jūs rasite 
be poilsio, puikų restoranų, erdvius 
atskirus ir patogius kambarius su 
visais patogumais ar tai viengungiui 
ar su šeima, puikia teniso-krepši
nio aikštele, gerų. lietuviškų maistų 
lr malonų patarnavimų.
ECHO VADLISY LODGE be viso ki
bo poilsio ir žaidimų, Jūsų patogu
mui ir patarnavimui yra puiki, di
delio tipo maudyklė (sivimming pool) 
su nuosavu mažu ežeriuku ir 20 ak
rų puikaus miško.
Priimami užsakymai taipgi vestuvių 
puotoms, į -iškyloms, organizacijoms 
ar- paviepSiiis grupėms.
ECHO VALį,EY LODGE atidaroma 
nuo lieiMįs- -i dienos ir veiks visus 
ištisus metus.
Lietuviai savininkai Julius ir Elena 
Garniai visus maloniai kviečia at
vykti. Iš anksto kreiptis.

ECHO VALLEY LODGE
ECHO LAKE, PENNA.

Tel.: Stroudsburg 424-1920

Worcester, Mass.
TRAGIŠKŲJŲ BIRŽELIO . 

ĮVYKIŲ PAMINĖJIMAS
Birželio 17 d. Maironio parke 

tuanistinės ' mokyklos ’ mokslo ■vietos Lietuvių Bendruomenės 
metų užbaigtuvės, pastebima, aPVlmkės valdybos iniciatyva 
kad iš kiekvienos klasės po du ^rengtas tragiškųjų birželio į- 
geriausius mokinius gavo dova- ' paminėjimas. Po apylin-
nas — knygas, kurias parūpino j k®s vaWk>0S pirmininko V. Ma- 
Liet. B-nės kultūros klubas, tė-'čio įžangos: žodžio buvo sušie' 
vų komitetas ir J. Vaičaitis. -!doti bimnai' Visiems stovint, 

Tikrumoje be čia suminėtųjų, imuz- J- Remeris atitinkama mu 
knygas parūpino ir Lietuvių zika Pa^erbė žuvusius tremti- 
Bendruomenėg Bostono apylin- nius ir kovotojus už tautos lais 
kės valdyba, jose įrašė atitinka-1vę'
mus įrašus ir viešai, įteikė kiek 1 Pag™din§ '^na ilgą kalbą 
vienam mokiniui skirtą knygą, Pasakė “Laisvės Varpo” radijo 
dr. V. Sruogienės istoriją ir Lie valandėlės vedėjas P. Viščinis, 
tuvių kalbos vadovą. ^Kalbėtojas nurodė birželio įvy-

Be čia suminėtų, B-nės vai- kili reikšm^ lietuvili tautos 
dyba įteikė tėvų komitetui iš venime' Vykdomos lietuvių tau 
Keleivio leidyklos nemokamai tos na,kinimo akivaizdoje lais- 
gautų 20 knygučių - dr. Van- vė3e gyvenančių lietuvių parei- 
dos Sruogienės paruoštų “žal- Sa ne verkšlenti, nusiminti, bet
girio mūšis”. S. Griežė ryŽtis kovai’ kovoti ir kovoti

iki laimėjimo, kol Lietuva vėl 
taps laisva. Tragiškųjų birželio

DOVANAS ĮTEIKĖ IR 
L. BENDRUOMENĖ

Birželio 20 d. Draugo nr, Bos 
tono žiniose, kur aprašoma Li

KRONIKA

— Balfo Bostono skyrius ir 
šiais metais paskelbė piniginį 
vajų, kuris tęsis nuo birželio 
15 d. iki rugpiūčio 15 d. Balfas 
kreipiasi į visus geros valios lie
tuvius paremti savo auka vargs 
tančius brolius. Pinigus prašo 
siųsti iždininkui: Vytautas Stel
mokas, 389 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.

— Dalia ir Rimantas Ivaškai
susilaukė sūnaus. Jie jau augi
na dukrytę ir sūnų.

— Kun. Albertas Kontautas 
išvyko į Kanadą, Montrealį pran 
cūzų kalbos gilinti. Jis ten pa
bus kiek ilgesnį laiką, o vėliau 
prieš prasidedant mokslo me
tams vėl grįš į Bostoną, kur jis 
dėsto prancūzų kalbą Šv. Sebas
tijono aukštesnioje mokykloje.

— Bostono skautiškas lietu
viškas jaunimas, kuris mėgsta 
sportą, dalyvavo praėjusį sa
vaitgalį skautų sporto šventė
je.

— Bostono jūros skautai lie
pos 1 d. atidaro savo nuolati-
nę Stovyklavietę Old Ham ežere Dambrauskas, MIC, kun. J. Au- 
Pembroke, Mass. šią salą skau- &ūnas- MIC’ kun' A. Volunge
tams padovanojo vietos miesto 
valdžia, o skautai patys įsiren
gė ten pastovią stovyklavietę.

BULGARIJA — ŠIMTAMEČIŲ 
SENIŲ KRAŠTAS

Bulgarija yra vienas iš kraš
tų, kuriame šimtamečių pročen 
tęs, palyginti, yra labai aukš
tas. Kai vienam milijonui gy
ventojų Vokietijoj, Šveicarijoj,
Suomijoj, Belgijoj, Olandijoj 
tenka nuo 1 lig 3 šimtamečių 
ar ir vyresnių, Bulgarijoje vie
nam milijonui tenka net 27 šim
tamečiai žmonės. Šimtamečių 
taip pat daug Užkaukazėje. Dar 
bo instituto direktorius Tbili
syje G. Pizkelauri tyrė per 2,030 
šimtamečių senelių Gruzijoje ir 
tariasi radęs, jog 6 sąlygos e- 
sančios reikalingos ilgam — šim 
to ir daugiau metų gyvenimui:
1) reikia dirbti, nes tinginiai
negali būti ilgaamžiai, 2) ne- į Albert Mcauley> gourget, Ont., 2 
valgyti labai daug; verčiau 3-4 m. dukrelė Linda pateko ant be- 
kartus dienoje, 3) miegoti ne- gių ir viršum jos perlėkė visas 

greitasis traukinys, tačiau irner-mažiau, kaip 7-8 vai. paroje, 
proto darbininkai turi miegoti, 
ilgiau, negu 8 valandas, 4)'ne- 
rūkyti, 5) nuosaikiai gerti alko
holinius gėrimus, 6) turėti nor
malų šeimyninį gyvenimą.

!HIdlllllilllllllllllllllllllllllllllltlllllllll

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

J. MIGLINAS
2549 W. 60th St. H a. PR 6-1063
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TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras. brangenybSs, etc.
3237 W. 63rd St.. Chicago 2®, Ui. 

Tel. 434-4060

įvykių paminėjimas gal neturė
tų tenkintis vien aktyvesniųjų 
susirinkimu ir išklausymu vie
no kito kalbėtojo bei rezoliuci
jų priėmimu, bet. daugiau plės
tis į plačią Amerikos visuome
nę.

Po paskaitos priimta rezoliu
cija, išreiškianti padėką JAV 
vyriausybei už nepripažinimą 
Lietuvos okupacijos ir prašoma 
daryti žygių, kad pavergtos Pa- j 
baltijo tautos atgautų laisvę, Į 
Minėjimas užbaigtas lietuviško
mis dainomis, kurias padainavo 
Meno Mėgėjų Ratelio vyrų cho
ras vedamas muz. Ji. Beinorio.

KUN.JUSTINO STEPONAIČIO 
PAGERBIMAS j

Birželio 17 d. Aušros Vartų 
parapijos salėje po kun. A. Jan 
kaųsko vadovybe surengta kun. 
Justinui Steponaičiui, sulauku
siam 25 metų kunigystės su
kakties, pagerbimo vakarienė, 

i Pagerbimo pobūvyje dalyvavo 
' prel. K. Vasys, kun. J. Baka- 
' nas, kun. V. Puidokas, kun. J.

ir kun. M. Tamulevičius. (Vaka
rienės programai vadovavo 
Aušros Vartų administratorius 
A. Jankauskas. Parapiečių ir 
svečių pagerbti jubiliatą buvo 
susirinkę per 400 asmenų.

Jubiliatą sveikino visi vaka
rienėje dalyvavę kunigai ir jo 
buvęs matematikos mokytojas

gaite tebuvo tik truputį apibrai
žyta. ’ (UPI)

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

<®K ADINSKAS
J. G. TELEVISION CO.

I 2512 W. 47th St., FR 6-1998 
I TV RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
i Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta

♦ ♦ ♦

MOVI N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, DI.

Keblinskas iš Broęktono. Orga
nizacijos ir pavieni asmens įtei
kė dovanas, tarp kurių buvo pa 
rapijos skautų taurė ir buvu
sių Wittensee gimnazijos moki
nių adresas. Aušros Vartų pa
rapijos choras, vedamas vargo
nininko Burbulio, jubiliatui pa
gerbti padainavo keletą dainų 
ir Worcesterio skautų šokių 
grupė pašoko du tautinius šo
kius.

Kun. J. Steponaitis gimęs 
1912 m. rugsėjo Į d. Skaisgirių 
km., Sintautų parap., šakių ap- 
skrityj, pasiturinčių ūkininkų 
šeimoje. Mokėsi Sintautų pradž. 
mokykloje ir Šakių “Žiburio” 
gimnazijoje. Baigęs gimnaziją, 
istojo į Vilkaviškio kunigų se
minariją. 1937 m. birželio 13 d. 
vysk. A. Karoso įšventintas į 
kunigus Vienerius metus pavi
karavęs Plutiškių parap., pa
skirtas Vilkaviškio vikaru. 
1944 m. pasitraukęs į Vokieti
ją, buvo Wittensee klebonu, 
gimnazijos kapelionu ir dekanu.. 
Penkerius metus dirbo pastora
cijos darbą Anglijoje., 1953 m. 
atvyko į JAV. Teksasą, po me
tų prel. K. Vasio pakviestas į 
Worcesterio Aušros Vartų pa
rapiją vikaru. Kun, J. Steponai 
tis dirba šeštadieninėje lituanis 
tikos mokykloje, veikia su pa
rapijos skautais, ateitininkais. 
Taip pat jis aktyviai reiškiasi 
lietuvių bendruomenės, Balfo ir 
kitose organizacijose.

Sidabrinio jubiliejaus proga 
kun. J. Steponaičiui tenka pa
linkėti ir toliau dirbti su tokia 
pat energija Dievo garbei ir 
žmonių labui, kad sulaukus 
auksinio jubiliejaus, galėtų pa
sidžiaugti savo veiklos bran
džiais vaisiais.

Worcesterio vyskupijos sa
vaitraštis Catholic Free Press 
pirrbame puslapyje paminėjo 
kun. J. Steponaičio kunigystės 
sidabrinį jubiliejų.

Mokslo mėty užbaigimas

Šv. Kazimiero parapijos mo
kykla baigė pamokas birželio 
15 d., o baigusiems mokyklą 
pažymėjimus įteikė birželio 17 
d. 8:30 vai. kun. J. Bakanas at 
laikė šv. mišias graduantų in
tencija, visi graduantai priėjo 
prie šv. komunijos. Po pietų 3 
vai. bažnyčioje įvyko iškilmin
gas pažymėjimų įteikimas. Po 
klebono J. Bakano įžangos žo
džio prel. O’Conol pasakė pri
taikytą pamokslą, prel. Lynch 
įteikė pažymėjimus. Iškilmės 
baigtos Švč. Sakramento palai
minimu.

Šiemet baigė 31 mokinys. 
VIII skyrių mokė mokyklos ve 
deja Sesuo M. Antanila.

■ <, Pr.

Philadelphia, Pa.
BAIGIA MOKSLO METUS
(Red. pastaba. Iškilmių ap

rašymo pradžia buvo išspaus
dinta birežlio 25 d. laidoj.)

Įteikdamas pažymėjimus kun. 
J. Čepukaitis savo kalboj la-

f
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.

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

blausia pabrėžė visų lietuvių 
kalbos išlaikymo reikalą, nes 
anot jo “lietuviais esame mes 
gimę, lietuviais turime ir būt”. 
Toliau nurodė, kad didelis ap
sunkinimas išlaikyti liet. kalbą 
yra lietuvių vedybos su svetim
taučiais. Todėl reikia remti ir 
skatinti liet. jaunimo tarpusa-' 
vį bendravimą. Baigdamas kle
bonas pažadėjo kitais mokslo 
metais parūpinti šešt. mokyklai 
dar patogesnes patalpas, atre
montuodamas parapijos salę ir 
čia įrengdamas mokyklai kam
barius, nes tolėliau nuo bažny- 

, čios esą mokyklos namai par- 
' duodami. Susirinkusieji ilgu plo 
jimu padėkojo klebonui už gra
žų žodį ir malonią žinią; juo la
biau, kad tos patalpos rengia
mos kaip tik šešt. mokyklai, 
nes Šv. Andriejaus parapijos ( 
mokykla šiuo tarpu neveikia. |

■ Po to, ateitininkų sendraugių! 
vardu inž. dr. A. Juozapavičius ! 
įteikė baigiančiai I. Avižonytei 

i Ateitininkų vadovą, o Taut. są
jungos Phil. sk. dovaną (Lais- 

Jves kovų dainas), skirtą ge- 
. riausiam mokiniui, A. Impule- 
I vičius" įteikė ' VI sk. baigusiam 
Vyt. Maciūnui. I. Avižonytė ta
rė, trumpą padėkos žodelį ir 

j gražiai padeklamavo Aisčio ei- 
Ilėraštį, o Vyt. Maciūnas pa
skambino iškilmių maršą.

Tėvų komiteto vardu inž. M. 
Milas padėkojo klebonui, mo
kytojams ir visiems, prisidėju- 
siems prie mokyklos palaiky
mo. Susirinkimas baigtas Lie
tuvos himnu.

Po to, mokytojai su savu sky 
rių mokiniais aiškinosi dėl pa

Didesnis uždarbis už santaupas, 
paremtas 48 metų patyrimu ir JAV 
valdžios agentūros apdrauda.

MIDLAND
SAVINGS

4040 Archer Avė. • Chicago 32

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. birželio mėn. 27

sirengimo per vasarą mokslo 
metų pradžios konkursui, pa
remtam skaitiniais iš Eglutės 
ir kt., o tėvai išsirinko naują 
tėvų komitetą: inž. V. Ardys, 
S. Kananavičienė, M. Klausie- 
nė, J. Melnikienė ir inž. M. Mi
las. Svetys

REKOLEKCIJOS KALINĖMS

JAV-se daugelyje kalėjimų, 
kapelionų rūpesčiu, yra prave
damos rekolekcijos kalinėms, ir 
jos duodančios gražius rezulta
tus, Tas sąjūdis plečiasi.

Dovanos
Nemokamai

Taupytojams on investment accounts

DIVIDENDAI MOKAMI UŽ VISAS SĄSKAITAS KIEK
VIENA KETVIRTĮ —

Kovo 31 — Birželio 30 — Rugsėjo 30 — Gruodžio 31

4

ST. ANTHONY SAVINGS
1447 South 49th Court, Cicero 50, Illinois

PHONES: City - 242-4395; Suburbs - 656-6330 
Joseph E. Gribauskas — Executive Secretary

gINSURED H
HOURS: Monday, 9-8; Tuesday, Tbursday, and Friday, 9-5;

Saturday, 9 to 1; Wednesday elosed.

OKEEFE BROS. COAL CO.
CENTRAS: CICERO IK 16th STREET 

Su pasididžiavimu praneša, kad jų naujas
O K ” GENERAL SALES MANAGER ‘ ‘ O K ” 
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

WESTWOOD LIQUORS
2441 W. 69th St., Chicago, III., PR 6-5951

★★ OTARD, prancūz. konjakas ........................ $5.00

VALLOE CHERRY, Danijos vynas. 4/5 ...... $1 75

★★ CHI ANTĮ, Italijos stalo vynas, kvorta..........$1.15

** Reserve LOUIS PIIILLIPPE, V.S.O.P. pranc. 
konjakas, 80 proof 4/5 Fine Champagne - $5.49

BALERINA (šokanti) Olandijos aprikosų likeris,
butelis žemiau savikainos ..................  ........ $7.39

★★ LABATT’S, kanadiškas alus ir ale 24 bute-
___d('žė • • -----••••••.................. . ............ $5.10
SLIV’OVICE (SLYVINĖ) importuota iš Europos.

4/5, 94 proof.............. ...................................... $5.39

** Prancūzijos likieriai, cherry ir blackberry 4/5 $2.89

** VODKA WYBOROWA, Lenkijos degtinė
190 proof, 4/5 ...................... ............. $5.QQ

I’rie čia pažymėtų kainų taksai priskaitomi atskirai. šiame 
skelbime yra išvardinta tik maža dalis gėrimų. Krautuvėje gau
nami Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Vokietijos ir kitų kraštų 
vynai ir kiti gėrimai.

Turime vyno net 100 metu senumo. Užsakant didesni kiekį 
pristatome i namus. ALKKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)

:^1

Chieagos 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 Chicągoje. 
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 41/į,%

&
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CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

vizijoje ar viename moderniųjų — 
stadionų, kurių pilna visame
krašte. Riodfe Janeiro Maraca- ,

. . Mūrinis. 2 butai ir biznis. Alyva Biznio mūras prieš parką. 2 mana stadionas, kuris didžiuojasi radijatoriais šildymas 2 auto gara- darnūs butai. Maisto prekyba apie
.. , .... v . šas. 812,000. ' $50,000 metinės pajamos. Garažas,išradingu stogu (kai visas zai- ftera pi.OR.a. _ DideiiS pajamų na- už $38,soo. _

/“! 17 Y7 f") lmilfHCJ TZYvrl GnilloGJ Kll1— TllctS. Z l)llt.<li ——- < ii’ 3 Rfllllil., Z Ržt“ .\ <111 ,|*1S IIlllFclS. 2 TTlOdcmilS
Gimo įaUKas yra saules nusvies b1netin5s virtuves. Naujas alyva šild. po 5 kamb. Arti musu. Atskiri šil-
tas, tuo tarpu žiūrovai sėdi pa- Apsauga nuo potvynio. Alum. lan- dymai. Objektas $30.500.

- . . \ Ba« {3arazns- 510,700. štai aukšto mūras. 6 metų. 2vesingame patogume), yra Bra-,. « kamb mūras. Labai modernūs bulal _ 5 lr 4 kamb. At3klri A/azu
.... įrengimai, karpetai. Medžio iškaltas šildymai Alumin lane-ai GnrnžnaZlllJOS didžiausias, turįs sėdi- rūsys. Naujas gazu šildymas. $20.600. $32 000 ’ ’ S Gaiažas.

• . , nr, nnn m n i Didelė rezidencija. 9 ltaiiib. 50 p. ' ‘ -. .mųjų vietų per 80,000. Sao PaU- lotas. Modornl virtuvė ir vidaus su- | Pigiau nerasite, Čia pat 4 butų
, rrivinr,; /i-,T,'nw, n t n ,4; n v, o 1 o no I tvarkymas. Alyva šild. Garažas, mūras. Naujas alyva šildymas^ lr sto-lo giriasi dviem stadionais pa- | $94,500. ®as ir alumin. langai. Garažas,
tankinti mišriu mbliku ir kplptu i Gage Parke. 3 butai 6 kamb. ir ’tenkinu mišrią pUDUKą ir Keieta 2 po 3 kamb. Prašo $26.000. Gage Parke. 2 butų mūras. 3 au-
nrivnčin Qtndinmi cmrištn cm ’ Arti .laimimo Centro. 5 butu mu- to. mur. garažas. Radijatoriais —privačių Stadionų, suristų SUlras Naujas alyva šild. Apie $6,000 gazu šild. $20,900.

MARQUETTE PARKO CENTRE

REAL ESTATE

2-jų butų med. 5 ir 5 kamb. 50 p. 
sklypas, šildymas gazo pečiais. Gara
žas. Arti 45-os ir Faivfield. $17,500. 
2-jų butų med. 8 <ir 3 kamb. šildy
mas gazo pečiais. Brighton Parke. 
$14,5(10.
2-jų butų mūr. 6 ir 5 kamb. namas, 
šildymas gazu-karštu vandeniu. Ga
ražas. Arti 69-os ir Falrfleld. $27,750.' 
4 metų I <4 aukšto mūr. 5 kamb. 
(3 mieg.) apačioj; 4% kamb. viršuj. 
Garažas. Arti 64-os 'lr St. Louis. 
$30,500.

8 metų — 4% kamb. mūr, Ąlyva —— 
radiant lieat, garažas. Alum. antrieji 
langai. Arti 64-tos ir'!' įkostner 
$21.500.

<1 butų mūr. yo 5 kamb. 60 p. 
sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
Parko apylinkėje $59,900.

4 butų mūr. Visi po 5 kamb. (2 
butai po 3 mieg.). Alyva, karštu 
vandeniu šildymas. Mūr. garažas. 
Arti 60-os ir Washtenaw. $49,900.

....... ... ______... __

Vaikų festivalyje birželio 17 d. Marąuette Parke, mokiniai išpildo 
“Lietuva brangi”.

DIDŽIOJI BRAZILŲ AISTRA

sportu bei klubais, skirtų elitui., nuomos. $32,200.
1 i Arti 63-čios ir Kedzie. 6 kamb.

bungaloiv. Gazu šild. Karpetai. Ga
ražas. $1 7,450.

8 kamb. bungalovv. 1 % vonios. 
Gazu šildymas. Garažas. Arti parko. 
$17,800.

Tik $15,700 už 6 kamb. namą.

Prezidento įvestoji taisyklė 
azartui sumažinti

Naujas 5% kamb. mūras. Alumin. 
langai. Geležinė tvora. Gražus lotas. 
$1 9,800.

Prieš parką liuksus įrengtas 5% 
kamb., 7 metų, mūras. 1% vonios. 
Alum. langai. Garažas. $22,200.

Pajamų mūras. 2 butai — 4 ir 2

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE

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

Mūr. 1)4 aukšto: 5 r 3 kamb. 14 i OIOEBn flEBUIVU
metų. 44 pėdų lotas. 62 ir Pulaski Utn»? I I,
Puikus pirkinys. 2-jų butų naitias — 4 ir 4 švie

sūs kamb., 45 p. sklypas. Pilna kai-
Mrtr. 4 po 4, gazo pečiais šildy- į 11a tik $9.500. 

mas, Brighton Parko centre. į Parkholme mūrinis 2 butų: 2
j po 6-šis kamb., mūrinis garažas.

-Mur. <i ir 5, centr. šildymas, ar- Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas, 
ti Archer susisiekimo, žemi mokės- s butai po 5 kamb. (3 miegamieji). 
č’a>- | Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE

Tik $15,700 už 6 kamb. namą. rajamų mūras, z putai — 4 ir e. 
Vienu metu futbolas buV0 I ^ujas alyva šildymas. Alumin. iam K^ Aly-va šild. Gage Parke. -

Arti mūsų. Beveik naujas 4 Našlė parduoda pigiai. 1% aukšto
kamb. mūras. Aukštas stogas. Alų- mūrą su garažu. Apsauga nuo pot-

brazilų, kad buv. prezidentas j mta. ^^GeĮe^tvora. Sausas rū- vy nio.^kamb.^ butaL^ŽMOO.

Janio Ouadros įvesdamas griež , Kaip iš granito mūro rezidencija kainb. Apie $3,200 nuomos. Atskir.
’ . .. I ant 43 p. loto. Žavus 7 kamb., 4 šildymai. Kama $24,000.tą susiveržimą įvairiose srity- dideli mieg. Karpetai, keramikos Medinis — apkaltas. 3 butai ir

Iš vienos krizės persimetant Kaip romėnų panem et čir- se> nustatė kiekvienai koman- v°Namasčkaip S ?‘ka?nb.kmūr: irZIš,?andtenPvėrmsieda?ugiau $i6™oo:
į kitą, jau stovint ant paties censes, futbolas patenkina varg- dai t6žaisti sykį per 72 valan- ?a^VPi°ūsvs°, P virtuvė,2 Vrpe&T, I 4 kamb. AbddrTšUdymaV’ Pelningas

Kaip futbolas nulemia krašto ūkinį ir politinį gyvenimą 

NIJOLĖ SEMENAITE, Sao Paulo, Brazilija

toks laiką ėdąs azartas tarp

Įrengtas
das. Toji taisyklė pragyveno garažas. $20,000.chaoso kranto, čia vėl grįžtant Į šų klasę ir palinksmina turtuo- 

į palyginamai pastovų tvirtumą, lių luomą. Maži berniukai per
tai vėl atkrintant į pirmykščią ka kramtomąją gumą ir saldai- 
padėtį, ar tai būtų ekonominė, nius, godžiai nuplėšdami jųjų 
socialinė ar politinė, kad ir be- popierėlius, kad atrastų mėgia- 
viltiškiausioje būklėje — yra miausių žaidėjų atvaizdus, ku- 
du dalykai, kurie Braziliją pa- riuos jie renka ir keičiasi tarpe ją _L_ normalų profesionališką auto' pa^ofų^drau^K10^^^-’

patį prez. Janio, o visai nese
niai buvo išbandyta, kai vie
na komanda nukentėjo, gauda
ma griežtą papeikimą už žai
dimą dvi dienas iš eilės: pirmą

namas už $15,300.

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

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI
Mes patrnaujame visi) rūšių drau

laiko ir stumia į priekį. Tie du draugų.
dalykai, kurie atgaivina viltį 
viduryje tamsiausių nusivilimų, 
nėra Brazilijos tradicinis Ro
mos katalikų tikėjimas, nei ka
va — krašto vienintelė parama, 
bet karnavalas ir futbolas. Kar
navalas yra tas apsaugos ven
tilis, kuris palengvina spaudi 
mą, susikaupusį per ištisą me-

— Aš tau duosiu du Nilton 
Santos už vieną Pele, — girdisi 
maininkautojų skardūs balse
liai.

Pirmgimio pirmasis 
pageidavimas

Kiekvieno brazilo tėvo gyve
nimą užplūsta didžiulis džiaugs-

tą; futbolas gi yra prakiuręs mas, kai jojo pirmgimis sūnus 
vamzdis, kuris išleidžia garus paprašo savo tėvelio pirmojo
kiekvieną savaitę.

Europietiškasis futbolas

2737 West 43rd Street 
Tel. CLiffside 4-2380

4936 W. 15th St., Cicero 
Tel. OL 6-2223; OL 2-8907

žaidimą, o antrąją — specialų 
demonstravimą vizituojančiam 
princui Pilypui.

(Bus daugiau)

gų atsitikimų ir daug kitų. Mūsų 
įstaiga veikia nuo 9 v. ryto iki 8 v. 
vakaro.

Mūrinis 12 metų 5 kamb., gara
žas, rūsys, 6 blokai nuo Marąuette 
p. lietuvu mokyklos. $12.600.

M ūrins 6 kamb., 2 blokai nuo Ma
ria High, 30 p. lotas, nauja vonia. 
3 mieg.. gazo šild., $16,900.

botas 35x125 su 4 kamb, mūrinius 
labai geroj vietoj, galimaMūrinis 7 metų 2 meg., priešais I nalnUK labai geroj vietoj 

Marąuette parko, garažas, skubiai, statyti 2 butų namą. $13,950.
$17,300. l Mūrinis 1 % a. — 5 apačioj su 2

Naujas mūrinis 2x6. Gage p., 40 mieg. ir 3 viršuj su atsk. įėjimu, 
p. plotas, 2 šild. gazu, daug priedų, virtuvė ir vonia, garažas. 30 p. lo- 
$39,900. tas, 66 ir Mozart. $17,800.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 69th ST. HE 6-5151
Lietuviškos Širdies Fondui 

aukojo
LIETUVIAI PLEČIASI LEMONT

Sklypai mieste, visi patogumai, po $1,500. 5 akrai, jaunas sodas, 6 kamb. 
res. $17,500. Pajamų nuosavybė ir gražus 2-jų akrų sodas. 4 butų namas, 
geros rendos. turi būti parduotas. Bizniui patalpa, 8 kamb. užp. viršuje 
butas — $8,000. Kabai gera vieta dėl motei ir Night Club, nebrangioj. 

Gausite 13% investavę J pirmus mortgage.
Puikus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos šeimos svajone.

Vincas Micevičius, Alexas Ko-1 
jelaitis-Kujalavičius, Stasys Grie- Į 
ze-Jugelevičius, Jonas Kancevi- P. ABROMAITIS REALTY, 1005 Porter St., Lemont, III., CL 7-6675 
čius, J. Zimblys, Vincas Misiūnas,
J. Lietuvninkas, A. ir D. Barzdų
kas, Jorfas Ciuberkis, V. Alantas, 
J. Gaižutis, P. Stakauskas, J. Dal-

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

2 aprt. po 4 kamb. 5 metų. šil
dymas alyva. Garažas. $85,000.

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

| TINKAMAS DIDELEI ŠEIMAI
8 kambarių mūr. bungalow Mar- 

i ąuette Pk. šildymas alyva. Antri lan- 
I gai. Dvigubas garažas. Proga pirkti

UŽ $18,000.
1 METŲ 2 BUTŲ MŪR.

Po 5% kmb. (po tris miegamus), 
i Rūsyje dar 3 atskiri kambariai iš- 
! nuomuomavimui. Oro vėsinimas. Vi
si įrengimai iš geriausios medžiagos. 

į 2 šildymo sistemos. Gražiai sutvar
kyta aplinka. $48,000.

TIK $17,900.
5 kmb. 13 metų mur. rezidencija 

Marąuette Pk. Platus sklypas. Gazo 
šiluma. 2 auto garažas.

4 ir 2 kamb. i
Mūr. Gage Pk. Alyvos šiluma. Ze- 

l mi taksai. $15,500.
5 METŲ MŪR. BVXGALO1V

4% kmb. Gazo šiluma. Apsaugą 
nuo potxrynio. Daug vertingi? priedų. 
2 auto garažas. Tik 2 blokai nuo 
Marąuette P(k. $19,000.

GERAS I’IRKINYS
7 metų 2 aukštų mūras Marąuette 

Pk. Pirmame aukšte krautuvė lr 4 
kamb. butas; viršuje — 6 kamb. 
gražus poilsio kambarys rūsyjr 
$380 mėn. pajamų. Kaina $48,000.

j VASARVIETE , ,
Su baru ir restoranu Beverly Shc 

i res, Ind. (Sandūnuose). $12;000 gry 
i no į metus. Savininkas duos paskolą.

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 Wesf 7Ist
Tel. WAlbrook 5-6015

22 APART. MŪRAS, prie gražaus 
parko, modern. butai. $2,404 mėn. 
pajamų. Kaina tik 6.6 karto paja
mos. Pašaukite.

Sav. Išeina pensijon ir parduoda 
Delavan Wisc. netoli Lake Geneva 
33 kamb. hotel su restoranu, taver
na ir 6 k. namu naujam sav. Viso 
5 namai. Biznis tarp $17-25,000 
metams. Kaina $60,000, arba mainys 
į mūr. namą Brighton Parke.

ŠIMKUS
REAL KSTATE, NOTARY PUBLIC

425S So. Maplewood Avė.
Telef. CL 4-7450 »rba YA 7-2046
Marą. Park. Mūr. 2x4 garaž. $20,900. 
Gage Pairk Nauj. mūr. 3 mieg. d. 
lot. turi tuojau parduoti, išvyksta iš 
Steito. $16,850.
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

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

Medinis namukas, 8 miegamieji, 
sazu šildymas. Brighton P-ke, netoli 

IŠNUOMOJAMA — I’OR RENI nuo Archer, žemi mokesčiai. Gražus 
♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦.«♦» sodelis. Tik $12,000.

T» „ , , Medinis bungalow, 6 kamb. Arti
Isnuoen. 6 karnb. apšild. butas. , mokyklos. Švarus lr gražus. $14,900.

sklypo. Idealu2-me aukšte. Cicero, 1602 S. 51st ■ 
Avenue 1

futbolo sviedinio; ne pailgo kiau 
1 lė3 odos (Amerikoje vad. rug- 
by), bet apskrito, išsvajoto svie

Nesu kokia sporto žinovė, o įjnio (vad. soccer žaidime var-
tik mėgėja, ir žinios tanie lau- į toiamol įvairiu komandų vė- bokas> E> ir Juozas Vilutis, M., J , iiojamo). įvairių Komanaų ve- Mazeikai dr Arnoldas Grusnys,
ke yra gerokai ribotos, ypač įiavėlės puošia miegamųjų ir <jr. M. Devenis.
futbole. Šiame rašinėlyje pamė- kabinetų sienas; joks žurnalas 6 prašė pavardžių neskelbti. Vi-j Tsnunrn m;es- b 1H •
ginsiu duoti tik bendrą vaizdą, j nesiskaitytų išbaigtas be repor so -)au surinkta 1,244 dol. Visiems Vyrui ar moteriai, 
kokią vietą užima šis sportas taž0 apie paskutinįjį futbolo žai- aukoL°iams dėkui.
brazilų gyvenime. į dimą ir mėgiamiausią žaidėją, i

Brazilijos futbolas nėra tas; Futbolas yra mėgiamiausia ir

HEmlock 4-7034.
J. J. Bachu nas

Mūrinis ant 80 p. 
ar 2 asmenim. $12,900,
Mūrinis — 2 po 6 kamb. Centr. 

šildymas kiekvienam butui. liar- 
ąuette Pk.

j Meilinis 2 po 4 kamb. Cementiniai 
I pamatai. Skalbykla. Gazu šildymas. 
! Brighton Parke. $15,900.

Turime daug ir įvairių namų vi- 
( sose kolonijose, parūpiname pnako-

sustok ir bėk, komplikuotas JA 
Valstybių futbolas, jis yra a- 
nas šiurkštus veržimasis gal-

tradicinė tema karnavalo dai
noms sukurti, šiuo metu labiau 
šiai perkama knyga yra pasau-

votrūkčiais, greito tempo žaidi- ]įnio gars0 futbolo žaidėjo Pele 
mas, taip populiarus Europoje, autobiografija.. Kiekviename pa 
kur žaidėjo vikrūs kojų ir kū- i sikalbėjime, ar tai būtų tarp J 
no judesiai nustelbia bile kokius paprasčiausių statybos darbinin 
strateginius žaidimus iš x ir o kų ar įtakingiausių pramoninin- 
juodoje lentoje. j kų, kalba visados nukrypsta į

Apie futbolo reikšmę brazilie-' futbolą.
čio gyvenime sužinojau jau anks 
čiau, dar Chicagoje. Viena pa
žįstama studentė Rosary kole
gijoje skundėsi, kad jos draugas 
— studentas iš Brazilijos, nuo
latos pavėluodavo į pasimatymą 
net visą valandą. Į josios ne
kantrų klausimą: “Porque?”,— 
jo atsakymas visados būdavo:
“Futbolas”. Ir ji susigyveno su 
mintimi griežti antruoju smui
ku, nusilenkiant sviediniui, re
alizuodama, kad nieko nėra taip 
svarbaus, kas galėtų paveikti 
brazilietį išeiti vidury futbolo 
žaidimo.

Naujasis išradingumas 
Rio de Janeire

Futbolas žaidžiamas nuo to 
laiko, kai berniukas pakanka
mai paauga, kad galėtų gud
riai apvynioti savo koją apie o- 
ponento pėdą artimiausiame tuš

DĖMESIO!

NUMAŽINTOS KAINOS
Automobilių apdraųdoms 

1A—10/20/5 Kaina C J/į Efl
6 mėn.perioil.

Išrašome ir patarnaujame visokių 
rūšių apdraudas lengvais mėnesi

niais išmokėjimais.

BACEVIČIUS
Al’DRATJDTJ AGENTl-RA 

6455 S. Kedzie Avė. I»R 8-223S

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

IŠNUOM. VASARVIE.TĖ dome Income Tax.

ŠIMAITIS

Marąuette Parke ant Talman ’ Tik $23,300 už 2-jų butų gerą pa- 
Ave., netoli 69th St. parduodamas gomory g-veje. 4 ir 5 kainb., rūsys 
geram stovy 2-jų fletų mūr. na- ir pastogė, šildymas kąj-RSų vand, 
mas ir 2-jų maš. naujas garažas. Garazas-
Dėl apžiūrėjimo šaukite PR 8-3792

Gąyą(?,ąs.

A, Norkus Real Estate
KAS NORITE RAMIAI praleis 

ti atostogas ar pailsėti savaitga 
bais prie gražaus ir žuvingo Lakei 2737 VV. 43rd St. 
Como' — ežero (Wisconsine), 21 
mylios nuo Lakė' Geneva, skaan- J 
binkite — J. Žemaitis, OLympic 
6-0412, po 6 v. v.

REALTY INSURANCE
CL 4-2390

Perskaitė "Draugą", duoki- 2405 W. 51st St. WA 5-5030

,e ii kitiems pasiskaityti. | Platinkite “Draugą”.

CONTRACTORS
HELP 4VANTED — VYRAI

, BAKERS
|Experienced retai'l bakers —
(to take chargc of amail sliop with 
:2 shifts, 6 day weck operation. Paid 
j vacation, other benefits, top wages. 
iMust have referenees and knotv overy 
i phase of the baking business. A pply 
lin pej-son or citll:

RUSSELL PLUMMER
Tel. — CEdar 2-0111 

SM.ITH-BRIDGMAN DEPT. STORE
Flint, Michigan

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

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

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

V. SIMKUS
Statybos ir Remonto Darbai 
2018 WEST 71st STREET 

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

Vargšu ir turtuolių poilsiui
Pačią pirmąją dieną mums i 

esant Brazilijoje, Rio de Janei-' 
re, Cidade Maravilhosa (nuosta 
biame mieste), mus stipendinin 
kus pasitiko Fulbrighto stipen
dijos komisijos prezidentas ir, 
davęs pakankamai laiko pailsė
ti po devynių valandų skridimo 
sprausminių lėktuvu iš New Yor 
ko, nusivedė mus pažiūrėti... ne 
Cukraus Galvos, ne pasaulinio 
garso Corcovado ar Copacaba- 
na paplūdimio, bet... kaimynys
tėje esančio futbolo žaidimo.

Savo populiarumu futbolas 
galėtų būti lyginamas su ame
rikiečių beisbolu, bet jo reikš
mė kiekvieno brazilo gyvenime 
siekia daug toliau, kaip žaidi
mas tarp Sox ir Clevelando.

— Braziliją labai lengva val
dyti, — girdėjau posakį iš rim
tų lūpų, — tik duokite mums

moterį ir futbolą!

B U i C K'A S - LIETUVIŠKAS 
AUTOMOBILIS! 

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

Taksai 89.11
Pilna kaina .. . $2,316.96
Dan Kuraitis • Liet. Prekyba

MILDA BUICK7 INC.
907 W. 35th Street, Chicago 9, III., Tel. LA 3-2022

%

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viskę 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., 6211 S. Western, PRospect 8-5875

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

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

6211 South Western Avė. krautuvė

PASINAUDOKITE
“DRAUGO” SPAUSTUVĖS 

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modemiškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje.

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas 
knygas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikš
mingiems gyvenimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos dar
bų, kurių dienraščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti.

DRAUGAS turi atlikti daug spaudos darbų, kad galėtų 
išsilaikyti ir daryti pažangą. Kiekvienas spaudos darbas, 
duotas DRAUGO spaustuvei, yra parama dienraščiui.

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei 
gitus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU
GO spaustuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

Remkite DRAUGĄ, kuris palaiko lietuvių kultūrinį gy
venimą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaus
tuvei.

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS 
4545 West 63 rd Street 

CHICAGO 29, ILL. — TEL. LU 5-9500

Remkite tuos, kuriu skelbimus matot “Drauge’ 

Pasinaudokite “Draugo”, flassified skyriumi

S T A N K U S I 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-201S

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

7304 So. Roekvvell Street
Tel. GRovehilI 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEITr METAL 

4444 S. Westera Ava, 
Chicago », BL 
Tel. VI 7-S447

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

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

LA 1-6047, RO 2-8778

JUOZAS ŽEMAITIS
LR VIC. SKADE, ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS
Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildimus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki 8 metų išsl- 
mokgjimaa

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

S431 S. Kedzie Aveniu
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OL 0-0419

CONSTRUCTION C0.
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS.

VASARVIETES, GARAŽUS IR
ATLIEKAME VISUS NAMŲ
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 OL 7-2094 Chicago, Hl.
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DAINAVA SUDREBINO TABOR FARMĄ

i
iv

i

Aną dieną paskambino Jonas 
Paštukas, pakviesdamas kartu 
su Dainavos ansambliu praleis
ti savaitgalį J. Balčiūno kuror
tuose, Tabor farmoje, Miehiiga- 
ne.

Išgirdęs tokį pakvietimą, nu
stebintas sušukau:

— Juk ten milionierių vasar 
vietė, o ką aš paprastas žmogus 
veiksiu!

— Mes esam pakviesti paties 
J. Bačiūno, o tu būsi mūsų sve
čias, — trumpai ir drūtai at
sakė J. Paštukas.

""Kaip gi nepaklausyti J. Paš- 
tuko. Juk mes esam seni bičiu
liai. Prieš 18 metų, 1944 m. va
sarą Aukštaitijoje įsižiebusiose 
laisvės kovose, buvom vienam 
daliny. Dabar jis Dainavos an
samblio pirmininkas. Ansambly 
ir daugiau esama gerų bičiulių 
— Alb. Stoškus, A. Smilgevi
čius, Eug. Slavinskas, Vyt. Ra- 
dys ir kiti, kurie Dainavos an
sambly kaip mūrai jau laikosi 
po kelioliką metų. O dar mie
las Alb. Dzirvonas, muz. St. 
Sodeika — tai neužmirštami 
žmonės, su kuriais nemažai gra 
žiu valandų pra’eista.

Taigi, važiuojam į Tabor far- 
mą.

—o—

Štai ir Tabor farma, vidudie
nio saulės atokaitoje išsitiesus. 
Kaip vasaros dangus, mėlynas 
baseinas, bekraščiai sodai ir 
golfo laukai, dešimtys moder
nių katedžių ir medžiais nuau
gusiais krantais pro šalį vin
giuojanti St. Joseph upė — tai 
Tabor farmos aplinka. Rodos, 
baisu įžengti į tą prabangų ku
rortą. Bet pabandom. Visur pil 
na dainaviečių ir amerikiečių. 
Visi džiaugiasi saule ir žaluma. 
Gaunam kambarį, bet žingsniai 
vis nedrąsūs. Kur buvęs nebu
vęs ateina ir pats bosas Juo
zas Bačiūnas. Jis, pilnas sąmo
jaus ir giedrios nuotaikos, kal
bina taip šiltai ir draugiškai, 
juk bematant išsisklaido visos 
abejonės, kad aš ne vietoje

programos numerį vejasi kitas, 
o svečiai tik ploja ir džiaugia
si. Daugumas jų pirmą kartą 
mato spalvingą lietuviško jau
nimo masę, jų šokant tauti- 

: nius šokius, pirmą kartą girdi 
lietuviškas dainas.

Chorui pasikeisdami diriguo- į 
ja muz. St. Sodeika ir muz. A. 
Šimkus, o taut. šokių vadovas 

' muz. F. Strolia. Matau, kaip 
pro šalį keliu važiuojančios ma 

' šinos suka iš kelio, sustoja, už- j 
gesina šviesas ir ten žmonės 
žiūri nematytą programą. Tie
sa, niekas nekreipia dėmesio į 
detales, pustonius ar sukinius, 
bet visus imponuoja bendras 
vaizdas: galinga daina, spalvin
gi šokiai.

Baigiantis programai įvyksta 
sensacija. Krūmuose pasirodo 
70-ties žvakių pašvaistėlė, sim
patinga ansamblio pranešėja Ir. 
Radienė paskelbia, kad ansam
blis sveikina J. Baeiūną jo 70 
metų amžiaus sukakties proga. 
Ansamblis galingai užtraukia 
Ilgiausių metų, prie Bačiūno pa 
statomas tortas su 70 degan-

Po koncerto dainavieciai apdovanoja 70 m. amžiaus sulaukusį J. Bačiuną.

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. birželio mėn. 27 ffl

kas siųsti sąskaitos No. 94172, — Venecueloj, Maria Puche,
Stanard Federal Savings and Loan ąQ5 m., ištekėjo už Fran'cisco 
Assn. of Chicago, 4182 Archer GutterręZ; 95 m amžiaus. «Tai 
Avė., Chicago 32, Ilk, arba kun. ....

iBaltrumas, 516 W. Burnside St., laiminSiausia ma™ gyvenimo 
, Portland, Oregon. diena”, — pasakė jaunoji.

čių žvakių, jam ansamblio var
du įteikiamos gėlės, gražus me
džio drožinys. Visas sodas sken 
di plojimų audroje. J. Bačiū
nas stovi didžiai nustebintas ir 

'sujaudintas. Jis niekad netikė
jo, kad kas nors sužinos jo tik 

!ro amžiaus sukaktį, nes ir Lie
tuvių Enciklopedijoje jo gimi
mo metai klaidingai paskelbti.

Susitikimas J. Bačiūno sodyboje. Iš k. j d. žurn. VI. Būtėnas, kun. A. Stašys, 
Alb. Dzirvonas ir J. Bačiūnas.

| Jis yra gimęs 1892 m. birželio 
mėn.

Po koncerto, po gražios pro
gramos, po netikėtai įspūdingo 
J. Bačiūno pagerbimo pakal- 

! nėję prie St. Joseph upės su
liepsnojo laužas ir, krivių kri- 
! vaičiui, “Dainavos” kapelionui 
■ kun. A. Stašiui vadovaujant,
' vėl skambėjo smagios dainos, 
linksmi klegesiai.

J. Bačiūnas man ir prasita
rė, kad jis net pričiupęs kepė- 

! jus, kam jie tiek daug pyragų 
kepą. Kepėjai aiškinosi, kad 

i daug svečių privažiavę, per dvi 
dienas suvalgysią. Taip J. Ba
čiūnas jam paspiestų “pinklių“ 
visai nenujautęs.

Birželio 16 ir 17 d. savaitga
lis liks ne tik J(. Bačiūnui, bet 
ir dainaviečiams ilgai atminti

nas, nes tomis dienomis įvyko 
ne tik puiki ansamblio įšvyka, 
gražiai pavykęs koncertas, bet 
ir savo geradario-rėmėjo įspū
dingas pagerbimas. VI. Rmjs

Aukos paminklo statybai

i Portlande statomam paminklui 
'aukojo: Lapkus Builder, Ine. •— 
' 25 dol., dr. F. Kaunas — 25 dol. 
i Po 10 dol. — Jurcys Pharmacy, 
! Phillips, laid. direkt., J. Lieponis, 
Valgykla Gintaras, Jonas Karve
lis, Česas Auto Rebuilding.

Po 5 dol. — dr. Tumasonis, J. 
Vaičiūnas, J. Rimkus, B. Muliolis, 

i E. Kuraitis, A. Grigas, Vacys Pet
rauskas, L. Varnas, A. Šimkus, 
Kutna ir Jutgėla, Geselino St. 
Kožica, Mackevičiaus kepykla, 
Royal Blue Food str., Parcel 
Service Nedzinskas, Valgykla Rū- 

i ta, Valgykla Palanga.
Komitetas dėkoja už aukas. Au-

«WMM

Mielam prieteliui
A. -f- A. JONUI RUDAIČIUI mirus, 

reiškiame gilię užuojautą Magdalenai Rudai- 
tienei, dukrelei, sūmums ir uošvei Dumčiu- 
vienei.

DOMICĖLĖ, JUOZAS, ROMUALDAS VIZGIRDAI 
ALDONA, VYTAUTAS VIZGIRDAI

ADELE, PETRAS VIZGIRDAI

esąs. I
Kalbamės su J. Bačiūnų, ir

aš šelmiškai pasižiūriu į jį, kad 
jis nenujaučia, kokios “pink
lės” jam šį vakarą bus užtaisy
tos.

Tuo tarpu mielas inž. V. 
Adamkavičius nuveda mane į 
gražų katedžių ant pat St. Jo
seph upės kranto ir ten apgy
vendina, kad regėčiau daugiau 
romantikos, pilnai pasidžiaug
čiau grąžiais vaizdais.

I A. A.
Konstantinas Burba

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILU GELIHY6IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0831

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

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

F. FIJDE1KIS
UID0TUVIŲ DIREKTORIUS
. TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

OL 4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. YA 7-1741-2r 4330-34 South California Avenue 

J Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852 
ambulance patarnavimas dieną IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS 
MARĘUETTE FUNERAL HOME 11 1 1..

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 VVest 71st St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

---- O—

Bačiūnai ir inž. V. Adamka- 
ičius pakvietė dainaviečius į 
’abor farmą praleisti savaitga- 
į ansamblio darbo sezono už
migimo proga. Dainavieciai už 
ai pažadėjo Ji. Bačiūnui Tabor 
armoje duoti koncertą. Šeimi- 
linkų pastangomis į koncertą 
iuvo pakviesti Tabor farmoje 
asaroją amerikiečiai svečiai ir 
aip pat kaimynai iš plačios apy j 

inkės. Kai sutemo, į Tabor f ar-1 
ną ėmė plaukti amerikiečiai, 
večiai. O čia žalioje pievoje, po

Gyveno 5349 S. Campbell Avė.
Mirė birželio 25 (1.. 19G2,

sulaukęs puses amžiaus.
Gimė TJetuvoje. Kilo iš Ši

lalės parapijos.
Amerikoje išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 seserys Julia Pinevičus, švo
geris Krank, gyv. Waterbury, 
Conn.. ir Mare Jakubauskas, 
gyv. Thompsonvillo, Conn., švo
geris Juozas Klimas, švogerkos 
sūnus Mykolas Šorius, jo žmo
na Frances su jų sūnum Al
girdu Lietuvoje, kiti gimines, 
draugai ir pažįstmi.

Kūijas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, 4 3 4S S. Cali
fornia Avė.

Laidotuves Įvyks ketv., bir
želio 28 d., iš koplyčios 8<30 
v. r. bus atlydėtas į švenč. 
P. M. Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčia, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sieką. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Seserys ir kiti gi
minės.

Laidot. direkt. Petras Bie
liūnas. Tel. LA 3-3572.

A. -f A.
MaHjona Zemlls

Sungailaitė
Mirė birželio 26 d., 1962, 

4:10 vai. ryto.
Gimė Lietuvoje. Ameriko

je išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliū

dime duktė Anne Gonka, a- 
nūkai Stanley, Geraldine 
Perri ir Iris Skala, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami

'Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips kopFyčioje. 3307 
S. Lituanica. Avė.

Laidotuvės įvyks ketv. bir- , 
želio 28 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta. į šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus: gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Duktė ir anūkai.
Laidotuvių direk. Antanas 

M Phillips. Tel. YArds 7- 
3401.

P A K A
Palaidoję mylimą vyrą ir tėvą

A. -į- A.
PETRĄ MEILŲ

Nuoširdžiai dėkojame visiems suteikusiems jam paskutinį 
patarnavimą ir palydėjusiems jį į amžino poilsio vietą.

Dėkojame didžiai gerb. kunigams: prel. D. Mozeriui, kun 
V. Mykolaičiui, kun. B. Sugintui už maldas koplyčioje, kan. 
P. Juknevičiui už pasakytą gražų pamokslą ir palydėjimą į 
kapines, kun. Kelpšai už lankymą ligoje, kun. Lion. Kemešiui, 
kun. L. Kemešiui, kun. K. Kavaliauskui, kun. S. Santarai ir 
kitiems už atlaikytas Šv. Mišias už jo sielą, Parap. vargonin. 
J. Kudirkai, šv. Vardo draugijos nariams, LRK. Moterų Są-gos 
20 kp. narėms.

nuoširdžiai dėkojame visiems užprašiusiems Šv. Mišias už 
jo sielą, prisiuntusiems gėlių ir visiems pareiškusiems mums 
toje liūdesio valandoje užuojautą žodžiu, spaudoje ir laiškais.

Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui J. F. 
Eudeikiui ir štabui.

Reiškiame gilią padėką visiems.
Nuliūdusi ŠEIMA IR GIMINES.

EDVARDAS SAUNORIS — G1LIN1NKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.

: 3942 W. 11 Ifh St., PR 9-1355 ir 9-1356

| LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
j© Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

GRAŽIAUSI POEZIJOS RINKINIAI "1

aukštai pavėsingais medžiais 
estradą apšvietė įvairiaspalvės 
prožektorių šviesos ir visi ne-, 
kantriai laukė spalvingų, tauti
niais drabužiais pasipuošusių, I 
dainaviečių. I

Po devintos, kai jau buvo vi
sai sutemę ir nesuskaitomi bū
riai žvaigždžių degė skliautuo
se,visų akys nukrypo į tiesią 
dainaviečių eiseną, kuri iš sodo 
gilumos artėjo prie estrados, o 
jų viduryje žingsniavo pats Juo 
zas Bačiūnas.

Prasidėjo koncertas ir tauti
niai šokiai po atviru dangumi, 
žvaigždėms šviečiant, prožek
toriams kryžiuojantis, medžiams 
ošiant. Dainos vien lietuvių 
kompozitorių, tautiniai šokiai 
taip pat savi, liaudiniai. Vaizdas 
neapsakomai didingas. Vieną

A. f A. D A N M I N I E T
Gyveno 132 So. 53rd Avė., Oak Lawn, III,
Mirė birželio 25 d., 1962, 5:22 vai. ryte, sulaukęs 67 m. 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kėdainių apskričio, Krakių para

pijos. Amerikoje išgyveno^ 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime: sūnus Edward, duktė Elea- 

,nor Winters, 3 anūkai, 1 proanūkas; sesuo Julia Juszkiewicz, 
sesers vaikai: John Juszkiewicz ir jo žmona Irene; Valerie 
Laurinavičius ir jos vyras Stanley ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette Funeral Home kop
lyčioje. 2533 W. 71 Sreet.

Laidotuvės įvyks šešetadienį, birželio 30 d. iš koplyčios 
9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo Panelės Švenčiausios 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, duktė, anūkai, proanūkai, sesuo ir kiti 
giminės.

Laidotuvių direktorius A. Petkus ir sūnus. Tel. GRovehill 
6-2345.

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

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, Chicago 29, Illinois

i^~~---- ---------------  .. ===^Į
Trys su puse miliono praktikuoja šį 

pamaldumę vien tik Amerikoje!

“ŠVENTOJI VALANDA NAKTIES 
ADORACIJAI NAMUOSE”

Jeigu jautiesi visų apleistas, niekam nereikalingas 
arba neturi kur dėti laiko, nemiegi, pabandyk pra
leisti vieną valandą su Visatos Kūrėju

Lietuvių kalba knygelė tau daug padės
Si^sk 25c —

DRAUGAS
| 4545 W. 53rd St. Chicago 29, m. |

------ — ■ —........ ....... .... ..... :....... 6

I

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

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. Vlrginia 7-6672

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

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

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ,

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL TeL OLympic 2-1003
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X Vincas Kazlauskas, Los 
Angeles Liet. Kat. Federacijos 
pirm., su žmona ir dukra bir
želio 21 d. atvyko Chicagon ir 
apsistojo pas savo brolio Ig. 
Kazlausko šeimą Cicero, III. 
Svečias žada čia praleisti atos
togas ir pabuvoti ilgesnį laiką.

X Irenos Valaitytės ir inž. 
Juozo Polikaičio sutuoktuvės 
įvyksta liepos 28 d. Šv. P. Ma
rijos Gimimo bažnyčioje Mar
ųuette Parke. Vestuvių vaišės 
bus American Legion Everg- 
reen Parko klube. Irena Cali- 
fornijos universitete yra pada
riusi iš prancūzų kalbos ir lite
ratūros magistro laipsnį, o Juo
zas siekia magistro laipsnio. Po 
vestuvių žada apsigyventi Chi
cagoj.

X Rita Žukauskaitė, kuri 
dėsto vienoj amerikiečių aukšt. 
mokykloj prancūzų kalbą, išvy
ko į Paryžių, kur žada imti sa
vo specialybės vasaros kursą, 
o paskiau aplankys kitus Euro
pos kraštus, kaip Vokietiją, 
Šveicariją, Ispaniją, Italiją ir 
kt. Su ja kartu vyksta G. Mu
steikytė ir Černiūtė.

X Alfredas Butkus, 3226 S. 
Lituanica, susitvarkęs kelionės 
bilietus ir dokumentus per Wi- 
de World Travel kelionių biu
rą, kurio pirm. yra V. Rask- 
Rasčauskas, išvyko trijų savai
čių kelionei į Europą. Žada ap
lankyti Londoną, Paryžių, Ro
mą, Šveicariją ir Austriją. Taip 
pat rengiasi nuvykti į Vilnių, 
kur jo sutikti atvyks jo senutė 
motina ir kiti artimieji.

X Namų Savininkų Susivie- 
ninijmo Brighton Parke mėne
sinis susirinkimas įvyksta šį 
penktadienį, birželio 29 d. 7 v. 
v. Vengeliausko salėje, 4500 S. 
Talman Avė. Dienotarkėje — 
metinė darbų apyskaita, naujos 
valdybos ir revizijos komisijos 
rinkimai ir einamieji reikalai. 
Tikimasi, kad dalyvaus Chica
gos m. savivaldybės pareigū
nas. Kviečiami visi nariai ir 
svečiai dalyvauti, nes šis susi
rinkimas paskutinis- prieš ato
stogas.

X Antanas Vanagas jau il
gesnis laikas serga ir guli Ga- 
lesburg State Research Hospi- 
tal, Galesburg, III. Ligonis jau 
guli penkti metai ir sakosi, kad 
jam liūdna. Nori, kad jį aplan
kytų ir atneštų bent semj laik
raščių. Draugą ligoniui šiomis 
dienomis užprenumeravo Juo
zas Vingilys.

X Tavo atostogos nebus pil
nos, jei neįsigysi lietuviškos 
knygos ir nepraturtinsi savo 
dvasios. Įvairiausių knygų ga
lima užsisakyti Drauge.

X Stasė (Rumbuty  tė) ir Jo- 
tnas Kazlauskai susilaukė šei
mos padidėjimo. Turėjo 2 sū
nus, birželio 17 d. šauniose 
krikštynose jų dukrelė buvo pa 
krikštyta Rytos Reginos var
du. Krikšto tėvais buvo Eglė 
Muliolienė ir Jonas Kaunas. 
Prie turtingo ir meniškai O. 
Rūmbutienės išpuošto stalo vai 
šinosi gausus būrys svečių ir 
giminės iš Kanados J. A. Ged
rimai. Ona Rimbutienė džiau
giasi sulaukusi sveikos anūkės. 
Rūpinasi jų krikščionišku auk
lėjimu, nors jau pati sulaukė 
gražaus amžiaus — 75 metų. 
Yra katalikiškos spaudos mylė
toja ir rėmėja.

X Sausas, vėsus ir švarus 
orą, numatomas jūsų bute, kai 
tik įsigysit Emerson vėsintuvą 
pas Gradinską, 2512 W. 47th 
St., FR 6-1998. (Sk.)

X Domia Kamm, Chicagos vi
suomenės veikėja ir jos se
sutė Agnės Benko, mokytoja 
Denver, Colorado, jau kelinta 
savaitė atostogauja Miami 
Beach, Fla. Jos yra seserys 
Gustaitės, kilę iš Detroit, Mich. 
Abi vieši pas Miami Lietuvių 
choro vedėją, dainininkę Anita 
Kams ir laiką leidžia važinėda
mos po visą Floridą ir įdomes
nes vietas. Anita Karns sesu
tėms Gustaitėms visur pataria, 
kadangi jai svečių priėmimas 
įprastas, nes ji su savo mamy
te žiemos metu susilaukia daug 
svečių.

Z'Z'Z ' .............. z.

X Dr. Gerald R. Petkus, Chi- 
!cagos gyventojas, žinomas Ci- 
icero laidotuvių direktoriaus An 
|tano ir Agnietės Petkų sūnus, 
birželio 2 d. baigė Iowa State 
universitetą, gaudamas veteri- 

, narijos daktaro laipsnį. Pra
džios mokslus ėjo Cicero Šv. 
Antano parap. mokykloj, o vė
liau Fennwick aukšt. mok. Ank 
sčiau yra pasižymėjęs kaip vie
nas geriausių lietuvių plauki
kų. Yra dalyvavęs Iowa val
stybės rinktinėj. Jaunasis dr. 
Gerald dirbs Californijoje.

Loreta Mctrikytė, baigė Marijos Aukštesniąją mokyklą Chicago
je, o Joyce Andrulytė, Eastern Aukštesniąją mokyklą, Custer, 
Mich. Andrulytės tėveliai gyvena Fountain, Mich., ir gamina lietu
viškus sūrius, o Loretos tėveliai tuos sūrius atstovauja Chicagoj 
iri priemiesčiuose.

Chicagos žinios
NESISEKS CHICAGOS 

AKCIJOMS
čikagiečiai klausia, kaip se

kasi vietinių įmonių akcijoms 
(Šerams). Paskutiniu laiku, kai 
krito biržos rinka, ir gana smar 
kiai, šis klausimas kai kuriems 
ir lietuviams tapo gyvybiniu. 
Galima’ pasakyti, kad iš 102 
Chicagos kompanijų akcijų, 
kurios yra užregistruotos New 
Yorke Stock Exchange, net 62 
smarkiai krito ir nustojo daug 
vertės.

JAUNUOLIS PRALENKĖ 
150 MERGAIČIŲ

Richard Klian, 19 metų, 
2619 E. 47 gt., baigė Jonės 
Commercial aukšt. mokyklą ge

J. A. VALSTYBĖSE
— Ryte Spingytė, studentė 

iš Pittsburgh, šiuo metu ke
liaujanti po Europą, atsiuntė 
Draugui sveikininimus iš Pary
žiaus. Savo laiške rašo, kad pa- 
siilgstanti Draugo dienraščio.

PRANCŪZIJOJ
— Dviejų profesorių sutuok

tuvės. Paryžiuj birželio 16 d. 
garsioje Notre - Dame kated
roj Lietuvių Katalikų Misijos 
direktorius kun. J. Petrošius, 
asistuojant katedros atstovui 
kun. J. Malmanche, sutuokė 
New Yorko universiteto profe
sorę dr. Aldoną Šlepetytę su to 
paties universiteto profesoriu
mi dr. Kajetonu Janaičiu. Su
tuoktuvės įvyko prie Notre-Da- 
me katedros didžiojo, iškilmin
gai gėlėmis papuošto, altoriaus. 
Prie šio pirmą kartą Paryžiaus 
lietuvių kolonijos istorijoje nu
skambėjo lietuviškas žodis jau
niesiems. Iš Romos gautas jau
niesiems Šv. Tėvo Jono XXIII 
palaiminimas telegrama, kuri 
sutuoktuvių metu buvo perskai
tyta. Sutuoktuvių ir šv. mišių 
metu įspūdingai giedojo Notre- 
Dame katedros vyrų choras, 
vargonams pritariant.

Vestuvinės vaišės įvyko Pa- 
' ryžiaus rytinėj dalyje—erdvioj 
'jaunosios sesers B. Šlepetytės- 
. Venskuvienės ir jos vyro inž. 
į A. Venskaus rezidencijoje, ap- 
, suptoje įvairiaspalviais, dide- 
, liais medžias. Notre - Dame ku- 
jtedroje sutuoktuvių metu ir vai 
jšėse dalyvavo iš New Yorko at 
vykę jaunosios tėvai — pulk. J. 
Šlepetys ir T. Šlepetienė, jauno
jo brolis Vincentas — architek 
tas iš New Yorko ir kiti gimi
nės. Sutuoktuvėse ir vaišėse da 
lyvavo: Lietuvos diplomatų še
fas min. S. Lozoraitis ir ponia, 
min. E. Turauskas ir ponia, Lie 
tuvos atstovybės sekretorius A. 
Liutkus ir ponia, Paryžiaus atei

riausio stenografo titulu. Jis 
buvo vienintelis berniukas ėmęs 
tą kursą su 150 mergaičių. Jis 

'galįs užrašyti 150 žodžių į mi
nutę.

VIENUOLES NESERGA 
VĖŽIU

Šiomis dienomis Chicagoje 
susirinko metiniam seimui per 
15,000 gydytojų, priklausiančių 
American Medical Association. 
Vienoje iš paskaitų paaiškėjo, 
kad katalikės vienuolės beveik 
niekad nesuserga vėžiu, nes 
jos pagal vienuolynų regulas 

l nevartoja tabako ir nerūko.
I
JAUNAMEČIAI NUSIKALTĖ

LIAI
Prezidento Kennedy komisi-

tininkų d-vės atstovai, Lietuvių 
Bendruomenės atstovai, be to, 
R. Bačkis, P. Klimas, skulp. A., 
Mončys, S. ir J. Kavaliauskai ir 
kt. Jaunuosius šiltais žodžiais 
sveikino sutuoktuvių dalyviai. 
Raštais ir gausiomis telegramo 
mis sveikino New Yorko ir 
Fordhamo universitetų profe
sūra, daugelis jaunųjų draugų 
ir pažįstamų.

VOKIETIJOJ
— Hamburge birželio įvykių, 

minėjimas surengtas birželio 15 
d. bendromis lietuvių, latvių ir 
estų pajėgomis. Vakare įvyko 
pontifikalinės mišios — jas lai
kė vysk. J. von Rudloff. Buvo 
religinės muzikos koncertas, da
lyvaujant pabaltiečių meninin
kams: sopranui V. Brinkmann- 
Poeldoja, bosui B. Piekalnitis ir 
sopranui Marijai Panse - Sima- 
niūkštytei. Birželio tragiškųjų 
įvykių minėjimai buvo surengti 
ir visoje eilėje kitų miestų Vak. 
Vokietijoje ir paskirose koloni
jose. (E.)

OKUP. LIETUVOJE
— Vilniuje leidžiamame “Švy

turio” iliustr. žurnale š. m. 9- 
ju nr. pradedant paskelbtas il
gas Jono Deksnio rašinys “Iliu
zijų sudužimas”. Jo žodžiais ta
riant, tai “sunkios ir vidinių 
prieštaravimų pilnos praeities 
epizodai”. Pastebėjęs, kad į 
“buržuazinį pogrindį” jis buvo 
įsijungęs dėl nepasitenkinimo 
fašistiniais okupantais, toliau 
J. Deksnys nurodė, kad, esą 
“dėl savo tuometinės pasaulė
žiūros ribotumo aš nepajėgiau 
teisingai suprasti tos kovos, ku 
riai vadovavo komunistai. Rei- i 
kėjo daugelio metų, kol... galu
tinai žlugo iliuzijos”. Savo ra
šinyje J. Deksnys plačiai dėsto 
apie savo keliones į Lietuvą 
1945 - 46 m., pasitarimus su 
VLIKo nariais, reiškia savo 
nuomonę apie visą eilę Lietuvos 
pogrindžio veikėjų.

MOTERŲ S-GA BRIDGEPOR
TE

Moterų s-gos 49 kp. susirin
kimas įvyko birželio 16 d., vai
šingos raštininkės Rudienės na
muose, 3419 S. Lituanica avė.

Kuopa apgailestavo netekus 
narės Marijonos Rumšienės, ku 
ri, per eilę metų buvo kuopos 
iždininkė. Taip pat ji buvo vie
na iš organizatorių 49 kuopos, 
kuri pavyzdingai gyvuoja iki 
šiai dienai. Mirtis pašaukė ir 
kitų trijų mūsų narių vyrus: 
L. Gestautienės, M. Kižienės ir 
Onos Karalienės. Kuopa pagal 
tradiciją, užprašė šv. mišias už 
jų vėles.

Narės nutarė turėti vasaros 
atostogas. Kitas susirinkimas 
bus spalio mėnesį. Energinga 
pirm. Julija Pukelienė uždarė 
susirinkimą.

Po susirinkimo Rudienė vai
šino kavute, savo keptais pyra
gais ir kitais skanumynais.

—O. A.

ja, skirta tirti jaunamečių nu
sikaltimus, paskyrė panašiai 
Chicagos komisijai $292,000, 
kad ji per 18-ką mėnesių ne 
tik pravestų, bet ir pritaikytų 
tam tikrą programą jauname
čių nusikaltimams mažinti.

ANKSTI RYTĄ MOTERYS 
PEŠĖSI

Moteriškų skrybėlių parduo
tuvė Bes-Ben Hattery, 938 N. 
Michigan, suruošė skrybėlių iš- 

i pardavimą. Skrybėlės, kurios 
mažiausiai kainavo $89.75 už 
vieną, buvo pardavinėjamos už 
$5. Krautuvė atsidarė tam ypa
tingam išpardavimui 2:15 v. iš 

į ryto. Susirinko tą ankstyvą va
landą per 150 moterų, kurios 
per kelias minutes išpirko 422 
skrybėlaites.

kr.yJ-letu,
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Vasara ateina

Vasara miela,
Gražusis laikas!
Žydi jau gėlės, i
Vilioja laukas.

Ilgos dienelės, '
Paukšteliai čiulba; Į
Nėr mokyklėlės,
Dainelės skalmba.

Birutė Paliulytė

KODĖL ŠUO PRIEŠ GULDA
MAS EINA APLINK?

Turbūt pastebėjote, kad šuo 
prieš atsiguldamas, keletą kar
tų apeina aplink tą vietą, ku
rion ruošiasi gulti. Tą atlikęs 
ramiai atsigula. i

Manoma, kad jis taip daro Į 
laikydamasis labai seno papro- j 
čio. Kai šuo buvo dar žmonių 
neprijaukintas, gyveno neperei
namuose miškuose, kuriuose 
augdavo aukštos žolės ir sąma- 
nos. Kad būtų jam patogiau 
gulėti, jis su kojomis išminda
vo žolę ar sąmanas.

Nors šunelis turi šiandien 
minkštą ir gerai paruoštą guo
lį, bet to labai seno ir atgyve
nusio papročio jis niekaip ne
gali pamiršti.

SKAITYTUVAI
I

Tai rėmuose eilės lygiagre
čių vielų su 10 užmautų rutu
liukų kiekvienoje eilėje. Pirmo
ji eilė reiškia vienetus, antroji 
dešimtis ir t.t. Šie skaitytuvai 
arba skaitliukai buvo plačiai 
vartojami Lietuvos įstaigose ir 
mokyklose. Mokyklose varto
jami ir šiame krašte. Šis skai
čiavimo prietaisas yra labai se-, 
nas. Pradžioje buvo naudoja
mas: Indijoje, Kinijoje ir Japo
nijoje. Vėliau paplito visur.

Dabar juos pakeičia moder
niškos skaičiavimo mašinos.

BLOGA MOKYTOJA

Jonelis parėjęs iš mokyklos 
skundžiasi tėvui:

— Tėte, ta mūsų mokytoja 
visiškai nieko nežino. Aš šian
dien nupiešiau arklį, o ji net 
nepažino, kad tai arklys.

V I LN

Esu Bridgeport’o Šv Jurgio 
Lituanistikos mokyklos šešto 
skyriaus mokinys. Kartą moky 
toja mums pasakojo apie Vil
nių. Grįžęs namo ilgai galvo
jau ir nutariau savo žiniomis 
pasidalinti su kitais draugais. |

Vilnius vadinamas Gedimino 
miestu. Sakoma, kad kunigaik
štis Gediminas pastatė ten sa
vo pilį ir įkūrė miestą.

Legenda pažymi, kad kartą 
Gediminas su savo palydovais 
išvyko į Panerių miškus me-, 
džioti. Sustojo nakvynei ant to 
paties kalno, kur dabar yra Vii 
niaus pilis. Naktį Gediminas 
sapnavo geležinį vilką, kurio 
staugimas prilygo šimtui vilkų. 
Sekančią dieną krivų - krivaitis 
(dvasininkas) Lizdeika sapną 
išaiškino. Jis sakė, kad kuni
gaikštis turės pastatyti toje 
vietoje pilį, kuri bus labai gar
si. Gediminas taip ir padarė. 
Iš tikrųjų pilis ir miestas bu
vo garsus visoje Europoje: nuo 
Baltijos iki Juodųjų jūrų. Ten 
viešpatavo kunigaikštis Vytau
tas ir vedė savo galingus pul
kus. Vilniaus istorija yra garsi 
ir garbinga. j

Ilgainiui garsusis Vilnius bu 
vo daugelio kunigaikščių sosti-

KAS UŽNUODIJO KARVE
LIUS?

Chicagos policija ieško senu
ko, kuris per paskutinines dvi 
savaites išbarstė nuodų Grant 
Parke ir per tą laiką buvo ra
sta pastipusių per 300 karve
lių.

Mažoji keliautoja prie laivo. Nuc'tr. A. Kezio

IUS

nė. Miestas matė daug priešų 
ir savų karių.

Lietuvai atgavus savo Ne
priklausomybę, Vilnius pa
skelbtas sostine. Gėdingu Len
kijos generolo smurtu, Vilnius 
buvo atplėštas nuo Lietuvos ir 
įjungtas į Lenkiją. Vilnius yra 
mūsų kunigaikščių ir bočių 
miestas, kiekvieno lietuvio min
tys plaukia tenai.

Šiandien Vilniūš vėl liūdnas. 
Atėjūnai tremia jį. Išniekintos 

, visos mums brangios švento- 
' vės. Kaip kadaise hunai plėšė 
Romą, taip šiandien Azijos or- 

l dos naikina ir niekina, kas 
' mums brangu.

Bet ateis laikas, kada dar 
kartą sustaugs Geležinis Vil
kas, nuaidės jo garsas Panerių 
miškais ir vėl bus laisvas sene
lis Vilnius.

—Robertas Stumbrą

AUKA KONKURSUI
Kun. dr. J. Prunskis paskyrė 

50 dol. “Tėvynės žvaigždutės” 
! konkursams. Konkurso sąlygos 
bus paskelbtos mokslo metams 
prasidėjus. “Tėvynės žvaigždu
tės” redakcija nuoširdžiai dėko
ja šiam dideliam jaunimo drau
gui. Redakcija.

JONAS MINELGA

MEDINIAI KAREIVĖLIAI
Šaunūs mano 
Kareivėliai, 
Spraudo kulkom 
Šautuvėliai.

Dunda žemė, 
Kelias dulka, 
Generolas 
Veda pulką:

— Marš j kovą 
Kas tik gali,
Už senolių 
Brangią šalį!

Ten, per šūvių 
Trankią salvę, 
Kelsim Vytį 
Ir trispalvę!

Muzikantai 
Maršą grojo, 
Vyrai žengė 
Ir... sustojo.

Išplepėjo 
Šarka miniai, — 
Kareivėliai 
Tie — mediniai!




