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Pradedama pavergtųjų laisvės šauksmo savaitė
Būkime laisvės kovos dalyviais

Pavergtųjų tautų savaitė ir mes. Sovietų pastangos 
laisvės kovai silpninti. Koks bus mūsų atsakymas?

Vakarietiškasis kolonializmas 
baigia išnykti Azijoj ir Afrikoj. 
Juodukai ir kiti spalvotieji gau
na laisvę, kurios nėra turėję. 
Viešoji pasaulio opinija kurti
nančiu trenksmu šaukia už visų 
spalvotųjų išlaisvinimą. Bet so
vietinis kolonializmas naikina 
buvusias laisvas Rytų ir Vidu
rio Europos tautas. Prieš so-

biate pavergtųjų tautų savai
tes, kai patys pabėgėliai jomis 
nesidomi. Triukšmauja tik va
dai, ne minia, kuri dabartine 
padėtimi patenkinta.

Ar esame kovotojai

Čia ir iškyla didysis klausi
mas — ar esame besąlyginiai 
kovotojai už savo krašto lais-

vietinį kolonializmą, kuris yra i vę ? Dažnomis progomis kalti- 
dvidešimtojo amžiaus modernio- Į name Ameriką nerangumu, nuo 
jo žmogaus didžioji gėda, vie- laidumu sovietams, bet ji mums
šosios opinijos šauksmas pats 
tyliausias. Laisvojo pasaulio 
valstybių vadai Jungtinėse Tau 
tose sovietinį kolonializmą tik 
atsargiai primena ir tik apsi
gynimo grumtynėse su sovie
tais. Betgi yra galimybė išju
dinti viešąją opiniją vienodai 
garsiai šaukti prieš sovietinį ko
lonializmą, kaip šaukiama prieš 
vakarietiškojo kolonializmo pas 
kutiniuosius likučius Afrikoje. 

Turime būti šaukliai
Amerikos kongresas 1959 m. 

nutarė liepos trečiąją savaitę 
skirti pavergtom tautom minė
ti. Tai buvo didelis nutarimas, 
kurio ypatingos reikšmės pa
vergtųjų tautų minios daugu
ma Amerikoje per paskutiniuo
sius trejus metus reikiamai ne
įvertino. Pavergtųjų tautų sa
vaitės įvedimas — tai vaizdus 
ženklas, kad Amerika smerkia 
sovietinį kolonializmą, remia pa
vergtųjų laisvės pastangas, kad 
išsilaisvinimo iš sovietinės ver
gijos laisvės kova nėra pralai
mėta ir baigta. Tai yra paro
dymas, kad pavergtųjų laisvės 
kova stiprinama ir plečiama. 
Mes turime būti pirmieji laisvės 
kovos šaukliai.

Skaudi rakštis

Sovietai visais galimais bū
dais niekina pavergtųjų laisvės 
pastangas. Pavergtųjų tautų sa 
vaitės paskelbimas — skaudi 
rakštis sovietams ir jų propa
gandai. Jie ją pasmerkė ir pra
keikė, kaip Amerikos kišimąsį 
ne į savo reikalus. Negalėdami 
pavergtųjų tautų savaičių už
drausti, sovietai stengiasi jas 
silpninti ir nuvertinti. Jų didžiau 
sias noras, kad pavergtųjų tau 
tų savaitės eisenose ir minėji
muose dalyvautų mažesnis skai
čius žmonių. Jie gerai žino, kad 
atsilankiusiųjų skaičių stebi A- 
merikos valdžia, kad didelės mi 
nios balsas galingesnis. Jei pa
vergtųjų tautų savaitės minėji
mai ir eisenos nesutraukia rei
kiamo skaičiaus žmonių, sovie
tams lengva priekaištauti A- 
merikos vyriausybei: kani skel-
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Chicągoje ir apylinkėse šil
čiau. Temperatūra virš 80 1. Ga
limas lietus.

padeda, sudaro galimybes šauk
ti, kelti balsą prieš pavergėją. 
Bet ar mes patys šimtaprocen
tiniai tą galimybę išnaudojam? 
Į dainų ir tautinių šokių šven
tes dar lankomės tūkstančiais, 
o į pavergtųjų tautų savaitės 
minėjimus tik šimtais. O laisvės 
idealas ir kova už laisvę pati 
didžiausia ir svarbiausia.

Prieš pavergtųjų laisvės pas
tangas sovietų kovos taktika 
— kintanti iš paviršiaus, bet 
nekintanti iš esmės. Pavergtųjų 
veikla Amerikoje daugel metų 
slėpta kurčiu tylėjimu. Kai pa
sirodė tyla neveiksmingas gink 
las, imtasi kitokios taktikos. 
Taip Lietuvoje buvo paskelbta 
ir garsinama laiškų į užsienius 
rašymo savaitė, atsirado kul
tūrinio bendradarbiavimo ska
tinimas. Dabar vėl pasukta sta
lininiu keliu.

Amnestijos užmirštos
Kai laisvieji lietuviai rengėsi 

minėti birželio deportacijas, so
vietinis teismas Lietuvoje nu
teisė mirti 1941 m. sukilimo da
lyvį. Liko pamirštos sovietinės

Tokius drabužius dėvės Taikos korpo dalyviai. Jie parinkti iš 17 
projektų, kuriuos pasiūlė Denim Council New Yorke. (CP)

BERLYNO KRIZE NEMAŽĖJA
WASHINGTONAS. — Stebė

tojai teigia, kad Vakarų pa
saulio ir Maskvos įtampa Ber
lyno klausimu , didėja, kadangi 
nebuvo surasta jokio skirtumų 
sumažinimo. Valstybės sekret.

Pėstininkai atominiam 
amžiuje

WASHINGTONAS. — Ato- 
Rusk pasikalbėjime su sovietų I minio karo akivaizdoje pėstinin 
ambasadorium Dobryninu, už- j kas kareivis taip pat reikalin- 
trukusiame 40 minučių,, nerado gas kaip ir anksčiau. Taip pa-
jokių galimumų sumažinti kri
zę. Amerika negali pasitraukti

reiškė prez. Kennedy 161 m. 
senumo marinų korpo vyrams.

parako statinė, kuri gali vieną 
kartą uždegti visą Europą. So
vietai kritikavo Ameriką, kad 
ji nepriima jų plano ir iš Berly
no nepasitraukia. Dobrinynas, 
pokalbyje su sekr. Rusk, neat-

amnestijos, kurias sovietiniai po 1 naujino Chruščiovo reikalavimo 
litrukai taip garsiai minėjo ir '

citavo tremtiniams V. Vokieti 
jos stovyklose. Kai artėja pa

iš Berlyno, kaip nori sovietai, į Prezidentas teigė, kad jis nea- 
ir užleisti kitų tautų daliniams, bejojąs, jog prieš 10 m. dauge-

Sovietų Sąjungos oficialūs as-1lis’ kaiP ir galvoJo- kad 
menys sako, kad Berlynas yra'1960 m’ P^tininkai nebebus rei

vergtųjų tautų savaitė, paverg
tosios Lietuvos laikraštyje pa
sirodė naujas buvusio laisvės 
kovotojo ir vėliau sovietų kali
nio Jono Deksnio laiškas, ku
riuo siekiama nužeminti ir su
niekinti laisvės kovų prasmę. 
Tai Maskvos balsas, nors per 
prievartą ir Jono Deksnio ran
ka parašytas. Panašių įvykių 
reikia laukti daugiau.

Tūkstantinės minios balsas

Chicągoje pavergtųjų tautų 
savaitės didysis minėjimas ren
giamas šį sekmadienį, Grant 
Parke, liepos 15 d. šimtatūks
tantinės minios balsas galingai 
prašnektų per Amerikos spau
dą. Jis) prašnektų ir anapus ge
ležinės uždangos, nors ir kaip 
slepiamas. Tautinė pareiga įpa
reigoja visiems minėjime daly
vauti. St. Daunys

NUGRIAUTAS NAUJOSIOS BAŽNYČIOS 
BOKŠTAS KLAIPĖDOJ

Moterys gina bažnyčią
Šiomis dienomis atvykusio iš Lietuvos pasakojimas

Šiomis dienomis iš Lietuvos būtų pasireiškę gerai organizuo- 
į Chicagą pas, savo žmoną, še- j ti Lietuvos partizanai. Jie rū
šis vaikus ir būrį anūkų po ii- | sams įvarė tokią baimę, kad šie 
go nesimatymo atvyko vienas I atlyžo ir dėlto dalis lietuvių iš- 
lietuvis ūkininkas iš Žemaitijos. J sigelbėjo nuo keršto, kankini- 
Iš Lietuvos jis išvyko š. m. bir-1 mų ir žudynių.
želio 30 d. 
pos 8 d.

Maskvą paliko lie-

Partizanai išgelbėjo daug 
lietuvių

1944 m. spalio mėn. frontui 
artėjant, jis su šeima traukėsi 
į Vakarus. Pirmame vežime va
žiavo žmona ir šeši vaikai, o iš 
paskos jis pats, kur vežime ve
žėsi maistą ir kitus būtinus 
rakandus. Prie Nemuno ties Ši
lute juos prispaudė rusai. Žmo
na su vaikais pirmuoju veži-

Kražių dramos pasikartojimas
Visą Lietuvą supurtė Klaipė

dos kunigų byla. Pasakotojas 
savo akimis yra matęs, kokia 
pelkė buvo skirta Klaipėdos ka
talikų bažnyčiai pastatyti. Bet 
žmonės, inžineriją anksčiau stu
dijavusio kun. Burneikio įtikin
ti, kad po pelke esąs kietas 
gruntas ir bažnyčia galėsianti 
stovėti, pelkę bematant, dieno
mis ir naktimis dirbant, paver
tė gražiu sklypu. Kai buvo šven

toliau pavežtos ir paleistos mo
terys vėl bėgo atgal į Klaipė
dą ginti naujosios bažnyčios. 
Tai vyko per kelis kartus ir 
nieko okupantai negalėjo pa
daryti.

Kaliniai griauna bokštą
Po kiek laiko jie su stipria 

policijos ir kariuomenės apsau
ga atvežė iš kalėjimų surankio
tus kalinius. Kaliniai nugriovė 
bažnyčios bokštą, išlupo parke
tą, tarp piliorių sukalė sienas 
ir dabar ten rengiama muzikos 
mokykla.

Taip prie Klaipėdos naujosios 
katalikų bažnyčios ne tik ker
tinio akmens šventinimo, bet ir 
bokšto griovimo metu vyko di
delės demonstracijos, parodžiu
sios visuotiną tautos susiklau-
simą. R.

kalingi, tačiau dabar atrodo ki
taip. Vyrai su automatu reika
lingi ir todėl marinų paskirtis 
nemažėja.

Atidėta kelione 
Brazilijon

WASHINGTONAS. — Prez.pasitraukti, tačiau buvo kalbė-1 
ta dėl Chruščiovo grasinimo pa- [ 
sirašyti su Rytų Vokietija at-1 KennedV atldė3° savo kelionę į 
skirą sutartį. ' Braziliją, turėjusią įvykti šio

mėnesio pabaigoj. Pierre Salin- 
ger, prezidento spaudos sekre
torius, išvyko į Braziliją ir ten 
sudarys naują vizito tvarkaraš
tį. Prez. Kennedy ir Brazilijos 
prez. Goulart telefonu sutarė 
kelionę daryti vėliau, nes Ame-

Atvyks Laoso princas
GENEVA. — Princas Souvan 

na Phouma, neutralistas Laoso 
min. pirm., skelbia, kad jis pri
ėmė Amerikos vyriausybės kvie ( rįkoj įvyksta rinkimai lapkri 
timą atvykti į Ameriką. Jis at- i čio 7 d., o Brazilijoj spalio 7 d. 
vyksiąs po galutinės sutarties; Rinkimai ir ‘buvę kelionės atidė- 
pasirašymo Laoso reikalu Ge-1 jįmo priežastimi, 
nevoje

Atominiai bandymai
WASHINGTON. — JAV pas 

kelbė, kad atominiai bandymai 
virš Christmas salų Pacifike y- 
ra baigti, po 25 atliktų bandy
mų. Bandymai prasidėjo balan
džio mėnesį. Tolimesni sprogdi
nimai manoma daryti virš John 
ston salų. Bandymai turėtų bū
ti baigti šį mėnesį.

Sovietai galėtų trukdyti
WASHINGTON. Sovietai jei

gu norėtų galėtų trukdyti tele
viziją per Telstar satelitą, ta
čiau nemanoma, kad taip darys, 
kadangi tai labai brangiai kai
nuotų. Telstar išvystimui kai
navo apie 50 mil. dol., daug kai 
nuotų ir visi įrengimai sutruk
dymui.
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Alžirijos vicepirm. Ben Bella džiaugsmingai sveikinasi su Orano 
gyventojais grįžęs į Alžiriją, kurioj jis nebuvo nuo pat išsilais
vinimo kovų pradžios. (CP)

Autobuso nelaimė
BELLEVILLE, Ind. — Vie

nas asmuo buvo užmuštas ir 41 
sužeistas, keli iš jų sunkiai, kai 
Greyhound autobusas, lenkda
mas užkliudė sunkvežimį.

Ieškos pagalbos
Tanganyikos agrikultūros mi- 

nister. Bryceson išvyksta liepos 
17 d. ieškoti šiai Rytų Afrikos 
naujai nepriklausomai valstybei 
ekonominės pagalbos Europoje 
ir JA Valstybėse.

mu dar spėjo persikelti per Ne- į tinamas naujajai bažnyčiai ker 
muną. Tai buvo paskutinis ve-! tinis akmuo, į šventinimo iš- 
žimas. Prieš jo akis vokiečiai kilmes susirinko tokios minios 
kareiviai išsprogdino tiltą, jis žmonių, kokias, atvykusiojo žo- 
liko šiapus, 18-kai metų at- džiais, retai kur gali pamatyti 
skirtas nuo savo šeimos.

Rusų pagautas grįžo į Ku
lių apylinkes, kur buvo jų ūkis.
1944 m. spalio 20 d. buvo areš
tuotas ir 60 kartų naktimis 
žiauriai tardytas. Tomis dieno
mis lietuviai buvo masiniai ka
linami, tardomi ir žudomi. Tau
ta tais pirmaisiais pokario ir 
baisaus keršto metais nustojo 
daug geriausių savo sūnų. At-

Bet š. m. sausio mėn. pabai
goje, tuoj po. Klaipėdos kunigų 
teismo, buvo pasikėsinta baž
nyčią nubažnytinti. Varu suva
ryti darbininkai per kelis kar
tus buvo vežami bokšto nugriau 
ti, parketo išlupti. Bet minios 
moterų, kaip anais metais Kra
žiuose (šį kartą ir katalikės, 
evangelikės ir pravoslavės), ap
stojo bažnyčią ir neleido darbi-

Atlas raketos
bandymai

VANDENBERG ORO, BAZĖ, 
Calif. — Atlas raketa nulėkė 
7,000 mylių. Ji neturėjo atomi
nės galvutės ir sakoma paleista 
tik tęsiant nuolatinius bandy
mus.

Norėję nužudyti 
De Gaulle

vykusiojo pasakojimu, tautos ninltų priartėti prie bažnyčios, 
nuostoliai nužudytais būtų 'bu- ; Pamatę šią demonstraciją, pa- 
vę daug didesni, jei staiga ne- | tys darbininkai išbėgiojo. Tada

PARYŽIUS. — Policija areš
tavo 12 vyrų, kaltindama, kad 
jie norėjo nužudyti prez. de 
Gaulle. Pasikėsinimas turėjęs į- 
vykti šiandien, Bastilijos para-

buvo iššaukti kariuomenės dali- į do metu, kur ceremonijas atida

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

— Kremlius pareiškė, kad 
pradės iš naujo atominius ban
dymus. Esą, tai reikia pasaulio 
taikai ir saugumui išlaikyti.

— Vakariečiai Taikos konfe
rencijos delegatai Maskvoj de
monstravo Raudonojoj aikštėj 
prieš atominių ginklų bandy
mus, nors Maskva tai daryti ir 
nepatarė.

niai tvarkos atstatyti. Jie gau
dė moteris, sodino į sunkveži
mius ir vežė Gerulių link. Bet

Prez. Kemnedy matys 
europiečiai

NEW YORKAS. — Prez. Ken 
nedy Europos gyventojams Tel
star satelitu per televiziją pa
sirodys liepos 23 d., penkiolikos 
minučių programos pasikeitime 

j su- Europa. Britai vis dar tebe-
— Washingtone kongresas! puola prancūzus, kam šie pir-

rys prez. de Gaulle. Manoma, 
kad taip padaryti suorganizavo 
Tautinės Rezistencijos Taryba, 
kurios vadas yra buv. min. pir
mininkas Bidault, dabar išvykęs 
iš Prancūzijos.

Žurnalistai pasmerkė
BUFFALO. — American New 

spaper gildos 29 konferencija 
baigėsi vakar. Žurnalistų gildą, 
kuri turi 31,000 narių, priėmė 
rezoliuciją, pasmerkiančią dak
tarų streiką Kanadoj, o taip

priėmė prez. Kennedy planą už-1 mieji pasiuntė savo televizijos paį priėmė rezoliuciją skatinan
sienio valstybėm remti. 264 bal
sai pasisakė už ir 164 prieš. 
Skiriama pagalbai suma 4.7 bil. 
dol. Skirtumai tarp kongreso ir 
senato priimtų nutarimų bus 
išlyginti specialios komisijos.

— Adenaueris paskelbė, kad 
šaukiąs Europos Bendrajai rin
kai priklausančių valstybių kon 
fereneiją rugsėjo mėnesį Ro
moje.

— Afganistanas priėmė Ira
no šacho pasiūlymą padėti iš
spręsti Afganistaho ir Pakis
tano ginčus.

— Indija pareiškė, kad kinie
čių apsupti kariai Indijos pasie
ny pradės šaudyti, jeigu kinai 
eis arčiau. Raudonoji Kinija gi 
kaltina indus, kad šie nori iš
provokuoti karą.

— Alžirijoj Ben Bella pareiš
kė, kad jis norįs vienos parti
jos, o kraštą valdytų kariuome
nė, gi Ben Khedda nori demo
kratinės vyriausybės ir kelių 
partijų sistemos.

programą per Telstar, nors bu
vo sutarta tai padaryti kartu, 
tą pačią liepos 17 dieną. Todėl 
“atsilyginant” pirmas telefonu 
pasikalbėjimas su Amerika tu
rėjo būti vakar padarytas iš 
Anglijos.

čią. pravesti King-Andersono 
medicinos projektą Amerikoj.

— Tunisijoj liepos 11 d. tem
peratūra pasiekė 134 laipsnių 
šilimos. Tai sumuštas 1924 m. 
rekordas, kada buvo 118 laipsn.

Nusikaltimai Amerikoje skaičiais
NEW YORK. — Nusikaltimai, išprievartauta 16,010 moterų, 

JAV per pastaruosius metus ’ pavogta 326,200 automašinų, 
padidėjo daugiau negu padau- Daugiausia nusikaltimų įvyko
gėjo gyventojų. Keturi dideli 
nusikaltimai Amerikoj įvyksta 
per vieną minutę. Amerikoj nu
žudomas žmogus kas valandą, 
plėšimas kas 6 minutės, įsilau
žimas kas 37 sekundės, auto
mašinų vagiama kas pusantros 
minutės; prievartavimai įvyks
ta kas 33 minutės, žmogžudžių 
sumažėjo, bet padidėjo kitų nu
sikaltimų. 1961 m. Amerikoje 
buvo nužudyta 8,600 asmenų,

Los Angeles, New Yorke ir Chi
cagoj. Mažiausia nusikaltimų į- 
vyksta North Dakotoj. Polici
ninkų praėjusiais metais buvo 
nužudyta 71, bet užpulta buvo 
iš 100 policininkų keturi, viso 
13,190. Iš viso padaryta 1,926, 
119 nusikaltimų. Apie 15% nu
sikaltimų padarė 15 -19 m. jau 
nuoliai. Tai FBI direktoriaus 
Hooverio teigimu, kelia didelio 
susirūpinimo krašto ateitimi.
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Šio apskrities Lietuvos vy
čiai jaučiasi labai laimingi, kad 
toks didis skaičius mūsų atei
vių, naujų Amerikos lietuvių 
atsilankė į mūsų parengimą 
liepos 4-tą. Taipgi buvo, kaip ir 
visuomet, geras skaičius čia gi
musios visuomenės. Malonu 
buvo pasimatyti ir pasikalbėt 
su ilgai nematytais draugais. 
Esam nepaprastai patenkinti, 
kad atsilankė daug mūsų dva
siškuos Bijau ir pradėt įvar
dini, nes ne su visais gavai pri
vilegiją pasisveikint ir netyčia 
kurio galėčiau neatsiminti.

Muzikantai gabūs, gi šokė
jai miklūs. Buvo rungtynės fut
bolo, tinklinio, lenktynės ber

GINTARO' MERGAITES
— Šiąnakt lietuvių grupė 

ruošia Gintaro balių igouth Sho
re Country klube, — širdį pa
kuteno žinia, perduota anglų 
kalba pranešėjo per WGN vidu
ryje kitų naujienų bei įvaireny
bių, mums važiuojant Michiga- 
no ežero pakrante į Gintaro 
balių.

Apie ketvertą šimtų puoš
niausios rinktinės publikos 
plaukė į ištaigingas klubo pa
talpas, kur Chicagos Lietuvių 
Moterų klubo narės, vakaro 
ruošėjos, lietuvišku nuoširdu
mu maloniai juos priiminėjo. 
Kiekvieną viešnią bei svečią 
draugiškai bei žavingai pasitik
davo pati Gintaro baliaus ren
gimo komiteto pirmininkė Cons
tance Baltutytė - Hofer, vice
pirm. muz. Genovaitė Giedrai
tienė ir narės: Christine Austin, 
Ona Biežienė, Gene Krajicek, 
Adelė Mikšienė, Vera Olienė, 
Sylvia Petroshus, Marija Ru
dienė ir dr. Elzbieta Satkoff.

niukams ir mergaitėms nuo 6 
Iki 10 ir nuo 10 iki 16 metų am
žiaus. Daugelis atsilankiusių 
kreipė dėmesį į vaikų veiklą; 
davėm progos ir suaugusiems
— tėvams, motinoms, tetoms 
ir dėdėms — parodyt savo “jau
nystę” ir gabumą sporte. Gar
sus jiems “Valio”, nes pasirodė, 
kad yra geri “sportai”.

Pinigiškos dovanos teko se
kantiems: $150 — P. Kopienė, 
$75 — Loretta Macekonis, $25
— Joseph Taraska, $25 — Ire- 
ne Šankus.

Nuoširdus ačiū už didelę pa
ramą visiems dalyviams ir ki
tiems, kurie negavo progos at
silankyti.

Vardu visų vyčių
Al. Manstavičius

Lyg senovės lietuviškame 
dvare

Lyg senovės lietuviškojo dva- 
! ro erdvi, pilna veidrodžių, bal
toji klubo salė buvo išpuošta 
gintaro spalvos gėlėmis pintinė- 

! se prie išeiginių durų bei sce
noje. Ant kiekvieno stalo spin
dinčios gintaro spalvos lempu
tės pridavė orumą bei iškilmin
gumą.

Prie durų jaunutės ir gražu
tės pereitų metų debiutantės 
su baltom suknelėm ir gintaro 
spalvos sagtėm, išsirikiavusios 
dviem eilėm, padavinėjo sve
čiams programas.

Prie gintaro spalvos gėlėmis 
papuošto garbės stalo susėdo 
Lietuvos gen. konsulas dr. P. 
Daužvardis su ponia ir klubo 

[ valdyba su savo vyrais, kurie 
i visi buvo iškilmingai atlydėti 
; buv. debiutančių ir jų jaunų 
palydovų.

Dainininkė Genovaitė Gied
raitienė, akomponuojant muz.

Jonui Byanskui, sugiedojo JAV 
ir Lietuvos himnus.

Apie Gintaro balių nuskam
bėjo ne vien Chicagoje, apie jį 
buvo rašoma Califomijoje, 
Floridoje, Washingtone, Kana
doje ir kitur, pastebėjo savo 
išsamioje kalboje klubo pirmi
ninkė Adelė Mikšienė.

Baliaus komiteto pirmininkė
C. Hofer dėkojo visiems gar
sinusiems balių: Chicagos Ame
rican, Daily News, Sun Times 
Chicago Tribūne ir įvairių apy
linkių laikraščiai bei visa lie
tuviškoji spauda rašė apie lie
tuvaičių, debiutančių iškilmin
gąjį balių, įdedant nuotraukas. 
Pirmininkė padėkojo klubo 
spaudos ir radijo komisijai: Ju
zei Daužvardienei, Aldonai Bar
tus - Daukienei, Norai Gugie- 
nei, Genei Krajicek ir Lillian 
Vanagaitienei.

Juzė Daužvardienė, klubo 
garbės pirmininkė ir Gintaro 
baliaus programos vedėja, su
pažindino lietuviškąją visuome
nę su šių metų debiutantėmis.

Frakuoti tėvai šu baltutėm 
dukrelėm

Prožektoriui nušvietus išeigi
nes duris, visų akys nukrypo 
pagal akinantį šviesos spindulį, 
ir gintaro spalvos gėlių fone 
pasirodė didingas frakuotas tė
vas su baltute, švelnute dukrele,

J. Byansko orkestrui grojant 
lietuviškas melodijas, iš eilės 
buvo pristatytos visas pustuzi
nis jaunų lietuvaičių, anot 
VVGN komentatoriaus televizi
joje tariamais žodžiais: “Eve
ry one a beauty”.

Iš M. Petrausko “Birutės” 
grojant “Lado žemelė, lado”, 
pasirodė geltonplaukė lieknutė 
Mary Ann Aleksiūnaitė, lydi
ma už rankos savo tėvo. Apė
jusi ratu, vėliau atsiskyrusi vie
na, ji padarė nepaprastai gilų, 
gracingą reveransą į visas tris 
publikos puses. “Kaip jaudinan
čiai žavinga”, šnibždėdamas pa
teisino savo susijaudinimą vie
nas vyras. Ceremonijos labai 
jaudinančios. Visa programa — 
ištisai persunkta lietuviškumu.

Ir taip sekė iš eilės: gražuo
lė brunetė Andrea Gudėnaitė, 
lydima “šią naktelę per nakte
lę”; karalaitiškai didinga auksa 
plaukė Kathleen Ann Kairytė 
“Pas močiutę augau” garsams 
aidint. Švelnutė, trapi ir dro
viai meili septyniolikametė Ju- 
dith Lynn Mackevičiūtė, lydi-

Lietuvių Prekybos Rūmų direktoriai ir Golfo dienos rengimo ko
misija. I.š kairės: j dešinę: Frank Bulaw — spaudos reikalų tvar
kytojas, Julius Kuzas — vicepirmininkas, kuris yra įpareigotas 
golfo lauke parūpinti užkandžių golfo žaidėjams; dr. Joseph B. 
Jcrcime — Lietuvių Prekybos Rūmų prezidentas; Felix A. Rau
donis — Golfo dienos komisijos pirmininkas. Be čia suminėtų į 
komisiją įėjo William J. Kareivva, kuris aprūpins golfo žaidėjus 
įvairiais gėrimais. Golfo Diena įvyks rugpiūčio 15 d., Silver Lake 
Country Clube. Biletus jau galima gauti pas šiuos LPR direkto
rius: A. Baliūną, S. Balzeką, Sr., F. Bulaw, dr. K. Draugelį, dr. 
J. B. Jerome, W. J. Kareivą, C. D. Macke, J. Kuzą, J. W. Pachan- 
kį, ,A. Pivaroną, F. A. Raudonį, B. Shukį, Jr., A. Vilkelį ir F. Zogą.

ma tėvelio Justino Mackevi
čiaus, jr., turėjo žengti smul
kiu greitu žingsneliu, prisitai- j 
kant prie greito tempo “Ant kai 
no karklai siūbavo”. Aukštą tam j 
siaplaukę Marilyn Rose Schau-, 
les lydėjo “Kam šėrei žirgelį” i 
melodija. Septyniolikos metų 
Cheryl Joan Torok palydėjo 

j “Per tamsią naktelę” garsai.

I Gintaro — pušies ašarų — 
reikšmė

Gabioji Juzė Daužvardienė 
nušvietė jai įprastu sugebėjimu 

! gintaro — pušies ašaros — Jū
ratės ir Kastyčio rūmų liekanų 
— lietuviškojo aukso reikšmę. 
Taip pat paaiškino kiekvienos į 
dainos reikšmę (publikoje bu-|

J vo daug amerikiečių).
Visos debiutantės buvo ilgo

mis baltomis pūstomis sukne- 
1 lėmis su gintaro širdelėm ant 
! kaklo ir mažomis trijų spalvų 
į (geltona, žalia, raudona) puokš 
telėmis rankose.

Pristatytos šfešios debiutan
tės su raudonų ir baltų bijūnų 
didžiuliais žiedais pašoko “Sa
dutę”.. Girtinos ne vien debiu
tantės už grakščiai sušoktą šo- 

! kį, bet ir jų mokytoja Genovai- 
Į tė Giedraitytė, padėjusi daug 
; pastangų ir vertingai laimėjusi 
gintarinių rožių puokštę iš dė
kingojo klubo.

Pereitų metų debiutantės: Be
verly Brazytė, Joyee Evans, Al
ma Giedraitytė, SylviavKezes, 
Constance Gilmore ir Elaine

, Thomas po šokio, paėmusios bi
jūnus iš debiutančių “Sadutės” 
šokio figūrų tęsinyje nunešė 
juos debiutančių motinoms. 

Kudirkos vaisas
Po vakarienės debiutantės su 

tėvais šoko suktinį, valsą “Ne
muno vilnys” (dr. V. Kudirkos) 
ir kitus lietuviškus šokius.

Chicagos meras Richard J. 
Daley atsiuntė klubui sveikini
mo telegramą. Visa programa 
buvo WGN filmuota ir svarbes
nieji momentai vėliau televizi
joje pademonstruoti.

Po vakarienės prie stalo pri
ėjusi klubietė Ona Biežienė, pa
klaususi, ar patinka, pridėjo; 
“Gal ir nedaug ką mes čia nu
veikėme, bet Lietuvos vardą iš- 
garsinom už milijoną”.

Ir jei Chicagos Lietuvių Mo
terų klubas bent truputėlį su
kaupė pinigėlio Stipendijos fon
dui, ko jis tikėjosi iš šio ba
liaus, tektų labai stebėtis, po 
kokias išminties skrynias jos 
pasirausė. Jos davė puikią va
karienę su originalia, kultūrin
ga programa ir puikiu orkestru.

Kad viskas būtų savita, 
nepamėgdžiota

Tenka pastebėti, kad, anot 
klubo pirmininkės Adelės Mik
šienės žodžių, per vienerius pie
tus Ridge Country klubo pa
talpose jos dėjo daug pastangų, 
jog viskas būtų savita, nepa
mėgdžiota. Specialiai ėjo su Ge
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novaite Giedraitiene į lenkų de
biutančių balių, kad tik nepa
darytų, ką anos daro.

Pristatytosios lietuvaitės ne 
tik susipažįsta su lietuviškąja 
publika, bet pažįsta didingą 
Lietuvos istoriją, liaudies me
ną, papročius bei tradicijas.

Sykį iš klubo susirinkimo 
: Onos ir dr. Stepono Biežių na- 
; muose vežė dvi buv. debiutan
tės Alma Giedraitytė ir Cons
tance Gilmore (didžiosios ir pa- 
sišvtentusios veikėjos Antani
nos Nausėdienės dukraitė). Jos 
taip džiaugėsi nuoširdžiai de-

■ biutančių pristatymu. Esą, jos
■ ne tik vieną kitą pažino, bet 
i susidraugavo, kartu užsisaky
davo biletus į lietuviškąją ope
rą, Liet. taut. šokių šventę ir 
kitus lietuviškus parengimus.

'St, S .

SIUNTINIAMS SIŲSTI Į LIETUVA GERIAUSIA TIESIOGINIAI Į
BE TARPININKŲ PER LICENZUOTĄ LIETUVIŲ FIRMA 

“GOSMOS PARCELS ENPRESS CORPORATION”
Viena iš penkių Inturisto, dabar Vniešposyltorg įgaliota pri

imti ir .siųsti siuntinius j Lietuvą, ir kitus SSSR kraštus. ■
Siuntiniai pristatomi gavėjams Lietuvoje per 6-—7 savaites ir 

nei vienas siuntinys neužkliuvo ir nedingo.
Dabar tik ką gautas leidimas kai kuriems vartotiems daiktams

siųsti į Lietuvą licenzuotuose siuntiniuose apmokant muitą čia __
būtent:
laikrodžiai, juvelirinės brangenybės, radio ir foto aparatai,' siuva
mos mašinos, rašomos mašinėles, muzikos instrumentai, amato 
įrankiai ir pan. Taip pat siunčiame drabužių standartinius siuntinius.

Pavyzdžiui: 3 kostiumams vilnonės medžiagos $24.50. Su per
siuntimu $45.

MAISTO siuntiniai iš DANIJOS pristatomi gavėjams per 3 
savaites. Dėl informacijų bei neįmokamų katalogų prašome krein- 
tis į:

“GOSMOS PARCEL EXPRESS CORPORATION”
3212 South Halsted Street, Chioago 8, Illinois, Tel. CA 5-1864, ar

"MiARQUETTE GIFT PARCEL SERVICE" J
2439 VVest 69th Street, Chicago 29, Illinois, Telef. WA 5-2737 

E. Žukauskas, M. Veleckas

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 5:30, šeštadieniais E 
8:30 — 12:00.

SOVIETUS GULIMA

NUGALĖTI BE ATOMINIU 

GINKLŲ

Atominiame amžiuje politinė ei
ga veda prie III pasaulinio; karo 
ir civilizacijos ir technikos sunai
kinimo.

Komunistų Rusijoje yra apie 4 
mil., jų diktatūra turi pavergus 
apie 280 mil. gyventojų, kurie no
ri išsivaduoti iš raudonosios ver
gijos.

Rusijos imperijos valdovai yra 
lig molio puodu užsidengę ir gy
vena. nuolatinėje baimėje. Reikia 
tik iš vidaus pajudinti, komuniz
mas ne tik nebesiveržtų į Vaka
rus, bet ir Kremliuje sau vietos 
neberastų, o visi kiti Vdkarų ko
munistai taip pat dingtų. Nors 
yra labai pavėluota, bet' dar įma
noma komunizmą iš vidaus suskal 

' dyti ir be atominių ginklu išlais
vinti šimtus milijonų žmonių.

I J' -'
J. B.

1962 m. Liep. 15 d., Clarendon Hills, III., Rte. 83 ir 63rd St
RpOS ZVELT RD.

į PIKNIKĄ GALIMA VAŽIUOTI 

AUTOBUSAIS
PASILINKSMINIMAS 

Visą laiką grojant puikiai muzikai
Autobusai išvažiuoja iš Chicagos 

bažnyčių: Cicero 12 vai., Marąuette 
Park 12 vai., Bridgeport 11 vai., Tow 
PulIman 11 vai., ir Roseland 12 vai.

ĮVAŽIUOJANČIŲ LAIMĖJIMAI 
DIDŽIOJI DOVANA

Autobusai Jūsų lauks prie bažnyčios arba iš aukšto vietą 
užsisakykite: CICERO pas P. Dvilaitienę, 1413 So. 49th Ct., 
Tel. T,Ownhall 3-6775, MARQUETTE PARK pas Dubinskienę, 
6605 So. Fairfield, RE 7-0934, BRIGHTON PARK pas A. Skra- 
butienę, 2439 VV. 45 'Place,, Tel. LA3-8828, arba p. Kerulį, 2421 
W. 45, YA 7-2072, BRIDGEPORT pas Stelbi Kaųlakis, 3217 
So. Emerald, Tel. CA 5-3016, arba M. Jauuienę, 3315 S. Ėmę- 
r‘a!d Avė., Tel. YA 7-3158, TOVVN OF LAKE yaaį P. Turskšcnę, 
4639 S. Heitmitage Avė., Tel. YA 7-6053, ROSELAND, pas P. 
Rubiną, 10503 S. Edbrooke Avė., Tel. PU 5-8889, ir VVEST 
PULLMAN pa« Gudžiūnienę, 12252 S. Green St., CO 4-3857.

SKANŪS LIETUVIŠKI VALGIAI

Vi sus tąutįesiut kviečiame pasinaudoti proga pra
leisti liepos 15 d. tyrame ore, gražiuose Seminari
jos soduose, Clarendon Hills, Illinois, Route 83 & 
63 Street. Iš Seminarijos autobusai grįžta 7 vai. vak.

Witli Compliments oę Pėtkus & Šou Funeral Huirie, 2533, VV. 71»t. St., Chicagoj III.



Lietuvybės išlaikymas —

KOVA UŽ LIETUVOS LAISVĘ
Istorijos bėgyje daugelis 

valstybių sugriuvo, daugelis 
susikūrė naujų. Tauta stovi 
valstybės kūrimo pagrinde. Jos 
likučiai, jei tik turėjo pakan
kamai didelio veržlumo, nepa
laužiamo ryžto, ant vienų vals 
tybių griuvėsių sukūrė naujas 
valstybes, kurios skyrėsi savo 
valdymosi sistema, bet buvo 
panašios j istorijon nugrims- 
dusias savo dvasiniu veidu, nes 
atsirėmė tos pačios tautos pra
eitimi ir tradicijomis. Nors 
kiekviena tauta turi nemaža 
svetimųjų priemaišos, betgi, 
kol ji nėra visiškai sunaikin
ta, ji viršija jon patekusias 
priemaišas. Tik didesnė ir stip 
resnė tauta pajėgia susiurbti 
j save užimtos tautos likučius, 
nors dažnai prisigerdama ir 
sunykusios tautos charakterio 
bruožų, tradicijų, dvasinių lai
mėjimų.

Tačiau istorija neveikia pa
ti savaime, kaip graikiškosios 
mitologijos moira — likimas. 
Istoriją kuria žmonės, tautos 
ir valstybės. Pagrindinis isto
rijos veiksnys yra žmogus, ku
ris sugeba likiminius tautos 
reikalus taip vairuoti, kad jie 
būtų jai naudingi. Jei tauta 
neturi tokių stiprių vadų, ku
rie stovėtų priešaky, vedant 
kovą už tautos išsilaikymą, už 
jos ateitį ir nepriklausomą gy
venimą, tai kitų kuriama isto
rija neša su savim silpnesniuo
sius žmones ir neryžtingas tau 
tas, kaip upės srovė šapą.

Lietuvos istoriją nūn kuria 
ne tik priespaudos naštą neša 
lietuviai pavergtoje Lietuvoje, 
bet ir tie jos vaikai, kurie su 
savim išsinešė didelę tėvynės 
meilę, laisvės troškimą ir no
rą ją vėl matyti laisvą. Dėlto 
kova už Lietuvos laisvę turi 
'būti pavergtųjų ir laisvėje gy 
venančių lietuvių bendra. Nė 
vienas negali pasiduoti nevil
čiai, nors kartais aplink su
sitelkę politiniai debesys ilges
nį laiką nerodo jokių laisvės 
pragiedrulių.

*

Ta kova už savo tautos iš
silaikymą yra mums įpareigo
jimas, šventa teisė į laisvę ir 
nepriklausomybę. Ši teisė ir 
pareiga eina kartu, ir niekas 
negali jų bet kuriais sumeti
mais atsižadėti. Vesti nuolati
nę, pastovią ir nepalaužiamą 
kovą už tautos išlaisvinimą — 
tai reiškia atlikti pareigą ir 
pasinaudoti savo teisėmis. Kas 
to išsižada, susiniveliuoja į ei
linę masę, kuri suvirškinama 
aplinkos įtakų, naujo krašto 
ar net okupanto idėjų. Tai lie
čia vienodai pavergtuosius ir 
laisvajame pasaulyje gyvenan
čius pavergtos tautos likučius.

Tačiau negalima užmerkti a- 
kių prieš istorinius faktus, ku
rie rodo, kad kiekviena tauta

Spaudoje ir gyvenime

LIETUVIŠKA ŠVENTOVE

Prel. J. Balkūno rūpesčiu Mas- 
pethe, N. Y., išaugo nauja lietu
viška šventove. Jos statybai buvo 
ruoštasi eilę metų. Ir planai jau 
buvo sudarj'ti. Kaip rašo “Aidai”, 
“planus parengė amerikietis archi 
tektas. Bet tuo laiku su savo kū
rybiniais darbais jau buvo pasi
reiškę naujieji ateiviai — lietuviai 
architektai ir dailininkai. Prelatas 
matė jų darbus, matė kaip jie 
daug kuo išsiskiria iš kitų šio 
krašto pastatų. Pasitaręs su spe
cialistais, prel. J. Balkūnas atsi
sakė nuo jo parengtojo projekto 
ir pasikvietė lietuvius, šis apsi
sprendimas buvo didžiai laimingas, 
nes naujai pastatytoji bažnyčia 
yra meno kūrinys, apie kurį ver
ta kalbėti, kurį verta pamatyti. 
Ji daug kuo išsiskiria nuo šio 
miesto ir nuo šio krašto moder
niškųjų pastatų.

Reikia pasidžiaugti prel. J. Bal
kūno drąsa, kad jis savo didžiojo 
paminklo statybą išimtinai pati
kėjo tik lietuviams. Statybos pla
nus parengė arch. J, Mulokas, 
kaip konstrukcijos inžinierius dir
bo Kozmas Balkus, statybos dar
bus vykdė Jonas Stankus, vidaus 
dekoravimą atliko dail. V. K. Jo
nynas, bažnyčios frontonui statu
lą sukūrė A. Marčiulionis. Tai ro

turi stipriųjų ir patvariųjų, 
bet ir tokių, kurie nueina su 
mase, su dienos reikalais ir 
paskęsta kasdienybės dulkė
se. Bet dėl tų, kurie yra pra
radę savo tautinį veidą, neturi 
pasiduoti pesimizmui -visuome
nės vadai ir pranašesni tautos 
vaikai. Bet jei ir jie tokiomis 
mintimis pradeda savo veiklą 
grįsti, jie daugiau nebėra va
dai, pranašieji tautos vyrai, 
bet eiliniai tautiečiai, kuriems 
lemta nubyrėti svetimųjų dir
vom Tokie, kurie savo žodžiais 
ar veiksmais mėgina pesimiz
mu užkrėsti ir savo kovojan
čius tautiečius, turėtų būti pa
čios visuomenės išskirti ir pa
likti nuošaly.

Kova už lietuvybės išlaiky
mą net pačiuose jauniausiuose 
yra vienas dabarties mūsų di
džiųjų uždavinių. Tai yra kar 
tu ir kova už tautos išsilaiky
mą, už jos ateitį ir Lietuvos 
laisvę.

*
Lietuvybę išlaikyti ir lietu

viui sudaryti sąlygas likti gy
va savo tautos dalimi, senieji 
išeiviai kūrė parapijas, statė 
bažnyčias, steigė mokyklas, or 
ganizacijas, politinius sanbū- 
rius. Jeigu jie būtų galvoję, 
kad stato ir kuria ne sau, o 
svetimiesiems, tai mes šiandien 
neturėtume nei tiek kultūrinių 
centrų, nei tokios lietuviškos 
veiklos. Kaip žmogus, nors 
ir serga, turi kurti ateities pla 
nūs ir visomis jėgomis juos 
vykdyti, kad jo šeimai būtų 
lengviau gyventi, taip ir tau
ta turi planuoti savo ateitį, 
kovoti už ją, net ir žinodama, 
kad ne kiekviena pastanga at
neša laukiamų vaisių. Todėl 
ir dabar kiekvienos lietuviškos 
parapijos išlaikymas, lietuviš
kos mokyklos savito charak
terio išsaugojimas, kiekvienos 
naujos pastangos įgyvendini
mas yra dėjimas parako grei
čiau išsprogdinti komunizmo 
užtvaras ir atverti tautai kelią 
į laisvę.

Defetizmas yra dažna išeivio 
liga, kuri silpnina mūsų jėgas 
ir trukdo savų tikslų siekimą. 
Ieškoti naujų būdų ir priemo
nių išlaikyti lietuvį lietuviu reiš 
kia parodyti savo išmaningu- 
mą, patvarumą ir ryžtą kovo
je už Lietuvos laisvę ir geres
nę jos vaikų ateitį. Užtat visa 
mūsų veikla ir turėtų būti la
biau kreipiama kaip tik šia 
kryptimi, kad mes gyventume 
tuo savo tautos laisvės tikė
jimu, kurį buvome išsinešę pa
likdami savo tėviškes. Tai ypač 
prisimintina Pavergtųjų Tautų 
savaitės proga, kada reikės 
mums pasirodyti su savo var
du ir aktyviu prisidėjimu, kad 
pasaulis išgirstų pavergtųjų 
balsą ir prieš žiauriąją tikro
vę bent savo sąžinėse susipur- 
tytų. Pr. Gr.

do, kad esant pilnam pasitikėji
mui, ir lietuviai yra pajėgūs at
likti didelius ir sudėtingus darbus, 
kaip ir amerikiečių senos staty
bos bendrovės. Be to, ši lietuvių 
menininkų sukurta bažnyčia visa
da bus meilesnė lietuviui, supran
tamesnė, artimesnė jo širdžiai. Ir 
be didelių pastangų lietuviai me
nininkai savaime įneša lietuviško 
elemento, kuris saviškius džiugina, 
o svetimuosius labiau patraukia”.

Tame straipsnyje P. Jurkus 
smulkiau apibūdina toje šventovė
je išaugusius lietuviškų motyvų 
religinius puošmenis. Ta naujoji 
šventovė “Aidų” 6 nr. plačiai pa
vaizduota gausiais paveikslais.

Naujasis “Aidų” numeris turi
ningas. Jo redaktoriai A. Vaičiu
laitis, L. Andriekus, dr. J. Girnius 
ir A. Niliūnas bei dail. T. Valius 
(meninė priežiūra) įdėję daug sie
los. J. Daugi.

Daug studijavau apie vadina
mąją minties laisvę, ir visdėlto vi
sada atradau, kad religija tik 
tiems kliudo laisvai mąstyti, kurie 
nėra sutverti mąstytojais.

* # *
— A. Thiers

Tie kurie dirba, negali nesimels
ti. — Dvvight

Kai apmąstau, kad visi mes 
esame bendros žmogaus gyve
nimo kelionės draugai, ateina 
man į galvą kažkada girdėtas 
anekdotas:

Kauno stotyje prie geležinke
liečio prieina bailios išvaizdos 
moterėlė ir klausia:

— Kažin, kuris čia bus man 
tinkamas traukinys?

— O kur, močiute, nori va
žiuoti?

— Bet kad viską tamstele ir 
nori žinoti! — atsikerta senio
ke. — Man rodos, kad čia tai 
jau mano reikalas.

Geležinkelietis dėbtelėjo į 
keistą keleivę ir jau nusigręžė 
eiti, bet ši sulaiko jį ir sako:

— Į Kėdainius, į Kėdainius 
važiuoju!

•Geležinkelietis padėjo jai nu
sipirkti bilietą, įsodino į Kė
dainių traukinį ir išlydėjo. 
Traukiniui pajudėjus, moterėlė 
atsiduso ir sumurmėjo paten
kinta:

— Tai, va, ir apgavau nie- 
kadėją! Kam jam žinoti, kad 
aš ne į Kėdainius, o į Kybar
tus važiuoju.

Kur eina mūsų traukinys

Taip jau yra, kad mūsų gy
venimas yra labai panašus į 
važiavimą traukiniu. Kiekvienoj 
stoty vis kas nors išlipa. Kiek
vienas nesulaikomai artėjame 
į savo paskutinę stotį, kur ir 
mums pagaliau teks išlipti ir 
užleisti savo vietą kitiems. Bet 
ar žinome gerai, kur važiuo
jame? Ar kartais nesame pa
dėtyje anos moterėlės, kuri gal
voja, kad jai pasisekė apgauti 
geležinkelietį, kai iš tikrųjų gi 
apgavo tik save pačią? Gal gi 
ir mes galvojame, kad važiuo
jame į mūsų svajojamus Ky
bartus, bet sėdime traukinyje, 
kuris skuba į Kėdainius?

Į kur tad rieda mūsų gyve
nimo traukinys ? Tikriausiai 
skubame į mirtį, nuo kurios 
niekas nepabėgsime.

Arabai pasakoja, kad Bag
dado mieste gyvenęs pirklys, 
kuris turėjo seną tarną. Kartą 
parbėga šisai iš prekyvietės ir 
sako šeimininkui, visas drebė
damas :

— Ką tik susitikau giltinę, 
kuri pažiūrėjo į mane ir pagrą- 
sė... Paskolink arklį: josiu į

i i
VYTAUTAS VOLERTAS !

i r

I UPE TEKA VINGIAIS i

i i
ROMANAS :

Sugriuvo visi, kur papuolė, ir užsidengė ranko
mis galvas, nes sproginėjimai nesiliovė. Nuo jų net 
žemė ėmė siūbuoti. Reikėjo įsikabinti rankomis, kad 
nenuriedėtum. Braškėjo pamatai, kilojosi stogas, o 
staugimas plėšė medžius, siuto laukuose, lyg baisi 
vėtra, ir taip šiurpino nugaras, kad ant jų bulves ga
lėjai tarkuoti. Šuo, nutraukęs grandinę, įsiveržė tro
bon, unkštė, šliaužiojo ant pilvo ir lindo po žmonėmis, 
kol pagaliau viskas ėmė rimti ir t'ilti.

Tomas atvėrė akis. Už langų žėravo raudona 
šviesa. Rytas negalėjo taip staiga pakilti, nes prieš 
valandėlę padangė buvo vos ėmusi boluoti. Tai kas 
kita turėjo įvykti. Šis raudonumas mirgėjo ir banga
vo, vaikščiojo lyg gyvas stikluose, lingavo ir siūbavo.

Jasaitis pakilo ir atsargiai priėjo prie lango. 
Virš miestelio šokinėjo ugnis.

— Seirijai dega! — sušuko ir išbėgo kieman, o 
paskui jį atskubėjo ir kiti. Dūmai plėtėsi padange, 
sklisdami į visas puses, o jų apačioje virpėjo lieps
na, kartais raudona, lyg gaidžio skiauturė, kartais 
pašviesėdama ir pagelsdama arba net visai išnyk- 
dama.

O rytas artėjo. Kas žino, gal ir saulė jau buvo 
patekėjusi, nes ji turėjo pakilti už miestelio, tačiau 
per dūmus ir liepsnas jos matyti negalėjai.

Ir vėl žmonės stovėjo tylūs, kalnelio pakrūmėse 
užsiglaudę, kol plentu pasipylė sunkvežimiai su rau

Dar tik dvi dienos praėjo nuo vokiečių — rusų 
karo pradžios, o žmonės jau apsiprato. Iš tikrųjų, ka
ro lyg ir nebuvo. Tik Seirijai nuplieskė jo, tik plentu 
dar ir dabar dulkėjo vokiečių daliniai, bet į šonus jie 
nesuko, o tik traukė tolyn ir tolyn. Nei šūvių, nei 
užmuštų, nei kokios netvarkos ar žalos javui. Tiesa, 
visas paplentys per varsnas buvo užneštas dulkėmis, 
bet už tai baimė dingo, ir vienas kitas ėjo net į lau
kus pasižvalgyti, nors nuo kelių dar laikėsi atokiai. 
Geriau niekam po kojomis neslmaišyti, nes, vis dėlto, 
ėjo karas, o tokiais laikais įvairių netikėtumų įvyks
ta.

Kalbos, žinoma, maišėsi įvairiausios. Esą, visas 
Kaunas nuo žemės nušluotas, ties Alytum tikra ko
šė pasidariusi, nes rusas vokiečiui bandė atsispirti, o 
va, netoliese, tik už dešimties kilometrų, rusai visą 
kaimą išskerdę. ,

— Nagi, žmogus parėjo iš Alytaus ir viską savo 
akimis matė, — tvirtino kažkas. — Taip sunioko
tas miestas, kad nei vieno gyvo neliko.

— Tai kaip jis ištrūko, jei visus užmušė? — neti
kėjo kiti.

— Jau taip jam nusisekė. Sakė, kokioj duobėj 
gulėjo, kol šturmas nuslinko.

— Na jau ! Bus taip, kad kitus užmuš, o vienas

liks ir dar pareis šitiek kelio! Meluoja pasmirdėlis.
— Gal ir meluoja.' Ale taip pasakojo. Iš kitos 

pusės, tokiu metu visko pasitaiko. Dar vaikas buvau, 
bet jau gerai atsimenu, kaip per pirmą karą bomba 
mūsų beržynan pataikė.

— Na ir kas? Vieną medį nulaužė.
— Ale dabar bombos didesnės. Kai duoda viena, 

tai pusė miesto subyra. Matai, kas iš Seirijų liko.
— Ačiū Dievui, kad žmonių neužmušė. Bet bė

dos pridarė daug. Kur dabar jie dėsis, kai namai su
griauti... Pastogės vargdienėliai neturi.

— Namus pasistatysi, kol gyvas tarp savų gy
veni. Ale ką Sibiran išvežė, kaip tiems bus?

— Gal nespėjo iki Sibiro davažiuoti, gal dar par
eis.

Tomas klausėsi šių kalbų, ir jam iš galvos neiš
ėjo Gervėnai. Kaip ten yra? Gal ir jo tėviškė tuščia, 
gal namiškiai ištremti? 0 gal karas sunaikino, žuvo 
visi? Nors žmonės prišneka daug, bet, iš tikrųjų vis
ko gali laukti. Laimė, kad čia turi Juliją ir vaikus. 
Būtų Kaune palikęs, iš proto kraustytųsi. Jei namai 

I sudegė, kuriuose gyveno, — tuščia jų. Skarmalą ar 
I daiktą visada užgyvensi, kad tik sveikas būtum.

Bet Gervėnai! Kas juose dedasi? Ne, ilgiau lauk- 
I ti negali. Eis namo ir žiūrės. Kelias netolimas, vos 
penkiolika kilometrų.

— Sakyčiau, dar per anksti leistis. Palauk, kol 
padėtis nusistovės, — atkalbinėjo dėdė Bilius.

— Kur Jūs! Ar mirties jieškote? — stebėjosi 
kaimynai. — Ana, prie Mankūnų vokiečiai pamatė 
žmogų ant kelio, tai ir nušovė vietoje. Manė, kad 
bolševikas.

— Susikalbėti negalėjo, už tai. O Jasaitis mo
kytas, vokiškai išmano, — ramino kiti.

Iš tikrųjų, keliai driekėsi tušti, lyg niekur gyvos 
dvasios nebūtų, bet rūpestis namais nuo Tomo neat
sitraukė. Vakare dar su Julija pasitarė.

— Eik, tik būk atsargus, — pasakė ji.
(Bus daugiau).
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Samarą, kur manęs ji tikrai 
neras...

Gavęs arklį, tarnas šuoliais 
išjoja į Samarą. Likęs vienas, 
pirklys pasiima prekes ir pats 
išeina į prekyvietę. Pakeliui su
sitinka tą pačią giltinę ir, ma
tydamas, kad juo visai nesido
mi, įsidrąsinęs paklausia:

— Kodėl gi šįryt pagrasei 
mano tarnui ?

— Kad aš jam visai negra
siau, — atsako giltinė. — Aš 
tik nusistebėjau, kad jis dar 
Bagdade, kai tuo tarpu šiąnakt 
jam jau yra paskirtas pasima
tymas Samaroje...

Taip. Nuo pat lopšio mirtis 
seka paskui mus. “Tarp manęs 
ir mirties tėra vienas žingsnis”, 
skundėsi Dovydas (1 Sam. 
20,-3). “Aš kasdien, 'broliai, 
mirštu”, rašė šv. Paulius (1 
Kor. 15,31), nes kasdien, kas 
minutę ir kas sekundę mes gru- 
miamės su mirtimi kiekvienu 
atsidūsėjimu, kiekvienu nurytu

kąsniu, kiekvienu poilsiu ir pa- 
sišildymu. Vieną kartą ir mums 
šitos grumtynės baigsis. Lai
mės mirtis. O kas paskui?

Paskui mūsų laukia dvi gali
mybės : Dievas arba niekas.

Rytuose ir vakaruose sutin
kame visokio išsilavinimo žmo
nių, kurių vieni Dievą tiki, kiti 
netiki. Pirmieji sako, kad mū
sų gyvenimo traukinys rieda 
į Dievą, į amžinybę, kiti — į 
nebūtį, į nieką. Visi važiuoja
me tuo pačiu traukiniu, tik vie
ni galvojame, kad į Kėdainius, 
o kiti — į Kybartus.

Iš kur šitas taip griežtas 
nuomonių skirtumas? Ar esame 
kada rimtai bandę suprasti vie
ni kitus ir tą graudų nesusipra
timą, kuris mus skiria ir gal 
išskirs amžinai? Ypač mes ti
kintieji savo bendros kelionės 
brolius ateistus?

Jaunystės dvasinė krizė
Ateizmas dažnai pabunda 

brendimo krizėje, kai jaunuoly

donomis žvaigždėmis, aplipę rusais, jog net ratų ne
simatė. Sakytum, baisus smakas būtų kyšterėjęs gal
vą, — net akis užsidengę visi griuvo į namus ir užsi
darė duris. Tik keli vaikėzai liko pakrūmėse, pilvais 
prie žemės prilipę, o už poros valandų ir jie grįžo, 
šokinėdami ir klykaudami: ,

— Vokiečiai eina! Vokiečiai!
Šį sekmadienį, tūkstantis devyni šimtai ketu

riasdešimt pirmais metais, birželio dvidešimt antrą 
dieną, bažnyčion niekas neišsirengė.

je sukyla noras nusikratyti vis
kuo, kas išaugta, vaikiška, ne
tikra. Ir kai šitaip revoliucin
gai nusiteikęs žmogus atmeta 
kitų jam primestą fantastišką 
ir iškreiptą Dievo samprotį, 
dažnai jam duodamas bedievio, 
ateisto vardas. Kilnusis Sokra
tas buvo apkaltintas ateizmu 
ir pasmerktas mirti už tai, kad 
vietoj vulgarių liaudies dievų 
drįso garbinti vieną aukščiau
siąją dvasinę Esybę. Šv. Justi
nas savo '“Apologijoje” liudija, 
kaip pagonys, sutikę mirčiai 
vedamus krikščionis už tai, kad 
atsisakydavo garbinti netikrus 
savo miesto ar krašto dievus, 
piktai šaukdavo: “Mirtis ateis
tams! Mirtis bedieviams!”

t
Štai kodėl atrodo, kad ir mū

sų laikų ateistų smerkti nesi
skubinkime. Geriau padaryki
me sąžinės sąskaitą ir pasi- 
klauskime, ar mes krikščionys 
čia esame niekuo dėti? Argi 
blogi ir vidutiniški krikščionys, 
kurie savo tikėjimą mažai te
pažįsta ir dar mažiau jo skel- 

j biama meile gyvena, neduoda 
i kartais labai žmogiško ir žemo, 
jų pačių tuštybę ir nešvarias 
suktybes pridengančio ir glo
bojančio Dievo paveikslo, ku
rio protingas ir kilnus žmogus 
priimti negali? Pats Jėzus iš
varė iš šventyklos tuos, kurie 
ją buvo pavertę turgaviete ir 
galvažudžių ola (Mat. 21, 12— 
13). Šv. Paulius biaurisi tokiais 
krikščionimis, kurių “dievas 
yra pilvas” (Pilyp. 3,19). Nė
ra abejonės, kad ir Markso bei 
Engelso ateizmas didele dalimi 
gali būti pateisintas kaip reak
cija prieš tą buržuazinę religi
nę aplinką, kokią jie galėjo pa
žinti ano meto sparčiai pramo- 
nėjančiame Reino krašte. Bet 
ir šiandien marksistinis ateiz
mas greitai sutirptų, jeigu 
krikščionys daugiau vykdytų 
Kristaus įsakymą: “Būkite tad 
tobuli, kaip jūsų dangiškas Tė
vas tobulas” (Mat. 5,48). Ir 
todėl krikščioniui, stovinčiam 
prieš ateizmą, nėra ir niekada 
nebus didesnio liūdesio už tą, 
kuris kyla iš graudaus fakto, 
kad nesame šventi, nes, tik 
siekdami šventumo, mes tampa
me tikrais krikščionybės liu
dytojais, duodančiais vienintelį 
įtikinamą atsakymą į visus įta- 

i rimus ir priekaištus.

S

Ateizmas — nesusipratimas
Tačiau ne tik šis revoliucinis, 

bet ir vadinamasis mokslinis 
ateizmas yra nesusipratimas. 
Jam pradžią duoda jau pats 
griežtųjų mokslų, ypač gi ma
tematiškosios fizikos, metodas, 
paremtas stebėjimu, tyrimu ir 
logika. Bet stebėti ir tirti ga
lima tik juslėmis prieinamas be
tarpiškas ir. artimiausias reiš
kinių priežastis, kurios atsako 
į klausimą, kaip dalykai yra su
daryti. Todėl šiam patirtiniam 
metodui visai neprieinamas yra 
tolimesnės reiškinių priežastys, 
atsakančios į klausimus, iš kur 
ir kodėl kas nors yra pasauly
je. štai kodėl modernioji fizika 
ir matematika nieko negali pa
sakyti apie Dievą, kuris yra 

i tolimiausioji visatos priežastis,
I jos prasmė ir tikslas. Dievas 
j jokiu mikroskopu negali būti 
stebimas, negali būti sveriamas 
ir matuojamas, negali būti su- 

! vedamas į jokias matematines 
lygtis. Todėl žymusis astrono
mas Laplace’as visai teisingai 
atsakė Napoleonui, klausian
čiam, kokią vietą savo sudary
toje mokslinėje visatos siste
moje jis duodąs Dievui: “Man 
visiškai nebuvo reikalinga ši
toji hipotezė”.

Visatos reiškiniai ir Dievas
Jau prieš 700 metų šv. To

mas Akvinietis skelbė tą pa
čią tiesą, kad gamtos moks
lams nereikalinga Dievo buvi
mo prielaida: “Nulla necessitas 
ponere Deum esse”. Juk Die
vas nėra joks žiedas visatos 
reiškinių grandinėje. Ir iš viso 
jis nėra joks reiškinys, arba fe
nomenas. Jis yra šalia ir aukš
čiau visų reiškinių. Ir todėl Jo 
įvedimas į mokslo formules bei 
lygtis ne tik nieko neišaiškin
tų, bet dargi sujauktų ir sumai
šytų dvi griežtai skirtingas 
plotmes — Kūrėjo ir kūrinio. 
Užsidarę patirtinių reiškinių 
plotmėje ir nesutikdami kūri
niuose Kūrėjo, mokslininkai 
dažnai pasiduoda pagundai per
žengti savo srities ribas ir teig
ti, kad to Kūrėjo visai nė nė
ra. Rašydamas apie Europos 
mokslų krizę, Edmundas Hus- 
serl’is sako: “Grynų ir nesudė
tingų faktų mokslas gamina 
žmones, kurie temato grynus 
ir nesudėtingus faktus. Jis at
siriboja nuo labiausiai žmogų 
deginančių klausimų, nuo visos 
šitos žmogiškosios egzistenci
jos prasmės ar beprasmybės”.

Aišku, kad šitoks metodinis 
atsiribojimas nuo gyvenimo

(Nukelta i 4 psl.)
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prasmės, nuo Dievo ir sielos 
klausimų dar nėra įrodymas, 
kad jų nėra. Todėl ir mokslinis 
ateizmas yra tik grynas nesu
sipratimas. Jau Kantas įrodė, 
kad Dievo ir amžinybės įrody
ti negalima. Galima tik tikėti, 
kad jų nėra. Bet jeigu Dievo 
ir amžinybės nėra, sako Albert 
Camus savo knygoje “Mythe 
de Sisyphe”, tai nėra nė ateities. 
Bet jeigu nėra jokios ateities, 
jeigu niekui* nenueisi ir nieko 
nepasieksi, tai nėra nė prasmės 
gyventi, dirbti, kurti ir kentė
ti. Tada žmogaus gyvenimas 
yra panašus į mitologinio Ko
rinto karaliaus Sisyfo likimą, 
kuris už savo žiaurybes po mir
ties buvo pasmerktas risti sun
kų akmenį į kalno viršūnę. Bet 
kiek tik kartų, sukaupęs visas 
jėgas, užrisdavo granito rutulį 
ligi geros pusiaukelės, tiek kar
tų, jėgų netekęs, paleisdavo jį, 
ir šis pasišokinėdamas vėl grįž
davo pakalnėn.

Žmogus siekia kažko
Ne, be prasmės ir vilties 

žmogus gyventi negali. Jau 
pats faktas, kad žmonija kaž
ko aistringai siekia ir kažkur 
nerimdama veržiasi, rodo, kad 
ji turi viltį, kad ji regi vis ge
resnę ateitį, jog yra prasmės 
gyventi. O juk už kiekvienos 
tikros vilties ir ateities jau 
stovi Dievas. Lygiai kaip negy
venamoj saloj, radę cigaretės 
nuorūką, mes žinome, kad ten 
būta žmogaus, taip ir šiame 
pasaulyje, rasdami žmogaus su
gebėjimą pralenkiančių darbų, 
suprantam, kad čia esama aukš
tesnės Esybės — Dievo. Juk 
kiekvienos žolės lapas kasmet 
pagamina milijonus gyvų ląs
telių, kai tuo tarpu viso pasau
lio mokslininkams ligi šiol dar 
nė vienos padaryti nepasisekė. 
Iš t kur tas žolės sugebėjimas, 
jeigu ne iš žmogaus protą vir
šijančios Būtybės ? Kaip rožė

iiiiiiiiiiiiiimisuiiiiniiiiEmiiniiiimiiiim

KRISTAUS
GYVENIMAS

knyga 965 psl., parašyta

PROF. GIUSEPPE RICCOTTI
Iš italų kalbos išvertė 

KUN. P. DAUKNYS, MIC. ,
Spausdino Nidos spaustuvė Lon

done. Įrišta kietais puikiais
viršeliais

Tai yra pirmas toks platus moks
linis veikalas apie Kristaus gyve
nimą lietuvių kalboje. Ši knyga 

yra išversta j 23 kalbas. 
Knygos kaina $7.00

Amerikoje ir Kanadoje pagrindi
nis platintojas yra

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois
uiiiiiiniiiHĮ3iiiĮi;i)Hii!n!iiiiiinminii!Hi

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

COLLEGE OF ST. FRANCIS
JOLIET, ILLINOIS

A Liberal Arts College for Women 
Catholic in Aims — Franciscan in Spirit 

FULLY ACCREDITED 
Offers Majors in 16 Departments 

Grants Bachelor of Arts, Bachelor of Science 
and Bachelor of Music Degrees 

For iimformatic'n Write:
Director of Admisslons • College of St. Francis

JOLIET, ILLINOIS

ZENITH HOTEL and MOTEL 
“OPEN YEAR AROUND”

Excellent accommodations, single units and suites. Al! units furnisbed 
in cxcellent decor. Combination baths or showers. TV. Cottages with 
sitting rooms. Excelleint dining room serving only the linest food. 
“Close to Shrine.” Fre.e bus Service, 1000 l'cet from Shrine. Eor reser- 
vations phone—ivrite—wire. Phone: 263-3741 and 263-3595.

ON HJGHVVAY 15
STE. ANNE DeBEAUPRE, QUEBEC, CANADA

iš žemės sulčių gali pasigamin- i 
ti tokį dailų ir kvapų žiedą, jei- ■ 
gu ji net nežino esanti pašau- i 
lyje?

Tačiau pats nuostabiausias 
regimos visatos žiedas yra žmo
gus. Viso gyvenimo nepakanka 

s žmogui savęs pažinti, ir todėl į 
ne mes patys save sugalvojome 

| ir ne savo sugebėjimu esame 
| tuo, kuo esame. Visi ir su vis- 
j kuo esame Dievo kūriniai.

Sustokime kiekvienas 'ties 
savim pačiu ir susimąstykim. 
Ramiai ir neskubėdami peržvel
kime savo gerąsias ir blogąsias 
puses: savo gabumus ir trūku
mus, dorybes ir ydas, džiaugs
mus ir rūpesčius, savo aplinką 
ir draugus, pavojus ir priemo- 

i nes... Visa tai galėjo būti ir ne
būti, galėjo baigtis vienaip ir 
kitaip. Bet nieko nėra atsitikti
nai, savaime — už visų betar
piškųjų priežasčių stovi Die
vas. Pirmiau, negu atsirado pa
saulis, jau Dievas mąstė apie 

’ mus. Dar nebuvo žemės nei 
į žvaigždžių, o Dievas jau mylė- 
! jo mus ir išrinko mus iš bega
linės daugybės galimų būčių, 
kurios niekuomet nebus sutver
tos. Nuo amžių mes esame Die
vo mintyje ir meilėje. Iš ten 
mes išėjome ir tenai, Dievuje, 
yra mūsų amžinoji vieta, mū
sų tikrieji namai...

Ir todėl į Dievą skuba mūsų 
dienos ir Dievo nerimu serga i 
tremtinė širdis. Jinai nurims ir 
atsigaus, tiktai sugrįžusi į sa
vo amžinuosius namus.

FOR RETIREMENT 
i OR INVESTMENT

Beautiful - Scenic
DIAMOND ACRF.S, INC.

Proudly prosenis. Lots of value 
in their beautiful Retircment 
Homėsites.

Scenic retircment. and recreational 
developrncnt surrounded on three 
.sides by Lake Būti Shoais, hcart 
of the Ozarks. Lots are available 
in a variety of sizes. Low cost, 
easy terms. Buiiding costs are lo\v. 
Located 20 miles north of Harri- 
son, Ark., with its hospital and 
mcdical faeilities, shopping eenter’. 
schools. chu.rc.hes and commercial 
airport. Also 2,600 ft. airstrip on 
premises. Year round fishing-, good 
hunting, Dce.r, tįuail, SmalI Game.
Bass Eišhing Capital of U. S.A. 

We are buiiding- Johns-Manville 
Guild Way Homes.

They are 100% elcctric. 
Include Washer and Dryer— 

No I)own Payment
(The above hom.es can be 100% 
financed).

Write for l-’REE COUOREUL 
BKOCHURES

DIAMOND ACRES, INC.
Dept C P

Leadhill, Arkansas

IIELP VVANTED — MALĖ

ENGINEERS
EXCELLENT OPPORTUNITIES

The following openings are career 
opportunities with the Procesą 
Eąuipment Division of a Progressive, 
dynantic. diversified produet Corpo
ration.A. O. SMITH is constantly on 
the search for men with growth po- 
tentiai. If you feel that you are 
seeking a new opportunity — one 
tvhich affords a future hased on 
what you pua in to it, then revue 
these openings:
ASSISTANT SUPERINTENDANT’

Expe.rienced men to direct manu- 
facturing of Pressure Vessels, Heat 
Exchangers, and Nuclear Reactors. 
Mušt know heavy’ plate velding, 
machining and assembly. To super
vise approximately 200 proceedures. 
Engineering degree preferred. 
MATERIAL AND PRODUCTION

CONTROL MANAGER
Experienced in machine loading, 

scheduling, and manning in process 
eąuipment job shop. Should be fa- 
miliar with modern produetion cont- 
rol techniąues utilizing E. D. P. M. 
application. Degree preferable.

FOREMEN (VVELDING OR 
MACINERY)

One involving heavy mashlnery and 
one involving code velding on Pres
sure Vessels, Nuclear Reactors and 
Heat Exchangers. Will supervise 
approximately 30 men.

QUALITY ASSURANCE 
SUPERVISOR

Mušt ltnow nondistractive testing, 
x-ray, gamma and ultra-sonic in- 
spection and tęst techniąue. Should 
have B. S. degree.
MANUFACTURING PLANNERS

Plans and develops methods and 
procedures on machine tool opera
tions and on assembly and forming 
operations such as velding. breaking, 
rolling, etc.

WELDING ENGINEERS
Will set up procedures. improve. 

existing procedures. B. S. degree 
preferred.

INDUSTRIAL ENGINEERS
Capable of performing time stu- 

dies, established methods and stan- 
dards.

Should have a knotvledge of veld
ing and machining operations. Deg
ree preferred. būt not essential. •

Send resume including salary to:
D. H. DEVTNE

A O. SMITH CORP.
Box 584

Milwaukee I, Wisconsin
An enual opportunity employer.

HELP WANTED — MOTERYS

Ieškoma moteris vitlut. amžiaus
namų ruošos darbams l—2 kartus 
savaitei. Rašyti: DRAUGAS, Adv.
Ord. No. 49 7 <>♦ 4345 YV. <>3rd St.,
Clii cago 29, 111.

ENGLEWOOD HOSPITAL
lias excellent immediate openings for

Registered Nurses

l11 shifts open. Good salaries plūs 
differential for shift work. 

Write, tvire, call or ąpply

ENGLEWOOD HOSPITAL
001 So. Green St., Chicago, III. 

'TR 3-4500

IEŠKO NUOMOTI

lieškomas greitai butas 2 kam
barių su atskiru įėjimu II aukšte, 
irba .mieg. kambarys. Nebrangiai. 
1935 S. Wood St.

IŠNUOMOJAMA

Išnomuoj. butas 5 kamb. pir- 
lam aukšte; 2 miegam., 2 gazo 
ečiai apšildymui. Švarūs kamb. 
727 So. Paulina, telef. HE 4- 
095. Kreiptis po 6 vai. vak.

Apstatytas mieg. kambarys ant- 
am aukšte. Patogi vieta, $12.00 
avaitei. 1912 So. 49th Avė., Ci- 
ero,

inuom. mod, cottages atostogoms 
LAKELAND TERRACE

.tvykit pasižiūrėti, ar skambinkit
RUBY KAHN

rition Picr, Mich. LAkcside 2216 
lox 224 Taip pat pardavimui

Išnomuoj. patalpos — “Beauty 
Shop”. Viskas įruošta. Buvusi sa
vininkė (22 metus) išeina į pensi
ją. Teirautis 3267 So. Halsted St.

Marą. Parke išnomuojam. 3 
kamb. butas pirmam aukšte. 7034 
So. Rockwell St. Tel. 471-0078-

4 kambariai, $45.00. Antram 
aukšte, karšt, vanduo, nėra vo
nios. Suaugusiems. 4608 So. Wood 
St. telef. PL 2-7695.

Išnuom. kambarys. Maistą pa
gamins šeimininkė, arba pats pasi
gamins. 4500 S. Talman, paklausti 
iš fronto.

Išnuom. 3 kambar. butas ir 
krautuvė. Geros galimybės užkan
dinei, nes priešais atsidaro “JE- 
WEL” store. RE 7-8766, adres.: 
1835 W. 35th St.

Apsimoka skelbtis “DRAUGE 
ss jis plačiausiai skaitomas lietu 
ų dienraštis. Gi skelbimu, kaino 
siems prieinamos

MARQUETTE PARKO CENTRE
6 m. (I kamb. mūrin., alum. lang.,

saus. jreingt: rūsys, garaž. $22,750. !
4 būt- nmrin., 2 auto garaž.. alum. 

lang., alyv. šild., gražus pajam. nam. 
$42,900.

Inteligent. šeiniai, 15 m. puiki -6 , 
kamb. degintų plytų, režid., apie 40 i 
pčd. sklyp., skoninga ir gražu. I 
$26,000.

2 Imt, 7 m. mūr. prie parko. 5 ir 
4 kamb., iškelt, varnzdž. garaž., 2 
šild.. gazu, $33,500.

1% aukšt., 3 0 m. mūr. 5 ir 3 
kamb., gazu šild., garaž.. sausas rū
sys, prie parko, $28,000.

Taverna. Nauja, modern. didele. 
Vieta, kur juidejim. ir biznis, 4 
kamb. būt. Prašo $34,900.

2 būt. niūras, 6 ir 3 kamb. butai, 
garaž., daug vert. priedų, $18,800.

7 m. 4 kamb. niūras, prie parko,
nauja gatv., apsauga nuo vand., ga
zu šild., garaž. $19,600. I

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

22 APART. MŪRAS, prie gražaus 
parko, modern. butai. $2,404 mėn. 
pajamų. Kaina tik 6.5 karto paja
mos. Pašaukite.

Sav. Išeiną pensijon Ir parauoaa 
Delavan Wišc. 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 
I į mūr. namą. Brighton Parke.

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PURLIO

4259 So. Mafj!ewood Avė.
Telef. CL 4-7450 nrba YA 7-2046

i 3 butų mūrin. 2į/>—5—6. Pot
vynio apsauga, alum. langai, nau- 

' jas stogas, nauj. gazo boileris ir 
.modern. vonios. Apylink. 43-čia ir 

| California. Tik $1,000.00 įmokėti. 
' Skambinti OL 6-2233 ar OL 2- 
8907.

Brighton Pk. savininkas par
duoda namą su rūbų valykla ir 
vyriškų kostiumų parduotuve. Rū
bai gaunami tiesiog iš geriausių 
rūbų kompanijų. Geras uždarbis 
vyrui ar materiai. Užpakaly gy
venimui modern. butas, kilimai, 
karšto vand. alyvos šildym. ir rū
sys. Kaina tik $13,500. Įmokėti 
$2,500. Tuoj pat galima užimti.
Skambinti YA 7-7191.

Nepraleiskite gerą progą: dėl 
ligos skubiai reikia parduoti lĮė 
aukšt. 2 būt. medin, prie 63-čios 
ir Kedzie, 6 ir 31/-, kamb. garažas, , Parduodamas 5 kamb. mūrin.
tik $14,400.
NORKUS R.E. 2405 W. 51st. tel. 
WA 5-5030 arba PR 8-3579.

Savininkas parduoda mūrinį na
mą Marąuette Parke, 6 ir 7 kamb.

PR 8-0005

Cicero mūrin. 2 butų 2x4 
kaimb. dujų šildymas, 22 ir 56 
Avė., apylinkėj. 2 mašin, garažas. 
$19,500. Įmokėti $4,500. SVOBO- 
DA. 6013 Cermak Rd., Cicero, OL 
2-6710, BI 2-2162.

Savininkas išvyksta ii- laitai pigiai 
piOdufMla 8 m. senumo 1 . aukšt.
modern. įrengtą labili gražų mur. 
namų su garažu. Kilimai, 2 šaldytu
vai ir 2 virini, krosnys ir daug kitų 
priedų įeina į kainų. Labai geroje, 
vietoje ' prie -susisiek, ir apsipirkimo. 
Tik .$23,900. Kreiptis RE 7-2871.

Tik pažiūrėkite: — $8,900! 6
kamb. bungalovv. Pilnas rūsys ir 
pastogė. Apylinkėje Keeler ir 27th 
St. Plytelių vonia. Krautuvės, mo
kykla ir susisiekimas. $1,500 įmo
kėti. SVOBODA, 3739 W. 26th St. 
LA 1-7038.

Gražus 2 butų 2 po 5 kamb., 3 
mieg. Apylinkėj 28-tos ir Hamlin, 
enūrin. garaž. $13,000. LA 1-7038.

"DĖMESrol

NUMAŽINTOS KAINOS
Automobilių apdraudoms

1A—10/20/5 Kainą ©191!
6 men.period.

Išrašome ir patarnaujame visokių 
rūšių apdraudas lengvais mėnesi

niais išmokėjimais.

BACEVIČIUS
APDRAUDU AGENTŪRA 

0455 S. Kedzie Avė. PR 8-2233

KXPERT REMORELING AM) 
REPA1RS

Modern Kitchens & Bathrooms 
Dormers, Room Additions & 
Home Maintenanėe Service,

NO MONEY DOWN 
Institutional Repairs 

Up to 5 Years to Pay
R1VERDALE 

HOME IMPROVTiįM ENT
IV. & E. DelVitt

VI 1-1270 VI 9-8458

CONTRACTORS

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

Petrauskas Construcflon Go.
2523 W. 69th St. PR S-3792

Remkit dien. “Draugę”

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI
l jį aukšt. mūr. 6 ir 3 kamb. alyv. 

šild., mūr. garaž. $24,500.
4 mieg. mūras, prie park.. čerpių 

stog. plat. lotas, gazu šild. Nuderė
ta kaina.

Nauj. 2 bnt. mūr. 2 po 5 kamb., 
gera vieta, 2 atskir. šild. $39,400.

Prieš park.. maisto prekyb. už 
$50,000, 2 aukšt.. liuksus, niūras, 2
būt., oro apšald. S3S.500.

Gage park. 3 būt. mūrin., garaž. 
verta siūlyti $26,000.

Bright. ilk. 3 būt. mūr., atskir. 
šild.. geros nuom. $20,900.

Kitur: geras 3 aukšt., 3 būt. mūr. 
tvirt. statyba, alyva šildym,, garaž. 
$355 nuom.. kaina $27,000.

6 kamb. mur. gazu šild., garaž., 
gera vieta, $17,400.

Biznio mūr. 2 būt. ir kraut., karšt, 
vand. alyv. šild.. garaž., metams apie 
$2,500 nuom. įmokėti 3.000. Kaina 
$12.000.

v f

TINKAMAS DIDELEI ŠEIMAI
8 kambarių mur. bungalotv Mar

ąuette Pk. Šildymas alyva. Antri lan
gai. Dvigubas garažas. Proga pirkti 
Kaina numažinta - iki $17,500.

GERAS NAMAS
9 metų praplečiamas mur. bunga
lovv Marąuette Pk. 2 mašinų gara
žas. 30 pėdų sklypas. $20,000.

SENI ŽMONĖS
Parduos už geriausią pasiūlymą! — 
Bridgeporte 4 po 4, 1 po 5 kamb. 
i,r krautuve, mūr. Gazo šiluma.

2 BUTAI PO KAMB.
9 metų 2 aukštų, mur. Marąuette 

Pk. Poilsio kambarys Ir baras rū
syje. Apsauga nuo potvynio. $36,500.

KAM MOKĖTI NUOMA?
Visai su mažu įmokėjimu galite nu
sipirkti 5 metų 4% kamb. mūr. bun
galovv Marąuette Pk. Savininkai iš
sikėlę į South Bend, Ind. — turi 
parduoti. Proga pirkti!

VASARVIETĖ
Su baru ir restoranu Beverly Sho 

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

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7Ist Street
Tel. WAlbrooh 5-6015

Tik $23,300 už 2-jų butų gerą pa
jamų mūrinį Brighton Parke, Mont.- 
gomery g-vėje. 4 ir 5 kamb., rūsys 
ir pastogė. šildymas karštu vand. 
Garažas.

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

bungalovv, beržo medžio vidus, 
kaina $14,000. 7038 So. Oakley, 
PR 6-0157.

Moderniškas 5 butų. 4 po 4 ir 
]6 kamb. Geram stovy. Apylinkėj 
! 26th ir Albany. $24,000; įmokėti 
i $5,000. Gazu apšild. SVOBODA, 
i 3739 W. 26th St. LA 1-7038.
! CICERO — $13,900. 31/2 kamb-
! mūrinis bungalovv, pilnas rūsys, 
naujas šildymas. 35-tos ir 55-tos 

iAve. apylinkėj. Įmokėti $3,000. BI 
2-2162. ‘

| Marąuette Park — 12,500 
i 3 mieg. bungalovv (vieta ketvirt. 
miegam.), naujas 2 mašinų gara
žas .naujas dujų pečius, uždara 
veranda, pilnas rūsys, HE 6-3939.

Atidarą sekmadienį. irau 1-4 vai, 
6151 Šo. Mozart

6 kamb. mūrin. bungalovv, apkalta 
veranda, pilnas rūsys, plytelių 
virtuvė ir vonia .garažas, įkainuo
ta greitam pardavimui. HE 6-3939

2 aukštų, .mūr. po 3 mieg., 2 
atskiri šildymai, 40 pėdų sklypas, 
garažai ir daug kitų priedų. Gage 
park. Skubiam pardavimui tik 
$24,900, arba rimtas pasiūlymas. 
LU 1-0401.

Marąuette Parke, išsikelia iš 
Chicagos /skubiai parduoda naują 
l]/2 -mūr. namą už geriausią pa
siūlymą. Tel. 476-8071.

Nepraleiskite gerą progą: dėl li
gos skubiai reikia parduoti lJ/2 
aukšt. 2 būt. medin, prie 63-čios 
ir Kedzie, 6 ir 3 (A kamb., gara
žas, tik $14,400.
NORKUS R.E. 2405 W. 51st. tel. 
WA 5-5030 arba PR 8-3579.

Netoli 63-čios ii' Kedzie Avė., dėl 
palikimo paskirstymo, labai pigiai 

i parduodamas mūriu, bungalotv. Ge- 
; rai ii- švariai užlaikytas. Naujas šil
dym. gazu, tik $14,000. RE 7-2646.

PBOGOS-OPPORTUNITIES

Išnuomavimui ar pardavimui
STEIN & BINSTOCK COTTA
GES, Greenwood Avė., pilnai ap
statytos — 3 “Cottages” — dide
lis sklypas — modernios — priei
namai įkainuotos. Turi tuojau 
parduoti dėl ligos. Skambinti: LA- 
KESIDE 9611, ar rašyti: Mrs. P. 
STEIN, c/o Stein & Binstock Cot
tages, Gejiera! Dclivery, Union 
Pier, Michigan. Arba skambinti 
Chieagoj po 7:30 vak. RO 1-3510.

Fafdilodamas plaukų šukavimo 
salįonas — ROSE PETAL, Lietu
vių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St., telef. VI 2-9414.

Perskaitę "Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti, i

1. Mūrin. 4 būt. prie 72 & Mozart,
į naujas šildym., garažai, geros paja
mos. $42,900....................................................

2. Mūrin. 2x0, po 3 mieg. kiek- 
vien. nauji du šildym., garažas, 
Bright. P., atpigintas, skub. parda
vimui. $26,800.

Mes patrnaujame visų rūšių drau
dime: gyvybes, susirgimo, ugnies,

i auto. paskolų draudimas, nelaimin
gų atsitikimų ir daug kitų. Mūsų 
įstaiga veikia nuo 9 v. ryto ilki 8 v. 
vakaro.

2 būt. pajam, medin., 5 ir 3 
i kamb. viršuj. Plytel. vonios. gazu 
Į šildym., garaž., arti įstaigos, nužem. 
į kai na. $ 1S, 9 9 0.
I (i kamb. mūrin., arti 66 ir Rock- 
: vvell, plyt. vonia, garaž., daug' prie
dų. $17.800.

5%_ kamb. mūrin., 2 m. senum., 
6 0 ped. sklyp. gazo šildym., arti 
72tos ir Harlem. $15,900.

2 būt. mūr., 6—5, arti 70 ir Ham- 
lin. 8 m. senumo, gazu šild.,--garaž., 
tuoj galima užimti. $25,900.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 69th ST. HE 6*5151

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

B E L L-V A R P A S
REAL ESTATE * INSURANCE - NOTARY PUBLIC 
64B5 So. Kedzie Avenue. Tel. PRospect 8-2233

Mūr. H/S aukšto: 5 r 3 kamb. 14 
metų, 44 pėdų lotas. 62 ir Pulaski 
Puikus pirkinys.

Mūr. 4 po 4, gazo pečiais šildy
mas, Brighton Parko centre.

Mūr. 6 ir 5, centr. šildymas, ar
ti Archer susisiekimo, žemi mokes
čiai.

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 West 43rd Street 
Tel. CLiffside 4-2380

6 kamb. mūrinė resid., šildymas gazu, $1,500, įmokėti, už $16,500.
5 kamb. namas 1% aut. garažas. 1 akras žemes. $10,000.

Sklypai mieste, visi patogumai, po $1,500. Akras žemės,ąžuolyno $1000. 
Pajamų nuosavybė, gražus sodas, labai graži vieta, senatvė verčia parduoti.

4 ir 5 butų namai, geros rendos, mažas įmokėjimas, priežastis—liga. 
Puikus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos šeimos svajonė.

P. ABROMAITIS REALTY, 1005 Porter St„ Lemont, III., CL 7-6675

Mūriu. 2 po 5 ir 4 k., garaž., $20,900. 
Medin. 2 jk> ii k., ganižiis, $13,900. 
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

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

Savininkas skubiai parduoda 2 
aukštų mūrinį namą: įrengtas rū
sys, 3 mašinų garažas, prie mo
kyklos ir bažnyčios. Adrs.: 3237 
S. Lituanica Avė., tel., FRontier 
6-0329.

Turi parduoti Winaoiac, Ind. 16 
akrų ūkį su įrengimais: namas ir 
kiti pastatai labai geram stovy. 
Modernūs patogumai. Prieinamai 
įkainuota. Skambinti PR 6-9052.

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B 03 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL dOSU PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7 - 8 9 4 9 
2301 W. 69th St., Chicago

STANKUS! 
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 8-2013

2741 WEST 69th St, 
Chicago 36, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rockwell Street 
TeL GRovehill 6-7875

Heating Contractor
Greit, sąžiningą! Ir garantuota!
Įrengia na,ujus. neršta,to semia 
įvairių rūšių ga^u, alyva, !r ang-.
Hm kūrenamus nečius, vandens 
boilerius. Vandens nutekėjimo 
rinas (gutters) ir kt. darbus. 
Nemokamas apskaičiavimas.

DOMAS ŽUKAUSKAS
HEATING & SHEET METAL 

4444 8. Westena Ave«
Ohicago 9, HL 
Tel. VI 7-S44T

I __ Mūrinis 12 metų 5 kamb., gara- 
i žas, rūsys, 6 blokai nuo Marąuette 
| p. lietuvų mokyklos. $12.600.
' Murins 0 kamb., 2 blokai nuo Ma- 
! ria High, 3 0 p. lotas, nauja vonia, 

3 mieg., gazo šild., $16,900.
Lotas 35x125 su 4 kamb. mūrinius 

namus, labai geroj vietoj, galima 
statyti 2 butų namų. $13,950.

Mūrinis 1% a. — S apačioj su 2 
mieg. ir 3 viršuj su atsk. įėjimu, 
virtuve ir vonia, garažas, 30 p. lo
tas, 66 ir Mozart. $17,800.

3 būt. mūrin. 4—5—3, nauj. at- 
rem., atsikira gazu šiluma, garaž., 
arti 57 ir Campbell. Nužem. kaina. 
$24,900.

2 aukšt. mūr. 5—6 kamb., plyt. 
vonios, gazus-karšt vand. šildym., 
garažas, arti 64 ir Pauline. Tik 
$17.900.

5 m. 2 būt, mūr. 5% ir 5% (3
mieg'.) “beisboard” šiluma, užbaigt, 
rūsys. Tos rūšies namų turim Įvai
riose vietose.

CICERO—BERWYN
2-jų butų namas — 4 ir 4 švie

sūs kamb., 45 p. sklypas. Pilna kai
na tik $9.500.

Parkholme mūrinis 2 butų: 2 
po 6-šis kamb., mūrinis garažas.

Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas. 
8 butai po 5 kamb. (8 miegamieji). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

4936 W. 15th St., Cicero 
Tel. OL 6-2233; OL 2-8907

Marąuette Parke ant Talman 
Avė., netoli 69th St. parduodamas 
geram stovy 2-jų fletų mūr. na
mas ir 2-jų maš. naujas garažas. 
Dėl apžiūrėjimo šaukite PR 8-3792

Parduodamas biznio sklypas 
Marąuette Pk. ant 69th St., 25 x 
125. Skambinti HE 4-7034.

Savin, parduoda 2 butų mūr. 
namą 6 ir 5 kamb. Aliuminijaus 
langai ir sieteliai. 2 atskiri cent-" 
raliniai šildymai oru. 2 autom, 
garažas. Namas gerame stovyje 
ir graži aplinkuma. 6157 So. Tal- 

i man Avė. Susitarimui skaimb. tel. 
IPR 6-6848.
i-------------------------------------------------------
1 SKELBKITES “DRAUGE”

V. SIMKUS
Statybos kr Remonto Darbai 
2618 WEST 7Jst STREET

Tel.; PB 8-4268 h? TE 8-5581 į 
k.

~a7aBALL ROOFING
' Įsteigta prieš 48 metus 
Gutters, Downspouts, Stogai, Dūm

traukiai Pataisomi, Išsmallnami 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

HEATING CONTRACTORS!
Statome šiltu oru pučiamus po. 
čius, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus.

Vieninteliai iš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti ant 
naujų namų
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Gliieago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

CONSTRUCTION C0.
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2501 West 09 Street 
HE 4-7482 4S6 -S163

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATITEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST8-670S CL 7-2084 Chicago, UI.E3BBiraBSSS9BBSBeSBS«Be^KS59



Sudegusios liekanos Continental Airlines Viscount lėktuvo, kuris nukrito j kviečių lauką mylią nuo 
aerodromo Amarilio, Tex., ir sprogo. Palydovė Linda Howard, 22 m., pasiliko rami ir suspėjo' prieš 
sprogimą išvesti visus 13 keleivių. Abudu pilotai taipgi išsigelbėjo.

! DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. liepos mėn. 14 d.

Rengimo Komisija

veikia lietuviška užkandinė. Me svetainės. Vietos užteks. Viso 
ninę programą atlieka Onos I-, pikniko vadovas Albinas Onai- 
vaškienės šokių grupė. j tis, pagelbininkai — V. Jucius

Šiuos dalykus įgyvendina ir VV. Količius.
! veikli Brocktono lietuvių Tary- 
■ ba, kurioje priklauso ne maža 
naujųjų ateivių jėgų.

Brocktono Lietuvių bakūžė Miami, Fla. 
pastatyta Dariaus ir Girėno gar
bei visų Brocktono lietuvių lė- JAV nepriklausomybės šven
tomis prieš keliasdešimt metų. tė buvo pagarbiai minėta lie- 
Prie bakūžės lietuviškas kry- P°s 4 d. Miami Lietuvių klu-

‘ žius. Panašių parodų metu ^e. To parengimo iniciatorė ir 
i skamba čia lietuviškų plokštelių dienos programos pravedėja 
i muzika, o viduje lietuvaitės tau- visuomenės veikėja, pedagogė 
’ tiniais rūbais pasipuošusios sve- Cna Kaulakienė (Alfonso ir O-

čiams aiškina eksponatų reikš- nos Kaulakių rezidencija yra 
mę i plačiai žinoma lietuviams iš šiau

Vieneriais metais čia buvo r®s 4183 SW 82nd Str. Mia- 
genocido paroda, dvejus metus mb Fla.).

' buvę atvykę mūsų menininkai Pagrindinis kalbėtojas buvo 
A. ir A. Tamošaičiai iš Kana- Dr. gtanus, apibūdinęs to 
dos ir demonstravo puikius ki-i krašto Nepriklausomybės laikų 
limus, tautinių rūbų audimą ir, istoriją. Sugiedota Amerikos ir

, jis išpildė solo keletą liaudies 
, dainų. O Kaulakienė trumpu 
žodžiu paminėjo tos dienos pras 
mę, primindama, jog prieš 186 
m. Amerika buvo pirmoji, ku- 

, rios patriotai iškovojo kraštui 
; laisvę, paaukodami savo gyvy
bes. Laisvės troškimas, lyg ži
bintas, užsidegė ir kitų tautų 
širdyse, persimesdamas į Pran
cūziją, vėliau panaikinęs vergi- 

' ją įvairiuose kraštuose. Pro- 
' gramai pasibaigus buvo Mote- 
' rų Klubo paruošta vakarienė.

ŠUNYS PAGAL SAVININ
KĖS SPALVA

Australijos Sydnėjuje atida
rytas šunų salionas, kuriame 
dažomi šuneliai pagal jų savi
ninkių plaukų spalvą. Mėgia
miausios spalvos — šviesi blon 
dinė, ruda, raudona.

MUSŲ KOLONIJOSE rinktiniams

Brockton, Mass
Nauja lietuviška kolonija

kitus išdirbinius.
C kas met būva gintaro, tau

tinių rūbų bei lietuviškų kryžių 
paroda.

Lietuvos himnai, padedant dai
nininkui Nokrošui, — taip pat

— Miegas yra vienintelė Die- 
Bakūžė didžiulėje miesto pa-' vo dovana, kurią mes gauname

PAJIEŠKOJIMAI
Alena Aukstoulytė paieško dė

dės Jouža Repecka, kuris gyveno 
Sao Paulo, Brazilijoje.

Prašomas atsiliepti ar žinantie
ji apie jo likimą prašomi rašyti 
šiuo adresu: Antanas Narkevičius, 
919 Highland Avė., Waterbury 8, 
Conn.

VODKOS SKIEDINYS ŽELDI- 
! NA PLAUKUS PLIKIAMS.

Vodka, sumaišyta su raudo
nais “cayenne“ pipirais, gali už 

Į želdinti plikiams plaukus, anot 
Jheri Redding, Redkin labora
torijų prezidento Chicagoje. Ne , 
pajėgiantiems užmokėti $17.50 i 
už 16 uncijų “capsicum” skie
dinio, Redding pataria padaryti j 
skiedinį iš vodkos ir raudonų 
pipirų, tą skiedinį gerai išmai- 

: šyti kelis kartus į dieną per dvi 
j savaites, tada reikia vodką nu
delsti. Su likusiu mišiniu plika 
| galva tepama rytais ir vaka
rais. Ką daryti su nuleista vod
ka, Redding nutylėjo...

Paieškoma Ona Vaišvilienė ir 
jos trys sūnus: Jonas, Petras ir 
Povilas. įieško duktė grįžusi iš 
Sibiro ir gyvenanti Žyr'ėnų kaime.

Atsiliepti: Vera Pulsuckienė,
6231 So. Rockivell St. Chieago, III.

PAIEŠKOMAS IŠ LIETUVOS
Paieškomas Alfonsas Stasys sū

nus Juozo. Kas žinotų kur jis ran
dasi, prašome pranešti šiuo adre
su: Lietuva, Biržų rajonas, Va
balninko paštas, Medinų kaimas, 
Stasys Juozas.

be darbo; tačiau darbas jį tris
kart saldesnių padaro.

—K. J. Weber

rodos žemėje. Šiuo kart ir mies
tas įruošęs savo parodą. De
monstruoja arklių lenktynes.

K. Keblinskienė

sės svečiams ir
broektoniečiams.

Pranas Naujokaitis, skaitęs
j Algimantas A. Svilas, Biru- paskaįtą Stasio Santvaro minė-
tės ir Alfonso Svilų vienturtis jjme Bostone, užsuko ir į Brock

i sūnūs, birželio 16 d. gavo elek- įon^ pas sav0 moKslO draugus
Steigiama Avon Massacliu- ; trikos inžinieriaus technologo ■ • Keblinskus

setts - Alfonso ir Birutės Svi. laipsni —rth institute. £t^Koinas BllMySj „ Det.
Studijuodamas buvo garbes są- ■ , ... , . ,v _ . . . ' roito, dabar atliekąs karo tar-rase, priklausė buriavimo ir . •, nybą parašiutininkų 82 divizi- „

< u ams. I Fort Bragg No. Carolinoj, Pittsburgll, Pa.
Jis yra J-A.V. armijos vete- atVykęS į parašiutininkų 82-sios

ranas. Jau iš jaunystės dienų dįvjzjjos sajUngos suvažiavimą 
buvo veiklus skautas, studen- g0Sį0n6j svečiavosi Brocktone 
taudamas suorganizavo Bosto- pag gavo teąuĮę nuo liepos 1 li
ne, kartu su kitais draugais Neo jįepOS 9 d gįa atnaujino se- 
lituanų korporaciją ir ligi šiol nag pažintiS)

lų didžiulio ūkio plotuose. Vieta 
gera. Netpli nuo 24-to vieške
lio, kuris šiaurėn veda Bosto
nan, o pietuose į garsųjį pajū
rį Newport. Bostonas tik 14 
mylių. Į Brocktoną — penkios. 
Netoli Avono katalikų bažny
čia, fabrikai ir krautuvės.

Šalia jau pravesta naujų na
mų statyba. Čia galima sukon
centruoti — įkurti gražų lietu
višką kaimą.

Tilptų apie 30 namų — sody-

> ♦ ❖ ♦ ♦ -◄

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj .Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Parduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ii ko-

Didelis lietuvių piknikas
Lietuvių Katalikų Radijo va

landos didžiulis piknikas įvyks
ta sekmadienį, liepos 22 d., Lie
tuvių ūkyje — Lithuanian Coun mentarai, muzika, dainos ir Mag

nuoširdžiai veikia. Skaito “Dir- EUgijų Sažiedėlį daly. try Club. Pikniką, vadovaujant1 dutės pasak^Progamą ve*1
va” “Drauda” Domisi lietuviui , -------,, , A - Federacijos apskričiai, rengia J Baltic _

parapijos: (Sėlių bei dovanų krautuvę, 502 E.

aplankė idėjos

vą", "Draugą 
literatūra.

Domisi lietuvių , vavo spautų pajūrio pramogoj 1
ir stud. ateitininkų susirinkime. 

Moterų Sąjungos 15 kp. pen- gUVQ nuVykęs j Marijanapolio 
bų, o šalia Svilų žemes daugy- kiasdešimties dolerių vienkarti-! lįctuvių šventę bei Cape Cod- 
bė plotų ir gahma simtus sei- nė stipendija šiemet teko kuo- Romag baigęg aeronautikos in- 
mų apgyvendinti. Suinteresuoti pos narės Julijos Stankienės žįneri Detroito universitete, 
kreipiasi šiuo adresu: Alfonsas, dukteriai Daliai Marijai Stan-1
Svilas, 274 Page St. Avon, Mas- kūtei, kuri visą laiką labai ge- į. Seselė Marija Viktorija ir pos 
sachusetts. Telefonas J. U. J rai mokėsi ir daug prisidėjo , tulantė Dalia Marija Naujokai-
80025.

Pajūris tik 18 mylių. Aplink' linės veiklos. Stipendiją D. M. 
daugybė ėžerų žuvavimui. Vi- Stankutei įteikė kuopos pirmi- 
sai čia pat puikusis Brocktono ninkė Marija Čiužienė.
“Field Park’as”.

prie 15 kp. kultūrinės ir sočia- j tytė tris dienas viešėjo pas sa- kas. Bridgeville — Šv. Anta-

visos lietuviškos 
Pittsburgh S. S. — Šv. Kaži- Broadivay, So. Bostone. Telefoną- 
miero, kun. W. Karaveckas;] Ten Šaunamas ir
Pittsburgh Esplen - Šv. Vin
cento, kun. J. Girdis; Home- 
stead — Šv. Petro ir Povilo, 
kun. F. Plantes; Braddock —
Šv. Izidoriaus, kun. A. Sušins-

‘Draugas’

Martyno Jankaus Šiaulių kp.
! birželio mėn. suruošė du paren- 
, gimus Žiaurųjį birželį minint.

Buvęs broektonietis Kęstutis Programoj dalyvavo savo skar
džia daina Bronė Stundžienė, 
eilėraščius skaitė Senutų Algu- 

yette, Ind., Purdue universite-1 tis ir stud. Jarūna Venčkaus- 
te. Dabar dirba Detroite. Gyve-1 kaitė. Paskaitą skaitė majoras 
na Southfield, Mich., nuosavam Į Alfonsas Svilas. :
name, su žmona, taip pat che- Gl birželio 23 d. vakare Ro

muvos parke suruošė tradicinį 
jaunių laužą su šokimu per lau
žą ir tautiniais žaidimais.

Laužą uždegė ir kalbą pasa
kė kp. pirmininkas ir sąjungos 
garbės narys Aleksandras Man-

vo tėvelius ir antroji pas tetą 
Nedą.

'Onutė Šiurilaitė iš Rocheste-

no, kun. A. Žiubrys; Pittsburgh 
N. S. — Į Dangų Įžengimo, ku-' 
nigas J. Misiuš ir Šv. Pranciš- 

rio aplankė savo mamytę, gy- kaus vienuolyno kapelionas, ku-

Baigė mokslus

A. Keblys birželio 3 d. gavo 
chemijos daktaro laipsnį Lafa

mike, Vitalija ir sūneliu Vy
tautuku.

Alg. D. Meižys birželio 17 d. 
Northwestern universitete ga
vo bakalaurą iš mechaninės in
žinerijos. Tuo pat metu išėjo
karo mokslus ir dabar išvyko tautas. Programą pravedė inž. 
atlikti karinę praktiką, kad gau 
tų karininko laipsnį.

Nijolė A. Kucinaitė baigė An

Juozas Stašaitis. Dainoms va> 
dovavo Julija Stankienė, Sofija 
Stašaitienė, Albina Baškauskie-

hurst kolegiją ir jau rudenį pra! nė ir daugelis kitų. 
dės darbą Brocktono gimnazi-j Stasė Gofensienė, Konstanci
joj kaipo mokytoja. N. A. Ku- Į > Indriūnienė, Emilija Grušie- 
cinaitė ateitininkų veikėja. i nė ir kt. vaišino svečius ir su- 

Sandra Uttlfeldaitė Bostono1 organizavo eilę laimėjimų. Bu- 
kolegijoj gavo bakalaureatą iš, vo proga paremti kuopą finan- 
biologijos. Dėstys Brocktono siškai. Laimėtojai buvo Eivų 
valstybinėj gimnazijoj. Sandra
jau trečios kartos lietuvaitė, 
mielai kalba lietuviškai ir nesi-' 
tolina nuo naujų ateivių jauni
mo.

Dalia Marija Stankutė, Kazi
miero ir Julijos Stankų duktė, 
šiemet baigė Kard. Spellmano 
gimnaziją aukštais pažymiais.
Rugsėjo 8 d. įstoja į Šv. Juo
zapo vienuolyno noviciatą Fra- 
minghariiį Mass., ir alnkys Šv.
Juozapo kolegiją.

Namida Ramanauskaitė bai
gė Salve Regina kolegiją New- 
porte, R. I. Dabar dirba gailės- j 
tingosios sesers darbą Brockto-1 
110 Veteranų ligoninėje. |

Jos sesutė Snieguolė mokosi!
Annhursf akademijoj ir gyvena 
Putnamo- -Seselių bendrabutyje 
kartu =su- broektoniete Nijole 
Valiūnarce,

Sauliukas, inž. J. Stašaitis ir 
A. Mantautas.

Brocktone lankėsi rašytojai
Birutė Būkelevičiūtė, lydima 

Barauskų iš Montrealio, viešėjo 
Gružuose,'kurie savo naujoj re
zidencijoj suruošė puikias vai-

Valteris Tamošaitis., Loretos 
ir Vytauto Tamošaičių sūnus, 
šiemet baigė Brocktono gimna-• 
ziją. Veiklus skautas. I-

venančią Brocktone.

Brocktono Lietuvių bakūžė
: nigas J. Skripkus. 
i Įžanga tik 75 centai. Vai- 

į kams nemokamai. Bus dvi pini- 
Ir šiemet išsipuošus tautinio j gjngS dovanoS) geras orkestras 

meno dirbiniais liepos 8-15 d. g0Įęįams; įvairi programa: tau- 
priima gausius lankytojus. Ten įįnįaį §okiai, bendras dainavi-

A. -f” A.
PAUKŠTIS

(po tėvais Paukštytė) 
Gyveno 1645 So. 60 Ct., 

Cicero, 111.
Mirė liepos 12 d., 1961, 1

vai. ryto, sulaukus puses amž.
Gimc Lietuvoj. Kilo Iš Kau

no apskr., Rumšiškių parapi
jos, Sižiūnų kaimo.

Amerikoje Išgyveno 49 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

dvi dukterys: Julia Greetis ir 
jos vyras Leonard A.. Helen 
Pajdal, jos vyras Frank: 6 
anūkai: sesuo Adela Baldysh 
ii- jos vyras John iš Flint. 
Mieli., švogeri.s Adam Paukštis 
ir jo šeima. Kiti gimines, drau
gai ir pažjstami.

Buvo šv’. Kazimiero Seserų 
Rėmėjų amžina nare, priklau
sė Moterų Sąjungai, 21 Kuopai.

Kūnas bus pašarvotas šešta
dienį 2 vai. p. p. John F. Eu- 
deiiltio koplyčioje, 4005 S. Her
mitage Avė.

Laidotuvės įvyks pi rmadienį, 
liepos 16 d., iš koplyčios 9 v. 
ryto bus atlydėta į St. Frances 
of Rome parapijos bažnyčią., 
1431 So. Austin Blvd., Cicero. 
Ilk, kurioje jvyks gedulingos 
pamaldos už velionės stelą. I’o 
pamaldų bus nulydėta j Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, žentai,
anūkai ir sesuo.

Laid. direkt. John F. Budel
ius, Telef. YArds 7-1741.

mas ir t.t. Taipgi bus įvairūs 
laimėjimai.

Visokių valgių ir gėrimų, lie
tuviško sūrio, kūgelio ir kitų 
valgių. Valgius gamina prity
rusios Homesteado šeimininkės, 
vadovaujant Stelai Lesučiūtei.

Klausykite Lietuvių Katalikų 
Radijo valandos sekmadieniais 
nuo 1:35 iki 2-jų po pietų, iš 
W.E.D.O. stoties. Dial 810 Mc 
Keesport.

Jos išlaikymas kainuoja daug | 
pinigo. Šio pikniko pelnas ski
riamas Radijo valandos palai
kymui. Visų parapijų klebonai 
ir Federacijos apskritis kviečia 
visus atsilankyti. Snigs ar lis — | 

1 piknikas įvyks, nes paimtos abi

PADĖKA
A. + A.

ANTANAS MARTIŠIUS
Mūsų mylimas vyras mirė 

1962 m. birželio mėn. 28 d 
ir buvo palaidotas liepos 
mėn. 2 d. Šv. Kazimiero ka
pinėse, Chicagoje.

Mes norim© padėkoti vi
siems, kurie suteikė jam 
paskutini patarnavimą ir pa
lydėjo j amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. 
gerb. kunigams: kun. kleb. 
prel. Albavičiui, kun. P. Pat- 
labai ir kun. Vilkaičiui, ku
rie atlaikė gedulingas pamal
das už jo sielą. Dėkojame 
kun. P. Patlabai, kuris paly
dėjo velionį į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, 
kurie užprašė šv. Mišias už 
jo sielą. Dėkojame visiems, 
kurie prisiuntė velioniui gė
lių, bei pareiškė mums toje 
liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame grabnešiams, ku
riais buvo Zarasiškių klubo 
nariai. Taip pat dėkojame 
Chicagos Liet. d-jai ir šakių 
bei Zarasįškių klubams už 
gėles.
. Dėkojame visiems laidotu
vėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybės 
padėkoti.

Dėkojame laid. direk. Pet
kui ir Sūnui už malonų pa
tarnavimą. Visiems, nuošir
dus dėkui, ŽMONA

A- A.
Stefan G. TYZENHAUS
Gyveno 3251 S. Union Avenue.

Mi.re liepos men. 12 d., 1962, 
10 v. r., sulaukęs 66 m. ainž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr., Tytuvėnų para
pijos, Levanavų kaimo.

Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 sūnūs: Bruno ii- Steve, mar
ti Frances ir du anūkai. Bro
lis Alex ir jo šeima, gyv. CIe
veland, Ohio ir švogerka Con- 
stance Ambros su šeima.

Priklausė Teisybės Mylėtoji) 
Draugijai.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica Avė.
Laidotuvės jvyks pirmad., lie

pos 16 d., iš koplyčios 3:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, brolis ii- kiti 
giminės.

Laid. direkt. Ant, M. Phil
lips, Tclci'. VArds 7-3401.

ANNA VENCKUS
(po tėvais RAUDONIS)

Gyveno 12400 So. Emerald Av.
Mirė liepos 11 d., 1962, S: 15 

v. v„ sulaukus pusę amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra

seinių apskr., Pajūrio parap.
Amerikoj išgyveno 53 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Charles, sūnus Casimir, 
broliene Julia Raudonis ir jos 
duktė Christine Baniek ir jos 
šėdma, du pusbroliai Frank 
Rupšis ir John Raudonis bei 
jo šeima. gyv. Floridoj. Gimi
naičiai: Kaupelių šeimos ir Kas- 
mąuskių šeimos, Račkų šeima 
ir Domininkas Venckus ir jo 
šeima. Kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Lietuvoje liko 4 seserys ir 
jų šeimos.

Priklausė Apašt. Maldos Dr- 
jai.

Kūnas pašarvotas Leonardo 
Bukausko koplyčioje, 10821 S. 
Michigan Avė.

Laidotuves jvyks pirmad., 
liepos 16 d., iš koplyčios 8:30 
vai. lyto bus atlydėta j šv. 
Petro ir Povilo parapijos baž
nyčią. kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už veliones sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta j šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnus ir gi
mines.

Laid. direkt. L. Bukauskas, 
Telef. COmmodore 4-2228.

PADĖKA
A. + A.

JONAS NAUJALIS
Mirė 1962 m. liepos mėn. 2 d. ir buA’O palaidotas liepos mėn. 5 

d. šv. Kazimiero, kapinėse.
Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį pa

tarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio įdėtą.
Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams: kun. kleb. prel. T. 

Albavičiui, knn, Vilkaičiui, kun. Ja-uhlui. 'kun. Patlabai ir kitiems 
kunigams, kurie atlaikė gedulingas pamaldas už jo sielą. Dėkojame 
kun. kleb, prel. J. , Albavičiui, ■ kuris palydėjo velionį j kapines.

Nuoširdžiai dėkui visiems^ kurie užprašė šv. Mišias už jo sielą. 
Dėkojame -visiemts, ' kurie davė aukas -sv. -Mišioms už velionius sielą, 
bei .pareiškę mums toje liūdesio valandoje užuojautą.

Ęeikojame gfabntšianis ’ ir ' vargonininkams.
Dėkojame sol. Alv.inai Giedraitienei.
Dėkojame visiems laidotuvėšč dalyvavusiems, kuriems atskirai 

.neturime galimybės padėkoti.
Dėkojame laidotuvių direktoriui Petkui už malonų patarnavimą. 

Visiems nuoširdus dėkai.
žmona Marijona, podukros Aldona ii' Irena Bendikaitės 

ir posūnis Vilius Bendikas.

A. f A.

ANTHONY VILKAS
Gyveno 7951 So. Mapletvood Avė.
Mirė liepos 12 d., 1962, 7.15 vai. vak., sulaukęs 71 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr., Ramigalos ra- 

jon. Naujasodžio kaimo. Amerikoje išgyveno 56 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Margaret, po tėvais 

Šiaulis, duktė Irene Nolan, žentas John, sūnus Richard, marti 
lEleonor, 6 anūkai, brolis Paul ir jo žmona Bernice, brolio 
sūnūs: John ir Raymond Wilkas ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų.

Lietuvoje — dvi seserys Antanina ir Paulina.
Priklausė Šv. Vardo D-jai, St. Thomas More parapijoj, 

Baltos žvaigž. Pašai. K-bui, Lietuv. Piliet. Darb. Pašalp. K-bui 
ir Chicagos Liet. D-jai Buvo direkt. Mutual Sav. and Loan 
Assoe.

Kūnas bus pašarvotas šeštad. po piet Stepono Lackawicz 
koplyčioje. 2424 W. 69 St.

Laidotuvės įvyks pirmad. liepos 16 d., iš kopi. 10:15 vai. 
ryto bus atlydėtas i St. Tlicmas More parap. bažnyčią, Slst. 
St. ir California Avė., 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: žmona, duktė, sūnus ir kiti giminės.
Laid. direkt. Steponas Lackawicz, Tel. RE 7-1213.
Prašom nesiųsti gėlių.

PADĖKA
A. + A.

JULIJA AKELAITIENĖ .
Mūsų mylima žmona ir sesuo mirė 1962 m. liepos mėn. 

5 d. ir buvo palaidota liepos mėn. 9 d. Šv. Kazimiero kapinė
se, Chicagoje.

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams: kun. kleb. 
prel. J. Paškauskui ir kan. V. Zakarauskui, kurie sukalbėjo 
rožančių koplyčioje; kun. Vyšniauskui, prof. kun. Dambraus
kui įr kan. V. Zakarauskui, kurie atlaikė gedulingas pamal
das už jos sielą. Dėkojame kun. B. Sugintu! ir kan. V. Za
karauskui, kurie palydėjo velionę į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jos 
sielą .Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velionei gėlių, bei pa
reiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame grabnešiams ir vargonininkui A. Giedraičiui.
Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems at

skirai neturime galimybės padėkoti.
Dėkojame laidotuvių direktoriui Petkui ir Sūnui už ma

lonų patarnavimą. Visiems, visiems nuoširdus dėkui.
Vyras ir brolis Petras Jakelaitis

A. + A.

AI ENANDER JUNIEVICZ, Sr.
Gyveno 3317 So. Halsted St.
Mirė liepos 13 d., 1962, 6 vai. iš ryto, sulaukęs senatv.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskričio. Amerikoje 

išgyveno 56 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Alexander Junievicz, 

Jr. ir marti Birutė, anūkas Alexander Junievicz III ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Prikalusė Chicagos Liet. D-jai, Teisybės Mylėt, ir Liet. : 
Kęstučio Pašalp. K-bui, SLA 36 kuopai.

Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje. 3354 So. Halsted 
Street.

Laidotuvės įvyks pirm. liepos 16 d., iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų, bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka-pines.

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

Nuliūdę: sūnus, marti, anūkas ir giminės.
Laidotuvių direktorius P. J. Ridikas, Tel. YA 7-1911.
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DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. liepos mėn. 14 d.

X Lietuviai, kurie šį sekma
dienį dalyvaus pavergtųjų tau
tų savaitės eisenose ir minėji
me, kviečiami, kurie turi, į iš
kilmes atsinešti Lietuvos vėlia
vas su kotais.

X Gen. kons. dr. P. Daužvar 
dis rytoj kalbės Pavergtųjų 
Tautų minėjime, Grant Parke, 
visų pavergtųjų tautų vardu. 
Muz. Stephens diriguos visiems 
chorams, kurie dalyvaus šiame 
minėjime.

X Sąjunga amerikiečių, ki
lusių iš už geležinės uždangos 
(jos adresas: P. O. Box 1452, 
Wichita, Kansas) pradėjo leisti 
specialų biuletenį, kuriame pa
brėžiama, kad begalinis Sovie
tų Sąjungos maldymas tik ve
da į naujus pavergimus ar nau
ją pasaulinį karą. Biuletenyje 
daug kartų su simpatija mini
ma ir Lietuva. Cituojamas An
tano Petronio pareiškimas: 
“Kaunas, Ryga ir Talinas buvo 
prarasti be kovos todėl, kad 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos gy- 
riausybės perdaug pasitikėjo 
Sovietų Sąjunga ir galvojo, kad 
galima taiki koegzistencija su 
Sovietais.” Si sąjunga šiandien, 
liepos 14 d., Chicagoje, North 
įSide auditorijoj, 3730 N. Clark, 
turi suvažiavimą.

X Anė Lekšienė išskrido į 
Vokietiją pasimatyti su grįžu
siais iš Sibiro giminėmis, kurių 
nematė arti 20 metų.

X Lietuvių Bendruomenės 
East Chicagos apylinkė šešta
dienį, liepos mėn. 14 d., Jonynų 
ūkyje prie Chesterton, Ind., 
rengia gegužinę su muzika ir 
linksma menine programa bei 
laimėjimais. Bufetas su gėri
mais ir užkandžiais. Pradžia 1 
vai. p. p. Chicagos ir apylinkių ! 
lietuviai kviečiami atsilankyti.

X Lydija Kybartaitė, Sofijos 
ir Kosto Kybartų duktė, gyv. 
4955 Karlov st., sėkmingai 
baigė Saint Mary of the Woods 
kolegiją Indianoje, gaudama 
bakalaureato laipsnį chemijoje. 
Gabi Lydija rudeniop pradės 
darbą savo pamėgtoje bakterio
logijos srityje.

X L. B. Brighton Park apy
linkės valdyba praneša, ir kvie
čia visus šioje apylinkėje gyve
nančius lietuvius kuo gausiau
siai dalyvauti Pavergtųjų Tau
tų savaitės minėjime ir demon
stracijoje, įvykstančioje š. m. 
liepos 15 d, Grant parke, Chi
cagoje. Eisena prasideda 12 v. 
45 min. iš Jackson ir Columbus 
Drive gatvių kampo, kur visi 
ir renkasi.

X Mykolas ir Rožė Javarau- 
skai savo vasarinę rezidenciją 
Beverly Shores pardavė V. Ra
džiui.

X Ieškoma virėja ar skalbė
ja. Su pasiūlymais skambinti 
PO 7-1687. (Pr.)

X Gera proga išmokti auto 
mašinų lyginimo bei dažymo 
amato. Taip pat mechaniškų 
darbų. Skambinti darbo valan
domis nuo 7 vai. ryto iki 8 vai. 
vak. 436-3698. (Sk.)

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

Donna Karnm (kairėj), veikli vi
suomenėje ir politikoje čikagiete, 
ir jos sesuo Agnės Benko, moky
toja Denver, Colo., viena iš auto
rių Denver mokyklose naudoja
mos knygos — “Cosematology”. 
Jos yra kilusios iš Detroit, Mich., 
seserys Gustaitės.

X Denna Kamm, čikagietė vi 
suomenės ir politikos veikėja, 
atostogaudama Miami Beach, 
Fla., sumanė suorganizuoti 
Floridos lietuvius - demokra
tus ; pasikalbėjus su Anita 
Karas, Miami Lietuvių choro 
vedėja, ir dainininke, pasitari
mui pakvietė demokratų parti
jos paskirtą į Commissioner of 
Building Permits, Hollyvvood, 
Fla., inžinierių Pete Satinsky. 
Inž. Pete Satinsky (kilęs iš Phi
ladelphijos, Pa.) entuziastiškai 
pritarė ir Anita Karas pažadė
jo paruošti sąrašą ir sušaukti 
susirinkimą kai dauguma gy
ventojų sugrįš iš atostogų. 
Numatomas vardas “Lithuani
an Democrats of Florida”. Yra 
galimybė, kad demokratų ats
tovas atvyks iš Miami, Fla,, į 
Chicagą dalyvauti Lietuvių De
mokratų Cook County Lygos 
ruošiamame jubiliejaus banke
te ir pasikalbėjime, kuris įvyks 
Sherman Hotel, spalio 21 d., mi 
nint lygos 25 metų gyvavimo 
jubiliejų.

X Ypatingas dėmesys Į Mai
ronio metus atkreiptas skaučių- 
skautų stovykloje. Sesės savo 
draugoves ir skiltis pavadino 

(vardais, paimtais iš Maironio 
eilėraščių. Kaip iš stovyklos 
mums praneša Birutė šlajūtė, 
nuvykusios į savo stovyklavie
tę Custer, Mich., skautės ją ra
do nuo praeitos vasaros aukš- 

jtom žolėm apaugusią, bet su 
i džiaugsmu šoko šį mišką pakei
sti malonią gyvenimo aplinką, i

I X Dr. Juozo Briedžio nekil
nojamo turto pardavimo įstai
goje 110-127 St., Lemont, šiuo 
metu yra užregistruota visa ei
lė rezidencinių ir biznio skly
pų, ūkių, naujų ir senesnių na
mų. Lietuviams, kurie galvoja 
įsigyti nekilnojamo turto įdo
miose Lemonto apylinkėse, pa
tartina prieš tai apsilankyti Dr. 
Briedžio ūkyje ir medžių pavė
siuose aptarti tuos galimumus. 
Dėl informacijų skambinti CL 
7-7388. (Sk.)

X Dėmesio! Savininkas par
duoda 6 kambarių bungalovv 
Marąuette parke: 6331 So. 
Rockvvell St. telef. 254-8338.

(Sk.)

X Kultūros kongrese, kuris
įvyks Chicagoje lapkr. 22-24 
dienomis spaudos sekcijoje red. 
J. Kardelio paskaitos “Pokario 
mūsų išeivijos periodinės spau
dos nueitas kelias” koreferentu 
bus red. J. Ciuberkis; gi red. 
St. Piežos paskaitos “Lietuvos 
reikalų ir mūsų kultūrinių te
mų kėlimas pasaulio spaudoje” 
koreferentu bus J. Zalatorius. 
Kitokios tuo klausimu spaudoj 
pasirodžiusios žinios netikslios. 
Spaudos sekcijoj bus dar 
paskaita — red. L. Šimučio: 
“Mūsų periodinės spaudos ir 
laikraštininkų ateities uždavi
niai”; koreferentas inž. J. Mik
lovas.

X Didžiulė lietuvių gegužinė- 
piknikas įvyksta rytoj gražiuo
se Marijonų seminarijos soduo
se ir aikštėje, Clarendon Hills, 
III. Visą laiką skambės rinkti
nė muzika, bus skirstomi lai
mėjimai, skanūs lietuviški val
giai. Gegužinės vieta — 83 
kelias ties 63 gatve. Bus auto
busai nuo įvairių lietuvių pa
rapijų.

X Al. Manstavičius, vyčių 
skyriaus redaktorius, turėjo iš
vykti į Alexian Brothers ligo
ninę pasigydyti.

X Boleslovas Kymantas, stu
dijuodamas vakarais, baigė Roo 
sevelto universitetą Chicagoje, 
įsigydamas B. S. laipsnį chemi
jos ir bakteriologijos mokslų 
šakose. Šiuo metu dirba Lever 
Brothers bendrovės chemijos la 
boratorijose.

X Vilkaviškio gimnazijos ir 
miesto jubiliejaus minėjimo kon 
certo programoje sutiko daly
vauti šie Vilkaviškio gimnazi
jos auklėtiniai: solistės Izabelė- 
Blauzdžiūnaitė - Motiekaitienė, 
Roma Vilčinskaitė - Mastienė ir 
sohstas Stasys Baranauskas - 
Baras. Akademija - koncertas 
įvyks rugsėjo 1 d. Jaunimo 
Centre. į

X Pranciškui Martinkui pa
daryta operacija Bethany ligo
ninėje.

X Inž. Vytautas Šliupas, ne 
seniai grįžęs iš Afrikos, kur 
darbavosi ilgesnį laiką, atlikda
mas jam pavestus inžinerijos 
uždavinius, dabar gyvena Chi
cagoj. Jo motina Grasilda 
Šliūpienė - Kartanienė iš Hot 
Springs persikėlė gyventi pas 
savo sūnų į Chicagą.

X Antanas ir Monika Šimai 
išvyko automobiliu pas gimines 
ir pažįstamus į Naująją Angli
ją.

X Juozas Krukas, buvęs bal
dų krautuvės vedėjas, iš Tam
pa, Fla., atvyko paviešėti pas. 
savo dukrą Nasakaitienę į Chi
cagą.

X Dr. Vacys Dragūnas, ank 
seiau gyvenęs Chicagoj, persi
kėlė į Plymouth, Ohio; vietinis 
laikraštis “Plymouth Adviser” 
apie mūsų lietuvį parašė pirma
me puslapy, įdėdamas ir jo nuo 
trauką.

X Jonas ir Ona Baliai minė
jo 35 m. vedybinio gyvenimo 
sukaktį

X Marąuette Parko Lietuviij 
Namų Savininkai praeitą sek
madienį turėjo pavykusį pikni
ką Onos Bruzgalienės sode. 
Piknikautojų buvo labai daug. 
Buvo laimėjimų. Pirma dovana 
100 dol. U. S. bonds teko 4 m. 
amž. Jeny Yesus, 9612 S. Oak- 
ley Avė.; jai biletą nupirko p. 
Zizas. Antra dovana—$50 bo- 
nas—atiteko Jonui Auškalniui, 
7316 S. Mozart St. Trečią dova
ną $25 boną laimėjo P. Gedvi
lą, 6422 S. Maplewood.

M. P. L. Namų savininkų se
kantis susirinkimas įvyks po 
atostogų — rūgs. 21 d. 7:30 v. 
v. parapijos svetainėj.

X M. Peteraitienė, pravedan
ti vaikų ratelius šeštadienių 
kult. pavakariuose, prašo vai
kučius atvykti į Marąuette par
ko aikštelę liepos 14 d. vieną 
valandą anksčiau, t. y. 6 v. v.

Chicagoje ir apylinkėse
VISIEMS CHICAGOS ŠAU

LIAMS
Liepos 15 d. sekmadienį, Chi

cagoj, Grant parke, įvyks pa- 
pergtųjų tautų minėjimas. Or
ganizacijos renkasi 12 v. 45 
min. prie Jackson Blvd. ir Co
lumbus. Minėjimo pradžia — 1 
v. 15 min. 2 v. prasidės eisena- 
paradas. Nevėliau 1:30 v. šau
liai ir šaulės susirenka prie šau 
liškos vėliavos.

Broliai ir sesės, pernai ta 
pačia proga lietuvių buvo 10 bi 
rutiečių apsirengusių tautiniais 
drabužiais, 6 lietuviai — vyrai, 
latvių—daugiau kaip 300, apie 
500 kubiečių, apie 700 ukrainie 
čių, neskaitant gausių atstovų 
iš kitų tautybių. Kubiečiai ir 
ukrainiečiai turėjo jų partiza
nus - kovotojus, žygiuojančius 
karinėje rikiuotėje. Išvadas pa
sidarykime patys.

Vytauto D. šaulių kp. v-ba 
BRIGHTON PARKO MOTERŲ 

KLUBAS
Brighton Parko Lietuvių Mo

terų klubo pusmetinis susirin
kimas įvyko liepos 5 d. Venge- 
liausko salėj. Pirmininkė Ade-

vyks piknikas Šv. Kryžiaus li
goninės kambariui įrengti. Pik
nikas bus Cheryl Inn darže, 
8290 Kean Avė. Bus skanių vai 
gių, gėrimų ir vertingų dova
nų. Šokiams gros Valiūno or
kestras. Kviečia visas nares ir 
svečius.

' dėjimo parapijos bažnyčios Sta 
tybos Fondui, kurį nutarta pa
remti $1,500.00 auka.

Komisija pranešė, kad yra 
ruošiamos dvi gegužinės tam 
tikslui: rugsėjo 9 d. ir rugsėjo 
30 d. Onos Bruzgulienės darže, 
8274 Kean Avė. Buvo išrinktos 
darbininkės gegužinėms.

Po susirinkimo gimtadienio 
proga buvo pasveikinta Adelė

Išrinkta komisija iš Estelle (Šankus. Vardadienio proga Ann 
McNamee, Antaninos Grigonis ir Trakan, Ona Sadauskas, Ona
Adelės Burba surengti pikniką 
rugsėjo 3 d. per Darbo dienas 
šventę J. Leppos sode, 8236 
Kean Avė.

Išrinkta komisija iš Adelės 
Burba, Estelle McNamee, Ber
nice Žemgulis, Antaninos Gri
gonis, Adelės Šankus, Anastazi
jos Williams ir Helen Venge
liauskas surengti parengimą, 
kurio visas pelnas skiriamas 
Švč. P. Marijos Nekalto Prasi-

Wells ir Ana Bartusienė. O ve
dybinės sukakties proga buvo 
pasveikinti Petras ir Helen Ven 
geliauskai. Narės sudainavo 
ilgiausių metų, o sukaktuvinin
kės vaišino nares. Viskas pra
ėjo linksmoj nuotaikoj. Pirmas 
susirinkimas po vasaros atos
togų įvyks ketvirtadienį, spalio 
4 d. Vengeliausko salėje. 4500 
So. Talman Avė. 8 v. v.

Koresp. Adelė Burba

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Rūtą Kilmonytę dukart 
savaitėje aplanko Texas val
stybės milijonierius Rūsty Cobb. 
Apie tai skelbia “Los Angeles Į

Chicagoje
GERIAUSIAI APMOKAMAS 

UNIJOS VADAS

Beveik niekur nežinomas uni
jos vadas Edward Fenner, Chi
cagos sunkvežimių vairuotojų, 
šoferių ir jų padėjėjų unijos di
rektorius, gauna $77,500 į me
tus algos. Tai yra didžiausia 
unijos direktoriaus alga Chica
goje ir visoje šalyje. Unijos 
raštinė yra 809 W. Madison gt.

LENKAI UŽ LENKIJĄ

Keturi iš Chicagos žemesnių
jų rūmų kongreso atstovai Wa- 
shingtone yra pasidalinę parti
joj, ar teikti Amerikos piniginę 
ir kitokią pagalbą komunisti
niams kraštams. Trys demokra 
tai sako, kad reikia teikti pa
galbos. Jie yra Roman Pucin- 
ski, John Kluczinski ir Dan 
Rostenkowski. Republikonas at 
stovas Edward Derwinski tei
gia, kad tokia pagalba sustip
rintų komunistų sistemą.

PAVOGĖ TELEVIZIJAS25 metų sukakties proga ir 
Castelnuovo jaunimas suruošė 
Petro Parkumo paminėjimą,
kuri pravedė pats įstaigos di- iš B & P Bxpress
rektorius, kun. St. Petraitis, .. ___

Sunkvežimis, kuriame buvo 
239 televizijos aparatai, buvo

lė Burba pranešė, kad mirė klu; Herald American”. Tas milijo- 
bo narė Cecilija Riška; palaido-j nierius savo lėktuvu atskrenda 
ta Šv. Kazimiero kapinėse. Pa-1 į International aerodromą, o 
tarnavo klubo garbės grabne- paskiau limozinu vyksta į Kli
šės. Klubas pasiuntė vainiką, o 
susirinkime dalyvavusios na
rės atsistojimu pagerbė miru
sią.

Į klubą priimtos 4 naujos na-

monytės namus. Laikraštis pri
deda, kad tas milijonierius yra 
Rūta labiau susidomėjęs, kaip 
“Kleopatra atradusi Marką An 
tonijų... Tačiau Cobb turi ir

nušviesdamas charakteringiau
sius jo gyvenimo bruožus — iš
tikimybę pareigoms, nuolatinį 
gyvenimą Dievo akivaizdoj, ar
timo meilę, pamaldumą į Mari
ją^ Renkama medžiaga išleisti 
Petro Perkumo gyvenimui ir 
lietuviškai. (T. P.)

rėš, Ameiia Tanke, Caroline konkurentą. Rūta dar pasima- 
Kachergis, Martha Kizis ir Mar to ir su Arnie Silvermanu”.
oella Pasiskevičus.

' lik
.ri '"'•■'■.įi ;i

Ilgaplauke lietuvaitė - 
Baltrušaitytė

Karile

Rengimo komisija Bernice 
Žemgulis, Antanina Grigonis ir

Yra ko mūsų rinktiniams vien
gungiams susidomėti, kad mū
sų šaunios lietuvaitės nepaverž 
tų kokie svetimi milijonieriai.

— Arkivysk. Matulaičio Se
nelių Namų statybai paremti, 
N. P. Seserų Rėmėjų Cicero 
skyrius rugsėjo 30 d. ruošia 
madų parodą ne Ciceroje, kaip 
kad anksčiau buvo skelbta, bet 
Jaunimo Centre. |

— Sandaros seime Newarke 
dalyvavo apie 50 atstovų; aukų 
surinkta $2,800. Į naują valdy
bą išrinkta: pirm. Stasys Gegu
žis, vicepirm. Povilas Dargis, 

j A. Chaplikas ir dr. K. Drange- 
,'lis, sekretorius K. Biekša, ižd.
! J. Šukys, iždo globėjai: Povilas 
Dalen ir Ona Jagielienė.

— Pranas Rogers, veiklus 
Miami, Fla., lietuvis, pradėjo 
70-sius savo amžiaus metus.

— Dr. Vytautas Majauskas, 
turįs plačią medicinos praktiką

kompanijos kiemo, 3344 So. 
Lawndale. Zenith radijo korpo
racijos pareigūnas sako, kad 
jų vertė siekia per $50,000.

KAPITONAS IŠEINA PEN
SIJON

Chicagos policijos kapitonas 
Frank Reynolds, 63 metų, po 
38 metų policijos tarnybos išei
na į pensiją. Per tą laiką jis 
mirtinai nušovė 14 piktadarių, 
gavo 22 pagyrimo lakštus ir 9 
ekstra atlyginimus iš savo vy
resniųjų bei kitų organizacijų.

Adelė Burba pranešė, kad pik- j Detroit6j liepos pradžioj iankė- 
nikas, įvykęs liepos 5 d., davė I . Toronte; LF Bičiulių stovyk. 
klubui gražaus pelno. Komisija lQg reikalais stovyklai, kuri 
nuoširdžiai dėkoja pikniko dar
bininkėms ir svečiams.

Parengimo komisija: Adelė
Burba, Estelle McNamee, Berni
ce Žemgulis, Antanina Grigonis 
ir Mary Radziukėnas pranešė, 
kad sekmadienį, liepos 22 d. į-

įvyks rugpiūčio 5 — 12 
sparčiai ruošiamasi.

ITALIJOJE

d.,

X Barbara Darūs, dirbanti 
“Amerikos Balse”, Washingto- 
ne, porą savaičių atostogavo 
pas savo gimines Chicagoje.

X Mirė Kazimieras Vičas, 
čikagietis, paskutiniu metu gy
venęs San Diego, Calif.

X Benediktas ir Irena Nar
butai, turį Bridgeporte drabu-, 
žiu parduotuvę, švenčia 15 m. 
vedybinio gyvenimo sukaktį.

X Marianne Butkus, gyve
nanti Bridgeporte, atostogas 
praleido keliaudama po Euro
pą ir Afriką.

X, Vyrai, pažvelkite į save! 
— tai naujausia kun. J. Pruns- 
kio knyga “Vyrai klystkeliuos”. 
Skirta tik vyrams, bet naudin
ga pasiskaityti ir visiems. Gau
nama “Drauge”, kaina $3.00.

X Antanas Vilkas, 7951 So. 
Maplewood Avė., Mutual Fede
ral bendrovės direktorius, mirė 
širdies smūgiu liepos 12 d. 
Bus pašarvotas S. Lackawicz 
koplyčioje, 2424 W. 69 st.

— Dr. Petrui Karveliui, Vil
ko Vykd. tarybos nariui, Užsie
nio Reikalų tarybos valdytojui, 
birželio 29 d. suėjo 65 m. amž. 
Jis gimė Jestraky, Šilavoto vai., 
Mariampolės ap. Dar mokyda- 
damasis M. Yčo gimnazijoj Vo
roneže, aktyviai reiškėsi lietu
vių gyvenime. Buvo vienas iš 
steigėjų L. Krikščionių demo
kratų partijos Rusijoje. 1918 
m. grįžęs į Vilnių, reiškėsi II- 
roję V. Tarybos konferencijoj. 
Mokslus tęsė Vokietijoj, Berly
no universitete ir baigė Breslau 
univ. teisių ir ūkio mokslų fa-, 

ikultetą, gaudamas politinių mo 
,‘kslų dr. laipsnį. Disertacijos te
ma — Ūkio reforma Lietuvoje. 
Grįžęs į Lietuvą 1923 m. dr. P. 
Karvelis buvo L. Krikščionių 
Dem. partijos centro komiteto 
p-kas ir Seimo narys. Buvo vie
nas Žemės banko organizato
rių. 1925-27 m. buvo finansų 
ministerių dr. Bistro ir A. Vol
demaro kabinetuose. Po to va
dovavo prekybinių derybų su 
svetimais kraštais ruošai. Sei
mo atstovu buvo 1922—27.

— Kun. dr. Jonas Bičiūnas, Nuo 1940 m. atsidūręs Va- 
Šv. Juozapo bažnyčios rėkto- karuose, Vokietijoj, karo metu 
rius Romoje, yra pakeltas Šv. dr. Karvelis buvo Berlyne Lie- 
Petro bazilikos Romoje kapitu-1 tuvių S-gos valdybos narys, o 

nuo 1944 m. — Lietuvių s-gos 
Vienoje pirmininku. Vokietijoje 
(ligi 1955 m.) veikus Vilkui, su

Bonnoje. Nuo 1952 m. dr. Kar
velis su latviais ir estais vei
kėjais tremtyje bendradarbiau
ja ir Fed. Vokietijoje veikian
čioje Baltų Taryboj. (N. L.)

— Literatūros būrelis Vasa
rio 16 gimnazijoj jau antrą kar 
tą suruošė linksmą pobūvį, pa
įvairintą savo kūrybos humo
ristiniais dalykėliais, muzika ir 
pokštais. Į meninius pasireiški
mus įtraukiami jaunesnieji mo 
ksleiviai. Šiam pobūviui vado
vavo būrelio pirmininkas moks
leivis R. Baliulis. Programos 
vykdytojais buvo mokin. O. Ku 
šneraitis, T. Jakumaitis, Rožai- 
tis, Vitkus, Milinis, Stanikas ir 
Vegneris.

— Pinnebergas. Aktyvus 
Bendruomenės narys J. Čekau- 
skas kiekviena proga kreipiasi 
į įtakingus svetimtaučius Lie
tuvos reikalais. Neseniai yra 
parašęs raštus Pabaltijo laisvės 
reikalais kai kuriems JAV sena 
toriams ir kongreso nariams.

LĖARN IBM
KEY PUNCH IN 3 WEEKS
Morning—Afternoon—Evening 

and Sa,t. Classea
CaU 644—9603

Km. 7134 Merchandise Mart
4130 N. Milwaukee, Chicago 

6233 S. VVestCin Avė., Chicago 
5217 Hohman, Harnmond, Imi. 
228 N. Genesee, Waukegan, III.

COMPTOCUETEB SCflOOIj 
(A Victor Comptometer Corp. 

Activity.)

Give your children
Music lessons. All instrumentą taught 
by expert inst.ruotors. — Instrument 
rentai. Accordion, Brass, Gultai*, Pia
no, Violin, etc.

WM. P. LAUX MUSIC STUDIO 
4417 N. Melvina Chicago

Phone KI 5-3015

los nariu.

VOKIETIJOJE
— Šįmet sukanka 25 metai 

nuo pavyzdingo jaunuolio, Pet
ro Perkumo, mirties. Mokęsis 
ir miręs saleziečių kandidatų 
namuose Torino, yra pačių ita
lų laikomas jaunimo pavyzdžiu. 
Jų rūpesčiu yra išėjęs ir trum
pas jo gyvenimo aprašymas, 
vėliau išverstas į anglų ir por
tugalų kalbas.

(ligi 1944 m.) veikus Vilkui, su 
kaktuvininkas buvo jo narys ir 
atstovavo Ūkininkų s-gą. Eilę 
metų buvo Vliko pol. komisijos 
pirmininkas, o nuo <1952 m., tai, 
gi prieš dešimtmetį, pradėjo eiti 
Vliko Vykd. Taryb. valdytojo pa 
reigas. Nuo 1955 m. dr. Kar
velis yra liet. delegatas prie 
Fed. Vokietijos vyriausybės

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymai. 
Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 
63rd St., Chicago 29. BĮ.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus 

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




