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OKUPUOTOSIOS LIETUVOS JAUNIMO GABENIMO 
PUSMETINIS BALANSAS

Entuziazmo išvežamųjų atsisveikinimuose nematyti ’
SIMAS MIGLINAS, Vokietija

1962 meti} prologas: “Tary
bų Lietuvos, kaip ir visos mū
sų šalies jaunimas, ištikimas 
savo pareigai, skatinamas karš
tos meilės socialistinei tėvynei, 
visada pasiryžęs, partijai pa
šaukus, eiti į sunkiausius dar
bo fronto ruožus. Šimtai mūsų 
respublikos vaikinų ir merginų 
tapo dešimtarmiais plėšinių že
mėse, Kazachijos magnetikos, 
Bratsko ir daugelio kitų elekt
rinių statybose. Vaikinai iš Lie
tuvos leidžiasi po vandeniu ato
minėmis pavandeninėmis valti
mis ir laužo ledus tarybinio 
arktinio laivyno flamango ato
minio ledlaužio “Leninas”. “No
riu statyti miestus, tiesti ke
lius”, “Komjaunimo Tiesa” ve
damajame kviečia vykti į tary
binę užpoliarę”. Vilniaus radijas 
1962 sausio 19 d.

Lietuvos jaunimo išgabenimij 
dienoraštis

1962 vasario H: Vakar iš 
Vilniaus geležinkelių stoties j 
Gorkį išvyko grupė Lietuvos 
jaunuolių. Viso: 19 žmonių. Nu
vykę į Gorkį, jie įsigys elektro
monterių aukštoms linijoms 
specialybes ir dirbs elektrifi- 
fikuojant Gorkio geležinkelį. 
Tai pirmoji šiais metais Lietu
vos jaunimo grupė, vykstanti 
į pramoninius šalies rajonus.

1962 vasario 13: “Dirbti ten, 
kur labiausiai reikalingos stip
rios rankos, — į šalies sunkio
sios pramonės rajonus, — iš
vyko antroji Lietuvos jaunimo 
grupė. Viso 46 jaunuoliai. Jie 
dirbs elektrifikuojant Gorkio, 
Barnaulo ir Alma - Atos ruožų 
geležinkelius”.

1962 vasario 28: “...Lietuvos 
jaunimo grupė iš Vilniaus išvy
ko į naująsias statybas Gorkio 
srityje. Ligi vasaros pradžios 
į šalies pramoninius rajonus 
raudonas kelialapių knygutes 
gaus apie 600 respublikos jau
nuolių”.

1962 kovo 30: “Iš sostinės• - d
geležinkelio stoties ruošiasi iš
vykti nepaprastas traukinys: 
600 tarybų Lietuvos pasiunti
nių, jų tarpe apie 200 specialis
tų, išvyksta į Karagandos plė
šinius. Tai jau trečias šiais me
tais Lietuvos pasiuntinių bū
rys, išvykstantis į romantiškus 
rytinių šalies rajonus. Artimiau
siu metu į plėšinių ūkius ruo
šiasi vykti dar 100 jaunų stip
rių patriotų”.

1962 balandžio 14: “...Lietu
vos komjaunimo centro komi
tetas šiemet į Uralą, Tolimuo
sius Rytus, Pavolgį ir Kara

Senato respublikonų vadas Everett Dirksen (kairėje) ii Illinois 
ir šen. Robert Kerr, demokratas (Oklahoma) pasipriešinimo me
dicinos programai vadai, šypsosi laimėję senate prieš medici
nos programą 52-48 balsais.

gandą pasiuntė daugiau kaip 
250 komjaunuolių savanorių. 
Šiandien nauja partija siunčia
ma į Murmanską dirbti gele
žinkelio linijose”.

1362 gegužės 9: “...į plačią
sias komjaunuoliškas statybas 
šį vakarą išvažiavo grupė Kau
no - jaunuolių. Neseniai išvyko 
didoka grupė į Alma - Atos 
sritį, o kita į Karelijos respub
liką. Šiandien išlydime 14 žmo
nių grupę į Saratovo sritį”.

1362 gegužės 16: “...Šiandien 
į sparčiąsias statybas Sarato
ve išvyko dar viena Kauno 20 
komjaunuolių grupė”.

1962 gegužės 16: “Šiandien 
Vilniaus geležinkelio stotyje 
vilniečiai palydėjo... savanorių 
komjaunuolių grupę, vykstan
čią statyti tiltą per Uralo upę. 
Dabar jau komplektuojama ir 
trečioji stambi grupė”.

1962 gegužės 24: “šiandien 
į sparčiąsias statybas Sarato
ve išvyko trečioji jaunųjų kau
niečių grupė. Dirbs tiltų per 
Volgą statyboje. Iš viso iš Kau
no jau išvyko daugiau kaip 50 
komjaunuolių”.

1362 birželio 2: “Šiandien Vii- 
geležinkelio stotyje skam

bėjo jauni, žvalūs balsai... Vil
niečiai išlydėjo 35 Lietuvos jau
nimo atstovus statyti geležin
kelių”.

Vietoje išvadų

Pastebėtina, jog skelbiamasis 
okupuotosios Lietuvos šių me
tų pirmąjį pusmetį jaunimo ga
benimo sovietijon dienoraštis 
visišku pilnumu nepasižymi, 
kadangi išsamūs duomenys 
vengiami skelbti komunistinėje

Lotynų Amerikai siūlo bendrąją 
rinką

CHICAGO. — Teodoro Mos- 
coso, buvęs J. A. Valstybių am
basadorius Venecueloj, Progre
so draugijos koordinatorius, 
skelbia, kad Lotynų Amerika 
turėtų įsteigti tarpusavio bend
rąją rinką, kaip tai yra pada
riusi Europa. Moscoso teigia, 
kad dabar tik 10% gamybos 
Lotynų Amerika tepasikdičia 
tarp savęs. Moscoso savo pa
siūlymus pateikė Tarptautinės 
Ekonomikos ir Socialinio Išsi
vystymo draugijos metinėj kon
ferencijoj. Chieagoj Moscoso, 
kalbėdamas apie įvykius Peru 
mieste, kur karininkai užgrobė

.spaudoje, o taip pat ir per Vil
niaus radiją. Tik pažymėtina, 
kad vyraujanti didžiuma išsiųs
tųjų jaunuolių dirbo įvairiose 
darbovietėse, tačiau partinių 
raginimų pasėkoje turėjo darbą 
mesti ir išvykti. Štai išsiunčia
mų klaipėdiečių merginų atsa
kymas Vilniaus radijo kores
pondentui : “Sužinojome, kad 
jaunimas ir komjaunuoliai par
tijos yra šaukiami į geležinke
lių statybas. Mes nuėjome į 
komjaunimo komitetą ir sekre
torius mums pasiūlė. Tada mes 
sutikom. Tiesa, nebuvo bloga 
ir Klaipėdoje. Aš dirbau šofe- 
re, o mano draugė “Trinyčių” 
fabrike. Na, o šiandien gavome 
kelialapius ir išvažiuojame”...

To entuziazmo, kuris skelbia
mas per propagandinius gar
siakalbius, varu išsiunčiamųjų 
žodžiuose visiškai nematyti.

Antiraketine raketa 
numušė Atlas

Į WASHINGTONAS. — Nike -
Zeus antiraketine raketa, erd
vėse numušė Atlas raketą, pa
leistą iš bazės Californijoje. 
Antiraketine raketa skrenda 
du kart greičiau už garsą ir 
tai pirmas toks pavykęs bandy
mas numušti raketą. Gynybos 
sekretorius McNamara skelbia, 
kad Amerika išvystys tokias 
paketas, kurio,V galės atlikti 

į savo uždavinį, net ir kitų ra- 
1 ketų užpultos. Zeus buvo pa
leista iš Pacifiko Kwajallin sa
los.

• Japonijoj įvyko žemės dre
bėjimas, nuostolių neužregist
ruota.

valdžią, pasakė, kad tai yra 
gėdingas veiksmas, išduodąs de
mokratijos principus.

Moscoso savo žodyje taip pat 
pažymėjo, kad ekonomiškai 
stipri Lotynų Amerika 'būtų 
daug savarankiškesnė ir mažiau 
priklausoma nuo J. A. Valsty
bių, tačiau ekonominis keitima
sis, tarp stipriai ekonomiškai 
stovinčių valstybių, stiprina de
mokratiją ir laisvąjį pasaulį. 
Kadangi Peru nusižengė demo
kratijai, jai sustabdyta šalpa, 
o buvo vietų, kur gražiai buvo 
pradėtas ekonominis progresas 
ir dabar jis susitrukdys. J. A. 
Valstybės maistu šelpia apie 
4 mil. Lotynų Amerikos vaikų, 
gi 1963 m. net 35 mil. asmenų 
gaus. tiesioginę Amerikos pašal
pą.

KALENDORIUS

Liepos 20 d.: šv. Česlovas, 
Alvydas, Tautgine, 

j Liepos 21 d.: šv. Prakseda, 
' Rimvydas, Pasargė.
Į Saulė teka 5:32 v., leidžiasi 
8:21 v.

ORAS

Chieagoje ir apylinkėse šilta. 
Temperatūra apie 80 1.

Peru oro jėgų viršininkas gen. Pedro Vargas Prada (kairėj) 
vienas iš vadovaujančių asmenų įvykdytame Peru perversme:, 
išeina iš prezidentinių rūmų Limas mieste, lydimas savo padėjėjų. 
Prezidentas Prado yra suimtas ir išgabentas į Pacific, salą.

JAV ir Komunistinė Kinija
WASHINGTONAS. — Gene- 

voj jei bus pasirašytas Laoso 
valstybės neutralumo paktas, 
tai bus pirma tarptautinė su
tartis, ant kurios deda parašus 
Komunistinė Kinija ir J. A. 
Valstybės. Bet jau iš anksto 
JAV vyriausybė skelbia, kad 
toks aktas dar nereikš, kad 
Amerika pripažįsta komunisti
nės Kinijos režimą. Genevoj, 
kur posėdžiauja 17 valstybių, 
manoma, Laoso reikalas bus iš
spręstas šeštadienį, o pirmadie
nį bus iškilmingas akto pasi
rašymas, kuriuo bus įsteigta 
neutrali Laoso valstybė. Tuo 
reikalu valst. sekret. Dean Rusk 
padarys pareiškimą, lygiai ma
noma specialius pranešimus pa
darys Anglijos užs. reik. min. 
Home ir Sov. Sąjungos užs. min. 
Gromyko, kadangi viena nepri
pažįsta Pietų Vietnamo, o kita 
šiaurės Vietnamo vyriausybių. 
Panašių atvejų jau yra buvę 
ir anksčiau, tačiau JAV išven
gė dėti savo parašą ant bend
ro lapo su Kom. Kinija. Vienas 
tokių atvejų buvo baigtas Ko
rėjos karas, bet JAV sutartį 
pasirašė Jungtinių Tautų ko

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

— Alžirijos- vadai vėl tariasi, 
kaip suvienyti, skirtumus tarp 
prem. Ben Kheddos ir tarp. vi- 
cepr. Ben Bellos.

— Kaire 30 Azijos Afrikos 
valstybių, posėdžiavusių ekono
miniais reikalais, prašo visų 
kraštų skirti bent 1% pinigų 
atsilikusiom tautom ekonomijai 
kelti.

— Tunisijos valstybės sek
retorius Paryžiuje susitiko prez. 
de Gaulle ir tarėsi dėl bendrų 
ryšių tarp abiejų kraštų.

— Rytų Vokietijos vyriausy
bė įsakė gyventojų neprileisti 
prie Baltijos jūros, kad šie ne
galėtų bėgti. Gyveną tame ra
jone turi įsigyti specialius lei
dimus.

— Genevoj' Sov. Sąjungos at
stovas Zorinas pareiškė, kad 
JAV, Britanija, Prancūzija ir 
Sov. Sąjunga turi susitarti ne
duoti atominių ginklų toms 
valstybėms, kurios jų dar ne
turi.

— Irane vyriausybė bus su
daryta savaitės bėgyje.

• Sovietų 'Sąjungoj gyvento
jams paskelbtos instrukcijos, 
ką daryti atominio pavojaus 
metu. Anksčiau tokių informa
cijų nebuvo.

mandos vardu, o dar kitais at
vejais paskelbė atskiras dekla
racijas.

Komunistines Kinijos užs. reik. 
.min. Chen Yi (kairėj) sveikinasi 
su Britanijos delegatu MaeDonald 
Genevos konferencijoje. Yi sako, 
kad visos didelės ir mažos tautos 
turi prieiti susitarimo.

Streikas povandeninių '
laivų statyboje

GROTON, CONN. — Atomi-j 
nių povandeninių laivų statyba 
sustojo, kai sustreikavo 8,700 
darbininkų General Electric lai
vų skyriuje. Streikas prasidėjo, 
kai darbininkai atmetė dviems 
metams pasiūlytą sutartį, ku
rioje bendrovė siūlė pakelti at
lyginimus 14 et. valandai. Šio
je statykloje streikas tėra bu
vęs tik prieš keliolika metų. 
Paskutinis atominis laivas iš 
šios statyklos išleistas buvo 
Lafayette, kurį gegužės 8 d. 
krikštijo prez. Kennedy žmo
na. Sekantis laivas Hamilton 
turėtų būti baigtas rugpiūčio 
4 d., tačiau statykla dabar ne
žino, ar tuo metu jis bus baig
tas.

Eisenhoweris skelbsiąs 
taikų

NEW YORKAS. — Buvęs 
prez. Eisenhoweris, išplaukda
mas į Europą, pareiškė, kad 
jis Europoj skelbsiąs, jog Ame
rika yra taikos šalininkas. Ei- 
senhoweris išplaukė Queen Eli- 
zabeth laivu ir tai pirmoji ke
lionė kaip privataus asmens 
nuo 1928 m. Eisenhoweris ap
lankys Angliją, Prancūziją, Da
niją, Vokietiją, Švediją, kur lie
pos 31 d- Mokytojų konferenci
joj Stockholme pasakys kalbą. 
Eisenhoweris pareiškė, kad jis 
praneš, kaip Amerika siekia 
taikos, tačiau nesileidžia būti 
stumdoma. Tokiais savo kraš
to ambasadoriais, buvęs prezi
dentas teigė, esą daugelis ame
rikiečių užsienyje.

GEDU

R* lojo teroro paroda 
įerzino sovietus

Žemėlap į sujaudino sovietų korespondentą

i senoki 
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AUCKLAND, Naujoji Zelan- 
ja. — Prieš kiek laiko Naujo
sios Zelandijos vyriausybė iš
trėmė du Sovietų Sąjungos dip
lomatus už šnipinėjimą. Pas- 
kutiniomis žiniomis paaiškėjo, 
kad pa'baltiečių veikla Naujo
je Zelandijoje prisidėjo prie N. 
Zelandijos ir Sovietų Rusijos 
santykių pablogėjimo. Kalbė
damas apie abiejų kraštų san
tykius sovietų atstovas Ivanov 
pareiškė, kad jie buvo geri ir 
draugiški, bet kaip N. Zelandi
jos ministerio pirmininko pa
vaduotojas (prekybos ministe
ris) Marshall krašto sostinėje 
oficialiai atidarė N. Z. Baltų 
klubo globojamą Pavergtųjų 
Europos Tautų parodą, jis bu
vo suerzintas ir reikalavo vy
riausybės paaiškinimo. Iš pa
tikimiausių šaltinių patirta, kad 
Sovietų atstovybė protestavo 
prieš parodos atidarymą, kur 
buvo rodoma Sovietų - Rusijos 
nusikaltimai ir teroras Rytų 
Europoje, bet ministerio pirmi
ninko pavaduotojas (tikriausiai 
su vyriausybės sutikimu) pro
testą ignoravo. Ta paroda prieš 
kiek laiko buvo Aucklande po 
Wellingtono (sostinės) perkel
ta į Christchurch.

Naujosios Zelandijos spauda 
be jokią rezervų pritarė vyriau
sybės žygiui, išmetant rusų 
“diplomatus”, nurodydama, kad 
šnipinėjimas yra neatskiriama

Svarsto pareiškimus
JUNGTINĖS TAUTOS. —

Jungtinių Tautų Saugumo Ta
ryba buvo vakar susirinkusi 
svarstyti dviejų naujų tautų 
įstojimo pareiškimus. Į Jungti
nes Tautas nori įstoti Rwanda 
ir Burundu, neseniai atgavusios 
nepriklausomybės. Jas priėmus 
Jungtinėse Tautose būtų 106 
tautos.

Laimingas šuolis
MARSTON MILLS, Mass. —

Ann Frotten, 20 m. mergina, 
pirmą kartą iššoko parašiutu, 
krito iš 2,500 pėdų į ežero 
dumblą ir išliko gyva. Sakosi 
daugiau nebešoksianti. Jai šo
kant, įsipainiojo koja į auto
matiškai atsidarančio parašiu
to įtaisą, o mergina iš baimės Maj. Robert White džiaugiasi
užmiršo atidarvti atsaraini na- !patekęs i astronautų tarpą, kai uzmnso atidaryti atsarg n} p raketiniu lėktuvu X-15 pasiekė 
rašiutą. 58.7 mylias aukščio.

Propagandos audra prieš

STOCKHOLM, Švedija. — 
Stockholmo dienraštis “Dagens 
Nyheter” pranešė apie naują 
“Izviestijų” straipsnį, nukreip
tą prieš pabaltiečių veiklą Šve
dijoje. Straipsnį parašė “specia
lus korespondentas” V. Golcev 
ryšium su neseniai įvykusiu so
vietų jūrininkų apsilankymu 
Stockholme. Švedijos užs. reik. 
min-jos sluoksniai pareiškė, 
kad tokio korespondento buvi
mas visiškai nežinomas.

“Dagens Nyheter” pasiuntė 
savo reporterį apžiūrėti straips
nyje “gyvačių lizdu” pavadin
tos Latvių centrinės tarybos 
įstaigos. Patikrinęs vietoje fak- 

Įtus, reporteris nustatė Jog “Iz-

sovietų diplomatijos dalis. Vy
riausybė užtikrino kraštą, kad 
išmestiems šnipams nepasisekė 
išgauti jokių paslapčių ir pa
reiškė, kad žmonės, kuriuos ru
sų “diplomatai” norėjo papirk
ti, kooperavo su saugumo or
ganais pagirtinai, tuo paleng
vindami jų darbą ir užtikrinda
mi krašto saugumą.

Naujas Irano min.
pirmininkas

TEHERAN, Iranas. — Ira
no min. pirm. Ali Amini pasi
traukė iš posto ir ta proga pa
kaltino Ameriką, kad ši perma- 
žai šelpė Iraną. Jis sako, kad 
JAV suteikė 30 mil. dol. pasko
los, gi buvo pažadėjusi 88 mil. 
Amerikos pareigūnai sako, kad 
pašalpos buvo suteikta jau se
niau labai daug, o Iranas yra 
turtingas kraštas, tik reikėjo 
tą pagalbą sunaudoti pramonės 
vystymui. Parama buvo teikia
ma ir bus teikiama. Amini gi 
sakosi, kad Amerika rėmusi 
daugiau sau priešingus kraštus, 
negu draugišką Iraną.

Šachas Pahlevi pakvietė 43 
m. buvusį ministerį Assadolah 
Alam min. pirmininku. Jis yra 

u vakariu Lakas ir pasisakė, 
kad Iranas neturi teisės skųs
tis draugiškąja, Iraną remian
čia, Amerika dėl savo vidaus
sunkumų.

• Jungtinės Arabų Respubli
kos atsisakė duoti įvažiavimo 
vizą aktorei Elizabethai Taylor, 
kadangi ši esanti žydų tikėjimo 
ir remianti žydus.

viestijų” teigimai neatitiko tie
sos daugeliu punktų. Jis taip 
pat nufotografavo tą žemėlapį, 
kuris ypatingai sujaudinęs so
vietų korespondentą. Žemėlapy
je sužymėtos vietovės už Ura
lo, į kur gabenamas Pabaltijo 
jaunimas.

Latvių centrinės tarybos įs
taiga Stockholme paskelbė, jog 
jos patalpose nesilankė joks 
sovietų korespondentas. Jis taip 
pat negalėjęs turėti jokio pa
sikalbėjimo su įstaigos viršinin
ke, kadangi nuo pat jos įstei
gimo dienos per 15 metų joje 
nedirbo jokia moteris tarnauto
ja, išskyrus patalpų valytoją.

(E.)



DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. liepos mėn. 20 d.

Redaguoja redakcinis kolektyvas. Rank. 
S. Washtenaw ave., Chicago 29, III. Telef. 737

ESTAI, LATVIAI, LIETE ZIAI
Pavergtų tautų dieną pabal- nės Kultūros ondo pereinamą

tiečiai sportininkai šventė 
sporto arenoje, Udora, Kanado
je. Liepos 14-15 d. čia įvyko 
pabaltiečių sportinės pirmeny
bės, kurias suruošė estai. Daly
vavo gražus skaičius latvių, es
tų ir lietuvių sportininkų. Var
žybos vyko lengvoje atletikoje, 
futbole, krepšinyje, lauko teni-
se, plaukime, šaudyme ir tink- i dėl j spaudimą ir rungtynes ste- 
linyje. bėję Toronto lietuviai ėmė pra

našauti Lituanicai skaudų pra-1 
laimėjimą. Estų spaudimas tru- 

1961 metais lietuvių atstovai ko gal kokį 20 minučių. Vėliau 
nesunkiai įveikė latvius ir es- žaidimas išsilygino. Pirmas kė-

Lengvoji atletika vyrams

tus (taškais). Šiemet lietuviam 
atiteko tik trečia vieta — pas
kutinė. Šį kartą pirmosios vie
tos pasidalintos šitaip: estai 10, 
latviai 5, lietuviai 4.

Estų Lėps, Mustings ir Keerd 
laimėjo 8 pirmas vietas. E. 
Lėps pagerino 1,500 m. laiką, 
nubėgęs per 4.03.8 min. E. 
Keerd pagerino net tris pabal
tiečių rekordus: disko metime 
senas rekordas buvo 45.27 m, o 
Keerd numetė 50.08 m, rutulio
stūmime,Keerd pasiekė 16.01 m Įvarčių autoriai: Skystimas, Bu
ir kūjį.numetė net 6.19 metrų! 
Ėstas O, ,Makk sulaužė seną A. 
Brazdžio, rekordą ieties metime, 
nume.tęg. 63.90 metrų (Braz
džio geriausia pasekmė buvo 
60.81),

Lietuviams daugiausia taškų 
pęlnė gražiai pasirodę E. Alek- 
siūnąs ir P. Bubnys (Chicagos
Aras) ir A. Žaliauskas (Toronto , naitis, J. Bavarskas, R. Jeni- 
Aųšra). E. Aleksiūnas laimėjo ■ gas.
pirmąją vietą 400 m kliūtiniame , žinant estų pajėgumą ir tu- 
bėgime. Jo laikas 1.00.6 min. mint galvoje tolimą, varginam 
Kadangi šios distancijos anks-, čią kelionę, LKF Lituanicos
čiau nebuvo pabaltiečių pirme- 
nybėse, ši pasekmė laikoma re
kordine. 100 m bėgime pirmą 
vietą laimėjo latvis Ezerins. 
Laikas 11.3. Antros vietos Alek 
Siūno laikas buvo lygiai tas 
pats, nors jam užskaityta ant
roji vieta. P. Bubnys laimėjo 
šuolį su kartimi, peršokęs 3.60 
(IT 10”) ir gavęs antrą vietą 
110 m kliūtiniame bėgime — 
16.4.

Daugi ausia taškų surinko A. 
Žaliauskas, laimėdamas šuolį į 
tolį — 6.59.5 m (antrą vietą 
paėmė H, Lillies, estas, atsili
kęs nuo Žaliausko net 40.5 cen
timetrų), pirmą vietą trišuoly- 
je, nušokęs 12.41 m ir antrą 
vietų šuolyje į aukštį, peršokęs
1.75 m (pirmą vietą laimėjo P. 
Mustings, estas, peršokęs taip 
pat 1,75 m, bet su mažiau ban
dymų) .

Apskritai, lietuvių lengvaat- 
letai galėjo geriau pasirodyti, 
bet į. Torontą neatvykus iš Chi 
cagos Vaičaičiui, Ripskiui ir
Balan, iš Detroito Jankauskui varžybose amerikiečiu atstovai
ir įpasivėlavus Aleksiūnui, 
ir iš Losi Angeles šeškui, Šakiui 
ir Naujokaičiui, daug nebuvo 
galimai tikėtis.

Silpnai, pasirodė ir kleyelan- 
diškis? Kolavičius, kuris 1961 stipresnės ir jų laimėjimas yra
metais-.buvo antras 400, 800 ir 
1,500 metrų bėgimuose, šį kar
tą jam atiteko tik viena ketvir
ta ir, vięna penkta vieta. Dau- kų. 
giau apię, šias pabaltiečių pir
menybes sekančią savaitę.
Vertinga lietuvių futbolininkų 

pergalė
Praėjusį savaitgalį Udora,

Ont, įvykusiose ' Š. Amerikos 
pabaltiečių pirmenybių futbolo 
varžybose lietuviai iškovojo pir 
mą vietą. Lietuvius atstovavo 
Chicagos LFK Lituanicos ko
manda, estus Toronto . futboli
ninkai. Latvių komandą suda
rė rinktiniai Toronto, Montrea- 
lio, Hamiltono ir Nęw Yorko 
futbolininkai. Lietuviai, šiose 
pirmenybėse užimdami pirmą 
vietą, visiškon nuosavybėn per
ėmė JAV Lietuvių Bendruome-

dovaną. Kartu mūsiškiams teko 
ir Toronto Estonian Association 
vienkartinė dovana.

Pirmose rungtynėse lietu
viams teko išbandyti jėgas su 
estais. Estų komanda vietos 
futbolo lygoje užima 3 vietą ir 
pasižymi gerai išbaigtu žaidi
mu. Pradžioje estai išvystė di-

linys baigtas be pasekmių. Ant 
rame kėlinyje lietuviai susiėmė 
ir dažnais praėjimais estų var
tininkui sudarydavo pavojų. Li
kus žaisti 15 minučių, E. Skys
timas atžymėjo pirmą įvartį. 
Daugiau įvarčių nepasiekus, 
rungtynės baigėsi 1:0.

Su broliais latviais lengviau 
susitvarkyta. Pirmą kėlinį lie
tuviai baigė 3:0. Antrame kėli
nyje latviams pasiekus garbės 
įvartį, rungtynės baigtos 3:1.

kas ir Janusas. Ėstai su latviais 
sužaidė savaitę anksčiau. Jų su
sitikimą laimėjo estai 2:0.

Lietuvius atstovavo A. Jurk
šaitis, J. Jakštas, R. Nemanis, 
A. Glavinškas, J. Žukauskas,
H. Jenigas, J. Kaunas, Ls Bu
kas, A. Janusas, M, Mikalaus
kas, E. Skystimas ir A. Klei-

žaidimą ir pasiektas pergales 
reikia aukštai įvertinti. Pabal- 
tiečių futbolo pirmenybės prade 1 
tos 1958 m. Pirmais metais lat
viams 2:1 laimėjus prieš lietu
vius, estams 2:1 prieš latvius 
ir lietuviams 1:0 nugalėjus es
tus, laimėtojas liko neišspręs
tas. 1959 m. pirmenybės neįvy 
ko. 1960 m. buvo tik lietuvių ir 
latvių rungtynės, kurios bai
gėsi 4:00 lietuvių laimėjimu. 
1961 m. lietuviai latviams at
skaitė 8:2. Bendras įvarčių san 
tykis 18:5 lietuvių naudai. Pas
kutinius tris kartus lietuvius 
atstovavo išimtinai Chicagos 
LFK Lituanica.

SPORTO KRONIKA

—JAV — Sovietų Sąjungos 
lengvosios atletikos varžybos 
įvyks šį šeštadienį ir sekmadie 
nį, Palo Alto, Kalifornijoje. Tai 
yra ketvirtas susitikimas tarp 
šių lengvosios atletikos milži
nų. Vyrų lengvosios atletikos

yra pramatę laimėti kaip ir 
anksčiau, bet varžybos bus ar
šesnės, nes sovietų atstovai yra bėtoją į rengiamą susirinkimą, 
padarę žymią pažangą. Moterų į Ar islamo išpažinėjai turės 
klasėje sovietų atstovės yra savo atstovą stebėtoją susirin-

aiškus. Rengėjai tikisi 150,000 
žiūrovų. Šiose varžybose daly
vaus net 12 pasaulio rekordinin yra pramatytos šį sekmadienį, 

liepos 22 d. Moterų grupėje da
lyvauja 1962 m. Wimbledon nu
galėtoja Karen Susman. Vyrų 
grupėje dalyvauja visi JAV Da- 
vis Cup komandos nariai.

— Lengvosios atletikas var- T . _v . ...T -k- - , - i i- ov->n ■ /ii Langai (23 rūsys): aliunumjaua1. K. zybos įvyks liepos 28-29 d., Cle įuo J $10.50
Budapcst susitiks su Ispanijos Į velande. Varžybas ruošia Cleve-Į idealūs Įaugai vasarvietėms ' 
Ovicdo. Tai bus paskutinės šios'lando Žaibas. Registruotis gali- ” Stainless Steel nuo $15.50 
lygos rungtynės. Rugpiūčio 8 i ma tiesiog pas A. Bielskų, 1211 Tinkliniai nameliai nuo
d, žais Čekoslovakijos Dūkia i Carlyon Rd., E. Cleveland, ... vfbz<ižių, 10 • 10 ....

(Durys (14 rusių) nuo .. $24.50
Skiepo langai su stiklu ir

H. Gavėnia, LFK Lituani

-— Tarptautinės futbolo ly
gos ketvirtos rungtynės bus žai 
džiamos Chicagoje, Soldiecs 
Field stadijone ši vakarą, 8:30 
vai. vak. Vengrijos M.

su 1962 m. Tarptautinės futbolo 
lygos laimėtoju. Papigintus bi
lietus galima įsigyti LFK Li- 
tuanicos arba Rūtos restorano 
patalpose.

— National Clay Courts lau-įSt. Louis Kutis. Šios rungtynės ; 
ko teniso turnyras vyksta Ri- i bus priešžaismįs prieš įvyks- 
ver Forest lauko teniso klubo i tant M. T. K. Budapest — Real 
patalpose. Baigminės rungtynės !Oviedą rungtynėms.

GR 6-1760

siųsti: 6849

MARIJOS TEATRE
Radijo bangomis Mutual ra

dijo stočių tinklas liepos 22 d. 
nuo 10 vai. ryto standartiniu 
laiku pusvalandį duos Marijos 
teatro programą — “Beasley 
Boy”, vaidinimą iš jauno laik
raštininko gyvenimo. Tie Mari
jos teatro radijo vaidinimai duo 
darni tėvo Patrick Peyton rū- I 
pėsčiu.
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P. Bubnys priima iš Miss Ėstonia medalį, laimėjęs antrą vietą 
110 kliūtiniame bėgime. Greta stovi estai P. Masti,ng ir T. Hirr.

(Nuotr. J. Grigaičio)

ffig -Jf DELEGUOTIEJI STEBĖTOJAI VATIKANO VIS. 

SUSIRINKIME
iž ;ir

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Vatikano Kathpress praneši- kime? Krikščionių vienybės 
mu, nekatalikai stebėtojai, ku- sekretoriatas buvo - pasiuntęs
rie atvyks į Bažnyčios sųsirin-1 prel. Villebrandsą į Artimuo- ^trad6’ ir penkt. vakarais
kimo posėdžius, oficialiai . va- sius Rytus. Ryšium su jo kelio- nuo 7 iki 8- 
dirisis observatores delęg'ati —-
įgalioti stebėtojai. Oficialiu Va- DR. VL. BLAŽYS
tikano aiškinimu pavadinimą būsiąs priimtas į stebėtojų tar- 
įg,alioti stebėtojai reikalinga su-’ pą ir islamo atstovas. Artimose j 
prasti, kaip krikščioniškųjų ne- susirinkimo vyriausios (centri-

ne surišti kai kurįe spaudos 
agentūrų paleisti gandai, būk

plaučių ir vidaus ligos 
2801 YV. 63rd Street 

Kampas 63-čios ir California
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak.

i * • » v .i, . i i šešt. 2—4 vai.katąmu,skųjų Bažnyčių atstovai, nės) ■ Remisijos-•Aferose tie gan-, Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartį. 
Krikščionių vienybės sekretoria-1 <b’i neneigiami, ■-tad yra realios
to sekretorius msgr. Villebran-1 galimybės tokį atstovą - stebė- 
das užmezgė santykius su Kons- ' vią turėti.
tantinopolio patriarchu Athena-. -------
goru ir Graikijos primų Chri
sostomu, (abu pravoslavai), su 
Pasaulinės Liuteronų sąjungos 
ir Pasaulinės Reformuotų religi
jų unijos atstovais. Vatikano 
komunikatas praneša; jog už- 
megstas ryšys su Anglikoniš
kos Bažnyčios ir Vokietijos 
Evangelikų Bažnyčios vadovy
bėms ir jų delegatų dalyvavi
mo klausimas jau sutartas. Ly 
giai sutartas tas klausimas su 
anglosaksų plote esančiomis 
Pravoslavų Bažnyčiomis ir ke
liomis protestantų religinėmis 
bendruomenėmis.

Deleguotieji stebėtojai turės 
teisės dalyvauti viešuose vis. 
susirinkimo posėdžiuose, bet ne
turės teisės balsuoti ir dalyvau
ti diskusijose. Jiems bus atda
ros durys į kai kurias susirin
kimo komisijas ir kongregaci
jas, kuriose bus svarstomi klau
simai, interesuoją krikščioniš
kas nekatalikiškas bažnyčias. 
Naujausiomis spaudos žiniomis 
ir žydai delegavę tokį savo ste-

Kūnas tai lyg debesys, kuris 
pridengia, genijų. Ateina mirtis, 
ta begalinė -šviesa, ir persunkia 
tą žmogų savo aušra; — V. Hugo

ALlUM'INTJAUS IR STAINLESS
STEEL IŠDIRBINIŲ DIDELIS 

PASIRINKIMAS UŽ NEBRANGIAS 
KAINAS!

Ohio.
sieteliais $5.50

cos futbolininkas, yra įtrauktas U'^mopanc „tiktu visų įsnueių. 
• i , T , ,, , , j Tvoros, stulpai, tui’cbhai, pagrazini-J Mldwest United rinktinę, kur. I mai prie tvorų ir kiti išdirbiniai.
liepos 20 d. 6:30 v. žais prieš

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezistas. 

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

(Arch Supports) ir t.t.
Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospeet-6-5084

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

■Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 

! kasdien, Išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. ANNA BALIŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKIMIS 

2858 YVest 63rd Street 
Vai.; kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trcčia- 
lienj uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

Ofiso telefonas: PR 8-3229.
- Rez. telef. WAlbrook 5-5076

Rez. HE 6-1670.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cratvford 
Medical Building), tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti MI 3-0001.

Ofisas: 3148 West 63rd Street 
Tel.: PRospeet 8-1717 

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

Ofiso telef. 476-4042 
Rez: YVAlbrook 5-3048

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

Tel. 695-0533 Elgin 
425 No. Liberty Street, 

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 YVest 71st Street 
Vai. Pirm., iketvlrt, penkt. 1-4 ir 7-9. 
Antr. 1-6, treč., šešt. pagal sutartį,
sekm, uždaryta.

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 YVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

Valandos, pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai,, penkt. 10 v. r. iki 9 v. v.; 
šeštad. 10 v. r. iki 1 p. p. Ligonius
priima pagal susitarimą..

Tel. ofiso 247-1092, Namų PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

Taipgi Įvairios nervines ligos
Valandos pagal susitarimą. 
4063 Archer Avenue

(Prie California Ave.)

Rez. GI 8-0873

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

6132 So. Kedzie Ave., YVĄ 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0001.

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija ir motei-ų ligos 
2’454 YVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.; kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 

šeštad. 1-4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 YVest 71st Street

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

TcJ. ofiso ir rez. YVĄ 5-2017
Atostogose nuo iepos 7 iki liepos 

30 d.

K. B U T K U
PRospeet 8-2781

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ IJGOS

2656 IVest 63 Street..
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 iki
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 į^į S; 
šešt. nuo 1 Iii 4 vai.

Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 YVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1-—4 p. p., ir 6 
iki 8 vąj,. Trečiad. ir Sešt. -oždaiyti,"

~ » Redakcija straipsnius tai-
~ so savo nuožiūra. Nesunau- 
E dotų straipsnių nesaugo, juos 
E grąžina tik iš anksto sušita- 
E rus. Redakcija už skelbimų 
S turini neatsako. Skelbimų 
s kainos prisiunčiamos, gavus 
s prašymus.
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Telefonas: GRovehilI 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

PRITAIKO AKINIUS
2422 YVest Marąuette Road

Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta.

Ofiso ir huto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Nuo liepos 8 iki 23. atostogose. 

Kreiptis j Dr. Kisielių.

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

(Spec. plaučiu ir širdies)
756 YVest 35th Street 

(Kamp. 35-ta ir Halsted)
Valandos vak. 6-9. šeštad. 10-2 p. p. 

Treč. susitarus.
Ofiso tel. BĮ 7-0400 

Hienos metu tel. CA 5-5010

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 YY'est 59th Street

Vai.: Pirmad.. antra., ketvirtad ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:30 
vai. vak. Šeštad. 1—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 YV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210/ jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
( GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 So. Archer Avenue
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—3 vai. 
vali., pirm., antr., ketvir. 6—9 vai. 

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

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

vai. ryto iki 3 vai. p p.
Ofiso tel. RE 7-1168 

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 YVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARJMĄ 

DR. A. MACIŪNO PARTNERIS

DR. E. HOERSTER
CHIRURGAS 

2858 YVest 63rd Street 
Tel. PR 8-7773

Vai.; pirmad. ir ketv. 5 iki 8 v. v., 
antrad. ir penkt. 1 iki 4 p. p.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos 
2454 YVest 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

4 Main St., Aurora, III. -
Tel. uTW 2-0803 : 

Susitarimui skambinti ;rp. ;
tel. TReimont 9-1450, Batąvia, III.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS
10748 S. Michigan, Chicago 28, III. 

Telef. ofiso: PUllman 5-0766 
' Namų: BEverly 8-3946 

Pričm. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt. 
1-4 v. p. p,, trečiadienį — uždaryta.

Tel. ofisų RE 7-8818

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Ofisas 2659 YV. 59th Street

VALANDOS: 2-4 p.p. ir 6-8 p.p, 
Šeštadieniais 10-12 ^valandos.

Trečiadieniais uždaryta.
Ofiso telefonas — CL 4-2421

' 'DR, AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 Sc>. Kedzie Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2 iki vai., vak. 
Treč. ir sekmad. tik susitarus.'

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

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 YVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef. REpublic 7-2290.

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

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. California Ave,, YA 7-7381 
VAL.: 10 ryto iki 8 vak., trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

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

Dr, W, Ross Dr. L. Seibuiis
Inkstų, pūsles ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. VVestern A.ve tel 
GR 6-0091; 392 E. 159th St., Harvey, 
III., tel. EDison 3-4383; 30 N, Mi
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

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

neątsiliepia skambinti TE 9-1071. . .

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas 4255 YV. 63rd Street

Ofiso tel. REUiince 5-4410 
Jtez. tel. GRovehilI 6-0617 

Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m
Penkt. tik 1—3 p. p. 

Trečiad. ir šeštad. pagal- sutartį.

Ofiso' telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. telef. VVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 m 
G—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nu-o 2 
v. iki 5 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTHiA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 YV. 59th St. 
Tel. PRospeet 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr,, treč. ir
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 .v. popiet ‘ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, srez. GI 8-6195
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS 
2454 YVest 7 lst Street

ATOSTOGOSE IKI RUG- 
PIŪCIO MĖN. 5 D. 

Telefonas — GRovehilI 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 YVest 69th Street 
Specialybe: AKUŠERIJA ir MOTERŲ

LIGOS
Valandos: nuo 1-4 ir 6-8 yal. vak. 

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

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS) '
GYYDYTOJA IR CHIRURGE

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

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

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 YYrest Marąuette Kead
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. ir 7 iki 8 v, v. 

Treč. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 6000 So. Artesian AVėnuo 
Vai.. 11 v. ryto iki 3 v. p.p., 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

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

Kuomet svarstote duoti dovaną 
savo giminėms arba draugams, at
siminkite, jog “Draugo” prenume
rata yra vieną iš puikiausių.



Naujasis JAV vyriausybes narys —

ANTHONY CELEBREZZE
Pirmas pasikeitimas prezi

dento Kennedy vyriausybės 
kabinete buvo lyg staigmena, 
taip pat ir ypatinga sensaci
ja. Nebuvo staigmenos, kai 
sveikatos, gerovės ir švietimo 
sekretorius Abraomas Ribi- 
koff atsistatydino. Jis jau ga
na seniai buvo nusistatęs pa
sitraukti iš to posto ir kandi
datuoti į senatorius iš Connec-. 
ticut valstybės, kurioje jis 
yra buvęs gubernatorius. 
Staigmena ir, kai kas sako, 
tikras surpryzas buvo, kai pre
zidentas jo vietą užpildė Cle
veland, Ohio, miesto meru 
Anthony J. Celebrezze, kuris 
yra Italijoje gimęs ir taip pat 
katalikas. Vargu kas būtų ga
lėjęs ir įspėti, kad šio didelio 
departamento, ministerijos va
dovo postas teks “ateiviui” ir 
katalikui.

Prezidentas šį politiką pasi
rinko svarbiam postui užimti 
ne dėl to, kad jis yra Italijoj 
gimęs, ir ne dėl to, kad kata
likas, bet dėl to, kad jis yra 
išmintingas, apsukrus politi
kas, ir, kaip sakoma, labai ga
bus bei geras administrato
rius, kokio reikia šakotam 
valdžios departamentui vado
vauti.

Dėl jo gerų ypatybių, dėl 
administracinių sugebėjimų 
Anthony Celebrezze net pen
kiems terminams buvo išrink
tas Clevelando miesto galva. 
Praėjusių metų rinkimuose 
jis laimėjo 73.8 procentus vi
sų balsavusiųjų piliečių bal
sų. Tikrai jis nebūtų buvęs 
išrinktas penkis kartus did
miesčio vadovu, jei nebūtų bu
vęs populiarus ir geras admi
nistratorius, pagaliau, jei ne
būtų turėjęs biznierių - įmo- 
nininkų ir darbininkų paramos. 
Ypač stiprią paramą jis turė
jo įmoninninkų, kurie pripaži
no jį esant politiku, turinčiu 
sveikus, konservatyviškus ir 
tikrai teisingus principus.

Sakoma, kad šis naujasis 
vyriausybės kabineto narys 
nesąs “organizuotas” bei dis
ciplinuotas demokratų partijos 
narys. Pirmais mero rinkimais 
jis išėjo prieš partijos maši
neriją ir laimėjo. Miesto tvar
kymo politikoje visais laikais 
jam reikėję kovoti su miesto 
"tėvais” — tarybos nariais de
mokratais, kurie kontroliuoja 
du trečdalius miesto rajonų 
— “wardų”. Statydamas mies
to ir žmonių gerovę pirmoje 
vietoje ir tvarkydamas jo rei
kalus savo tvirta, geležine 
ranka, jis nugalėdavo visas 
kliūtis ir tuo įgydavo ne tik 
savo partijos, bet ir miesto 
daugumos' gyventojų pasitikė
jimą bei .paramą.

*
Šis italų kilmės ateivis, prieš 

išrenkant jį miesto galva, bu
vo Chio valstybės senato na
rys. Kol pasiekė aukštojo 
mokslo, kol įgijo teisininko 
diplomą, turėjo dirbti sunkius 
fiziškus darbus, kad užsidirb
tų pinigų už mokslą užsimokė
ti ir pragyvenimui. Savo ga'-' 
bumais ir užsispyrimu bei ryž
tu jisai pasiekė tikslo ir sėk
mingai prasimušė į politikos 
gyvenimo viršūnes. Preziden
tas, kviesdamas jį vyriausy- 
bėn, pastebėjo, kad tai yra 
vyras su “dideliu patyrimo ba
gažu”, mokąs greitai ir tinka
mai spręsti žmonių problemas. 
Jis pats yra prasitaręs, kad 
juo daugiau maišais žmonių 
tarpe, juo geriau juos supran
ti ir tada geriau jiems gali 
patarnauti. Jei jisai laikysis 
to nusistatymo, vadovaudamas

Nepakeičia rašysenos

Nu dar dvi grupės žmonių 
dominuoja, kurios napekeitė sa 
vo originalios rašysenos: ban
kininkų ir gydytojų parašai 
prieš 25 metus iš šimto 99 bu
vo neišskaitomi, tokie jie yra

sveikatos, gerovės ir švietimo 
departamentui, darbas jam 
seksis taip gerai, kaip sekėsi 
Clevelando miesto reikalus 
tvarkant.

*
'Svarbesnioji spauda labai 

gerai vertina Celebrezze pa
rinkimą vyriausybės kabine
tan. Nors jo visa politinė kar
jera buvo padaryta viename 
mieste, nors apie jį kur kitur 
mažai kas tebuvo girdėjęs, 
nors jis vyksta į Washingto- 
ną kol kas be patyrimo veikti 
plačiu nacionaliniu mastu, ta
čiau neabejojama, kad neilgai 
truks perimti jam pavestą de
partamentą ir “įprasti” dirb
ti plačioje federalinėje plot
mėje. Susipažinę su jo darbais 
praeityje, pastebime, kad jis 
yra ne tik pats geras darbi
ninkas ir kovotbjas, bet su
gebąs ir kitiems darbus pada
linti taip, kad jie būtų gerai 
atlikti. Tai gero administra
toriaus ypatybė. Prezidentui 
kaip tik reikėjo tokio darbi
ninko ir kovotojo, kuris drą
siai eitų į kovos lauką ir įgy
vendintų tai, kas yra reika
linga krašto sveikatingumui, 
švietimui ir gerovei ugdyti.

*
Praėjusį trečiadienį senatas 

atmetė prezidento Kennedy, 
žinoma, ir visos jo vyriausy
bės pateiktą planą, pagal ku
rį senesnio amžiaus žmonės 
būtų aprūpinti nemokama me
dicinos pagalba, ši sritis kaip 
tik priklauso sveikatos, švie
timo ir gerovės ministerijai. 
Galvojama, kad gal toji mi
nisterija permažai ligšiol dar
bavosi, kad paveiktų senato
rių daugumą, jog jie pabal
suotų už vyriausybės pasiūly
tą įstatymo projektą. Gal to
dėl ir buvo padarytas pakeiti- 
maSi kad bent jau kitoj.sesi
joj pavyks šis planas pravesti. 
Taigi naujam sekretoriui Ce
lebrezze teks padirbėti pasi
raitojus rankoves.

*
Švietimo sritis taip pat pri

klausys Celebrezze tarnybos 
sektoriui. Ir čia yfa kompli
kacijų. Kaip žinoma, preziden
to pateiktas įstatymo projek
tas, kurį pravedus kongrese 
būtų teikiama federalinė fi
nansinė parama viešosioms 
(valstybinėms), bet tik jau 
ne parapinėms, privatinėms 
mokykloms. Prieš tai užpro
testavo katalikų visuomenės 
atstovai, pirmoj eilėj vyskupai 
ir kitos religinės organizaci
jos, kurios savo lėšomis išlai
ko privetines mokyklas. Susi
daro ypatinga padėtis: kata
likas prezidentas ir katalikas 
švietimo reikalų sekretorius, 
besidarbuodami už pravedimą 
katalikų mokyklas diskrimi
nuojančio įstatymo projekto, 
sueina į konfliktą šu katalikų 
visuomene. Tai kažkaip nena
tūralu. Reikia manyti, kad 
naujasis sekretorius nusistatys 
taisyti tą įstatymo projektą 
ir paveiks prezidentą tam ne
sipriešinti. Tai įvykus, būtų 
nemažas laimėjimas visiems, 
ne vien tik katalikams. Būtų 
įvykdytas teisingumo dėsnis.

Anthony Celebrezze pasky
rimas į vyriausybės kabinetą 
yra minėtinas dar ir kitu po
žvilgiu: pirmą kartą. Jungti
nių Amerikos Valstybių isto
rijoje du katalikai bus kabi
nete, kurio priešakyje stovi 
katalikas krašto prezidentas.

i ir šiandien. Jie laikosi mo 
1 nios rašysenos, kuri yra ne< 
j ir parašai labiau neišskatb 
: Be to, yra daug ir tokių, k 
I pasirašo “mandriai”, neišs 
tomai, kartais su išraityn 
lyg norėdami apsiginti nuo 
rašo padirbimo.

tikinančiai rodo, kad abiejų 
kraštų santykiuose yra atver
čiamas naujas istorijos lapas.

Sakytos dekoracijos pačios 
savaime sudaro dviejų valsty
bių draugiškumo demonstraciją. 
O šį kartą kanclerio Adenaue
rio vizito Prancūzijai metu bu
vo prieita ir prie konkrečių po
litinio Europos apjungimo žy
gių. Iš komunikato, kuris buvo 
paskelbtas, Adenauerio ir De 
Gaulle pasitarimams pasibai
gus, matome, kad abu valstybės 
vyrai “laiko pageidautinu už
baigti galimai greičiau pasita
rimus dėl sudarymo politinės 
sąjungos, kuri sustiprintų lai
mėjimus, jau pasiektus ūkinėje 
srityje”. O tai reiškia, kad 
Prancūzija ir Vakarų Vokietija 
sieks nutiesti metmenis politi
nei Europos sąjungai, nelauk
damos užtrukusio susitarimo 
dėl Anglijos įstojimo į Bendrą
ją Rinką, kaip norėtų Belgija, 
Olandija ir, žinoma, pati Angli
ja bei šis kraštas.

Tuo reikalu ketinama jau šių 
metų rugsėjo arba spalio mėn. 
sušaukti Bendros Rinkos vals
tybių viršūnių konferenciją, 
greičiausiai Romoje, kur Ben
dros Rinkos sutartis buvo pasi
rašyta.

VVashingtone kai kas tokiu 
įvyktu posūkiu nepatenkintas

Klausimas -r- kodėl. Juk šis 
kraštas visą laiką laimino Eu
ropos apsijungimą. Jis, galima 
sakyti, ir įpiršo Europos kraš
tams apsijungimo idėją. Ir da
bar Valstybės departamentas 
nieko prieš tą idėją neturi. Tik 
jis norėtų, kad Europos apsi- 
jun girnas vyktų pagal kitokį 
planą, kuriame būtų daugiau 
vietes Anglijos ir pačios Ame
rikos įtakai, 6 mažiau De Gaulle 
ambicijoms. Tuo tąrpu iš tų ži
nių, kurios pareina apie pasku
tinį Adenauerio susitikimą su 
De Gaulle, tenka daryti išvadą, 
kad pirmąjį smuiką Europos 
apsijungimo reikaluose rengiasi 
groti Prancūzijos prezidentas, 
Adenauerio padedamas.

Dėlto Washingtonui noromis 
nenoromis teks skaitytis su fak 
tu, kad Vakarų Europos apsi- 
jungimas eis savais, pačios Va
karų Europos pasirinktais ke

Bene svarbiausiu įvykiu ne
ramioje šių dienų politinėje pa
saulio padangėje reikia laikyti 
žymią pažangą, kuri yra pada
ryta politinio Europos susice- 
mentavimo kely. Kai Europa 
yra išgyvenusi ilgus politinio 
susiskaldymo šimtmečius, apie 
politinį jos susijungimą sunku 
buvo ir svajoti. Tik bolševizmo 
pasaulyje atsiradimas ir raudo
nojo imperializmo išbujojimas 
po antrojo pasaulinio karo pri
vertė Europos kraštus rimčiau 
įvertinti jiems gresiantį pavojų 
ir susirūpinti savo saugumu. O 
viena iš svarbiausių to saugu
mo patikrinimo priemonių bu
vo ir tebėra Europos ūkinis ir 
politinis apsijungimas.

Didžiausią tam apsijungimui 
kliūtį sudarė politiniai Prancū
zijos ir Vokietijos priešingu
mai, nuolat drumstę praeityje 
politinę Europos atmosferą ir 
privedę prie eilės karų, kurie 
dvidešimtame šimtmetyje pra
dėjo virsti pasauliniais. Dėlto 
pirmiausiai reikėjo išlyginti tų 
dviejų didžiųjų valstybių santy
kius. To - dėka, kad abiejuose 
kraštuose teisingai buvo supra
sta to išlyginimo reikšmė ir 
kad prie jo buvo eita atsargiai! 
ir palaipsniui, tarp Prancūzijos ! 
ir Vakarų Vokietijos pamažu i 
susidarė nerašyta politinė san-' 
tarvė, kuri galėjo būti padėta 
pagrindu tolimesniam politiniam 1 
Vakarų Europos apjungimui.

Šio mėn. pradžioje čia 
padarytas dar vienas svarbus ( 

žingsnis
Suėjusios į glaudų ūkinį ben-1 

dradarbiavimą Bendros Rinkos j 
rėmuose, Prancūzija ir Vakarų Į 
Vokietija tiek suartėjo, kad ne-! 
galėjo kilti jokių abejojimų ir i 
dėl jų politinio solidarumo. Ta-1 
čiau ligi šiol nei bet kurio rašy
to susitarimo, nei viešų pareiš
kimų tuo reikalu nebuvo pada
ryta. Dėlto Washingtono politi
kai, būdami nepatenkinti kai 
kuriais Prancūzijos prezidento 
De Gaulle nusistatymais, visai 
pagrįstai galėjo tikėtis tuos nu
sistatymus paveikti per Wa- 
shingtono politiką palaikantį 
Vakarų Vokietijos kanclerį 
Adenauerį.

Dabar Prancūzijos ir Vakarų 
Vokietijos politinė santarvė jau 
viešai paskelbta. Ir tai su to
kiomis dekoracijomis, kurios į-
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Dar kelios dienos praslinko baisioje nežinioje, ir 
vieną pavakarį berniukas pradėjo lengvai judinti 
akių vokus. Iki vėlos nakties Jasaičiai išsėdėjo prie 
vaiko, laukdami stebuklo, tačiau namo grįžo nusimi
nę, nes akys neprasivėrė. Jas pamatė tik sekančią 
dieną, šviečiančias mėlynumu ir nejudančias, lyg dvi 
žvaigždes neaprėpiamoje tamsumoje, paklydusiems 
jūrininkams viltimi spinduliuojančias. Jasaičių džiugs- 
mas buvo be ribų.

— Žinoma, eina gerojon pusėn, — pripažino gy
dytojas. — Tačiau įspėju Tamstas, kad mirties pavo
jus nėra išnykęs. Kraujo sukrekėjimai smegenyse ėmę 
skirstytis, jį gali iš karto užmigdyti. Tik laikas paro
dys, kaip viskas dėsis.

Šitam pavojui Jasaičiai jau netikėjo! Tiek laiko 
be sąmonės išbuvęs, tiek ištvėręs be jokios pašalinės 
pagalbos, pagaliau atvėrė akis!

Kaip maži vaikai džiaugėsi savo laime. Apibėgio- 
jo kaimynus, pranešė pažįstamiems ir vos atsispir
davo pagundai džiaugsmu dalintis su kiekvienu gat
vėje sutiktu praeiviu.

Bet, Dieve, Dieve! Vaiko akys buvo atvertos jau 
kelias dienas, tačiau jos nejudėjo ir nieko nematė! 
Lyg du nudažyti stiklai spinksėjo veidelyje, lyg maži 
langeliai, praskleisti amžinybėn, pro kuriuos veržėsi 
tamsa ir mirtis!

rėjo, ir vargas nebuvo sunkus, nors jis atitraukė Ja
saičių žvilgsnius nuo aplinkos.

O aplinka pasikeitė! šiuos pasikeitimus Jasaičiai 
pajuto tada, kai atšalo oras, o radiatoriai nerodė nei 
mažiausio gyvybės ženklo. Kas galėjo būti? Ar tai 
sargo apsileidimas? Namuose du maži vaikai, b pil
dymo sistema neveikia.

Ne, sargas nebuvo kaltas: jis neturėjo kuo kū
renti. Ir tik dabar Tomas pamatė, kad beveik per ti
sus miesto langus kyšojo skardiniai kaminėliai, iš 
kurių retkarčiais rūko dūmai. Tai buvo naujai iš
galvotos privačios šildymo sistemos. Kiekviename bū* 
te kėpsojo skardinės krosnelės, o kartais iki raudonu
mo įkaitusios, riogsojo krūvos malkų, o link langų, 
tiesėsi vamzdžiai, lauke nekaltu kaminėliu viršun už- 
siriesdami. Tačiau šie kaminėliai buvo sunkiai paža- 
bojami, nes dažnai užsiožiuodavo ir atsisakydavo rūk
ti. Tada dūmai slankiodavo palubėse, šlaistinėdavos 
pasieniais ir, žinoma, draskinėdavo akis.

— Kur tą prietaisą gavai? — užklausė Tomas 
Matukonį, kai šalčio jau nebuvo įmanoma pakeiti.

— Pas Zinavičių. pirkau. .--
— Ar jis krautuvę atsidarė?
— Krautuvė, lyg ne krautuvė... Tam rūsy visko 

turi prisidėjęs. Šiais laikais tikrose krautuvėse tuščia.
— O kaip su malkomis?
— Ir jų gauna. Iš kažkur atveža, jei paprašai.
— Tai kodėl pats negalėjai ten pirktis, kur Zi

nevičius?
— Ne taip lengva. Reikia žinoti, kur jieškoti.
Jasaičiui teko Zinevičių užkalbinti, nes nuo spei

gų apsiginti jau negalėjo.
— Žinoma, Jums visada! — užtikrino šis. — 

Kaip nepasirūpinsi kaimynais? Kitiems neduodu, nese 
savi pirmoje eilėje. Kai tik pritems, tuojau ir atnešu. 
— Iš tikrųjų, vakare krosnelė buvo jau pas Jasaičius. 
Kai Zinevičius baigė vamzdžius sudėlioti, Tomas už
klausė:

/Bus daugiau), “

' ■ ■ v

Europos politinio susijungimo
pagrindus nutiesiant

»

Prancūzijos ir Vakarų Vokietijos santarvė 

PRANAS DAILIDĖ

‘DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. liepos mėn. 20 d.

Politine Europos sąjunga

Prancūzija ir Vokietija deda pastangų kuo greičiau 
sukurti politinę Europos valstybių sąjungą

GEDIMINAS GALVA

liais. O tai ir sukelia VVashing- 
tono liberalų nepasitenkinimą, 

i Adenaueris dabar vargiai galės 
būti jiems tarpininku -santykiuo 
se su De Gaulle.

Tikėsimės vis tik, kad Pran
cūzijos ir Vakarų Vokietijos 

į santarvės demonstracija nepa- 
• stūmės VVashingtono liberalų į 
į dar atkaklesnį siekimą “išlygin- 
: ti” šio krašto santykius su 
i Kremlium.

KALBĖJO I 16,000,(10!) 
ŽMONIŲ

Šeimų rožančiaus sąjūdžio 
skatintojas tėvas Patrick Pey- 
ton įvairiose pasauho šalyse jau 
yra kalbėjęs į 16,000,000 žmo
nių. Jis taipgi yra vadinamo 
Šeimos teatro steigėjas. Tas te- 

j atras įtraukia Hollywoodo 
i žvaigždes į radijo vaidinimus. 
Prieš tėvui Peyton išvykstant į' 
Braziliją tokius religinius sąjū
džius organizuoti, Los Angeles 
majoras jį specialiai pagerbė.

Jerrie Cobb (kairėje) NASA patarėja, ir Janey B. Hart, senato
riaus Philip A. Hart žmona, atstovų rūmų komiteto n'.riams 
aiškina, kad jau būtų laikas priimti moteris astronautes. Jos 
kalba vardu 13-kos moterų, kurios jaučiasi kvalifikuotos būti 
astronautais. Joms yra pasipriešinusi aviatorė Jaeųueline Coch- 
rane, kuri aiškino, kad merginos išteka, laukiasi kūdikio, ir tai 
gali sutrukdyti jų skridimus.

Ir vėl grįžo skausmas, net didesnis už ankstyves
nįjį, nes jis atėjo baisia priešingybe trumpai besitę
susiam džiaugsmui. Kas bus, kas bus, jei vaikas liks 
be šviesos?

Ar galėjo ištverti, ar galėjo atlaikyti šį sunkų 
Akmens kalną, naujai užgriuvusį? Kaip juodas audros 
debesys užtemdė viltis, kaip aštrus dalgis pakirto Ja
saičių kojas.

Gal dar savaitė praėjo, gal ir ne pilna, kai vaiko 
akyse pasimatė gyvybės žymės. Šie du perlai ėmė pa
lengva slankioti į šalis, spindėjimas augo ir didėjo, o 
jei pasitaikydavo staigesnis garsas, jie krypo ton pu
sėn, klaidžojo valandėlę ir vėl grįždavo atgal.

Nuo šios dienos Jasaičių nuotaikos svyruoti ne
siliovė. Tiesa, vaikas matė, bet ar jis kalbės? Ar tars 
žodį, ar pravers lūpas? O kai vieną dieną berniukas 
lėtai pasakė kažkokį silpną garsą, Tomas su Julija 
vos pajėgė ištverti, kad širdys iš džiaugsmo nesprog
tų. Bet vėl krito neviltin, nes kas žinojo, ar pajudins 
rankas, ar galės jas ištiesti?

Ir taip ėjo ir, ėjo. Atsigavo dešinioji pusė, bet 
kaip bus su kairiąja? Ar galvą pakels? Ar koją su
lenks? Dieve, mielas Dieve, kiek tasai žmogus turi 
skausmo pakelti,.kiek žaizdų iškentėti!

Pagaliau atėjo laikas, kada berniukas jau pats 
pasėdėdavo, ir gydytojas pasakė Jasaičiams:

— Stebuklas, ponai, stebuklas, šitokių atvejų 
pasitaiko vienas iš šimtų tūkstančių. Nemanau, kad 
būtų reikalinga jį ilgiau ligoninėje laikyti. Patarčiau 
vežtis namo.

5.
Nors šia permaina Jasaičiai negalėjo atsidžiaug

ti, tačiau rūpesčių netrūko, nes berniuką reikėjo sau
goti, kaip savo akį. Mažiausias sutrenkimas galėjo iš
šaukti pablogėjimą. Vaikas jau bandė vaikščioti, ta
čiau kiekviename žingsnyje pynėsi jo kojos. Už tai 
bent vienas jų turėjo sekioti išskėstomis rankomis ir 

„pasiruošus griebti. Tačiau padėtis diena, iš dienos ge.-J

Prancūzija jau senokai ėmė 
vesti derybas su ūkinės ben
druomenės nariais sudaryti po
litinę Europos sąjungą. Praėju
sių metų pačioje pabaigoje įvy
ko aštrus susikirtimas su Olan
dija dėl sąjungos apimties. Šiais 
metais ėmė Belgija prieštarauti 
Prancūzijos sumanymui sudary 
ti politinę valstybių sąjungą.. 
Paryžius siek-'a politinio valsty
bių apsijungimo, kai Belgija ir 
Olandija bando atsikirsti, kad 
politinė sąjunga tegali būti su
daryta tik tautoms išrinkus ben 
drą parlamentą, kuris sudary
tų vyriausybę. Abi šalys siekia 
politinio apsijungimo, tačiau 
nesutaria tik dėl būdų jį pasiek 
ti.

Prancūzija ir Vokietija 
nekantrauja

Prancūzijai nepavykus susi
tarti su mažaisiais kaimynais, 
kurie atvirai ėmė maištauti, te
liko vienintelis kelias tartis su 
vakarine Vokietija. Jos kancle

ris K. Adenaueris ir Prancūzi
jos prezidentas Ch. de Gaulle 
siekia paskubomis sukurti poli
tinę sąjungą. Prancūzija suda
rė ypatingą komisiją, kuriai Va 
dovauja Fouchet, paruošti .poli
tinio apsijungimo sutartį. Pran
cūzija ir Vokietija sutartinai 
pakvies Italiją ir Benelux (Bel
giją, Olandiją ir Luxemcurgą) 
tartis dėl sutarties. Ch. de 
Gaulle ir Adenaueris siūlo ati
dėti ginčus ateičiai, nes šiuo 
metu reikia kuo greičiausiai $u 
daryti politinės Europos sąjun
gos pagrindus, o vėliau juos įo 
bulinti. VVashingtono užsienio 
politikos posūkiai juos įtikino, 
kad europiečiai tik savo ranko
mis tega'i tvarkyti Europos rei 
kalus. Sudarytoji Europos poli
tinė sąjunga turės didelės įta
kos ne tik į politinius, bet taip 
pat ir į ūkinę raidą, karinius ir 
kultūrinius reikalus. Galimas 
dalykas, kad tuo atveju sustip
rės ir Europos gynybinis pajė
gumas, nes šiaurinio Atlanto 
karinė santarvė buvo nepajėgi 
per 12 metų išbristi iš nesuta
rimų balos. Visa tai nesako, kad 
būsimoji Europos sąjunga ne
bandys tartis su JAV.

Mažųjų sukilimas

Benelux, o ypač Belgijos už
sienio reikalų ministeris Henry 
Spaak atstovauja mintį, kad ne 
per valstybes, o per tautas fei- 

i kia politiškai apsijungti. Šis mi- 
, sistatymas keleriopai priešta- 
I raujantis. Tik baimė Prancūzį- 
I jos pirmavimo dalimi pateisina 
mažųjų sukilimą.

Henry Spaak siūlomas keliąs 
yra per ilgas ir painus. Jei taf
toms būtų buvę leista apspręs
ti prancūzų ir vokiečių susitai
kymą, greičiausia susitaikymas 
nebūtų įvykęs. Kaip be būtiį 
nemalonu, tačiau negalima nu
moti ranka į suorganizuotus vie 
netus — valstybes ir imti iš 
apačios organizuoti tautų sąjųn 
gą, kurios sukurtoji vyriausybė 
taptų visų valstybių suverenu. 
Šiuo keliu einant, vietoj damos 
būtų sukuriamos painiavos if 
netvarka.

Jei H. Spaak logiškai galvo
tų, jis turėtų dėti pastangų 
Anglijos įstojimą į Europos 
ūkinę bendruomenę uždelsti, 
trukdyti, bet ne skatinti. Jis 
šiuo atveju pasirinko Paryžiaus

(Nukelta j 4 pusi.)
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DIRBO, KADA IR KUR REIKĖJO

Žurnalistui ir šachmatininkui Povilui Sirgedui 
50 metų amžiaus 

ANDRIUS MIRONAS

1930 metais Povilas Sirgedas 
pajuto, jog mūsų spaudai reikia 
daugiau bendradarbių. Todėl, 
dar gimnazijoj tebesimokyda
mas, pasiūlo savo plunksnos 
paslaugus žurnalui “Kariui” 
kur tilpo jo straipsnių jaunimo 
karinio parengimo temomis, o 
taip pat ir jo paties kūrybos 
galvosūkių. Susidomi Povilas ir 
šachmatų žaidimu.

Gimęs neturtingoj šeimoj 
Petrapily 1911. VIII. 2d., Povi
las siekė mokslo. Baigęs “Auš
ros” gimnaziją Kaune, stojo į

Povilas Sirgedas, žurnalistas ir šachmatininkas, švenčiąs savo 
amžiaus 50 metų sukaktį, su žmona Veronika.

V. D. universitetą ir studijavo 
teisę, priklausydamas studentų 
korporacijai Šarūnui, tačiau gy
venimo sunkumai ir karas ne
leido mokslų baigti. 1935-44 m. 
tarnavo Kauno miesto savival
dybėje, pasiekęs vyr. referen
to posto-. Kartu su Z. Šaliamo- 
ru sudarė šachmatų vadovėlį 
“Šachmatai”, kurį 1942 m. iš
leido Valstybinė leidykla Kau
ne.

Vokietijoje ir Australijoje
Tremtyje Povilas pajunta 

reikalą padėti tautiečiams ad
ministruoti tremtinius ir grie
biasi organizuoti lietuvių gru
pių komitetą. 1947-48 m. jis

Europos sąjunga
' Atkelta iš 3 us! '

taktiką —- Angliją paskubomis 
įsileisti į ūkinę bendruomenę, o 
vėliau ir j politinę Europos są
jungą. Nežiūrint į pastangas, 
Anglija tik 1963 m. tegalės bū
ti ūkinės bendruomenės nariu. 
Mažųjų užsispyrimas privertė 
didžiuosius sutartinai veikti ir 
daryti toli siekiančias išvadas.

Didžiųjų grasymas
Tik ką pasirašius Prancūzijos 

— Vokietijos santarvę, prancū
zų įtakingas dienraštis Le Mon
de liepos (11 d. laidoje nurodo, 
kad De Gaulle ir Adenaueris 
jau seniai ruošė kelią politinei 
Europos sąjungai. Jei pradžio
je reiksią nugalėti kliūtis ir pa
sirašyti politinės Europos są
jungos sutartį be Belgijos ir 
Olandijos — nesvyruojant bus 
šis žygis padarytas ir bent dali
nai pateisintas mažųjų priekaiš 
tas, kad didžiosios valstybės no 
ri primesti savo- valią.

De Gaulle šalininkai nurodo, 
kad JAV ir Europos susikirti
mas ateityje būsiąs neišvengia
mas. Paryžiuje jau nūnai šne
kama apie Europos sąjungą nuo 
Atlanto ligi Uralo. Ar ši mįslė 
reiškia, kad vakarinė Europa 
žada ištiesti ranką Maskvai? 
Greičiausia šis ėjimas tesako, 
kad JAV prez. J. F. Kennedy 
prabiltų apie laisvų kraštų tar
pusavio priklausomybę. Pradė
tas naujas politinis žaidimas, 
kurio metu turi žodį ir trečioji 
jėga — Vakarų Europa.

Glueckstadto ir Hungriger Wolf 
stovyklų lietuvių tremtinių 
grupės komendantas. Iš ten ir 
išemigruoja į tolimąją Australi
ją, pasižadėjęs kasti griovius, 
kad ištrūktų iš karo nuteriotos 
ir nualintos Vokietijos. Ir Aust 
ralijoj Povilas reikalingas. Jis 
informuoja lietuvių spaudą apie 
tremtinių gyvenimą, fiksuoja 
jų vargus bekasant australams 
griovius, aktyviai bendradar
biauja “Mūsų Pastogės” laik
raštyje. Įsijungia į Australijos 
lietuvių katalikų kultūros drau

giją, 1949-52 m. eidamas sek
retoriaus pareigas. 1953 m. 
įsteigta Sydnėjuj spaudos dar
buotojų Plunksnos klubą ir iki 
1956 m. yra jo pirmininkas. Įsi 
gyja savo prakaitu uždirbto
mis lėšomis namuką, kuriuo da 
lijasi su gimnazijos laikų drau
gu. Tačiau žmonos sesuo gyve
na JAV-se, ten daugiau lietu
vių, ten traukia visi, kas yra 
išklydęs į tolimus pasaulio už
kampius...

Atvykęs į Chicagą, Povilas 
Sirgedas pasirenka vieną lie
tuviškiausių kolonijų — Cicero 
Tačiau jo plunksna jau ne taip 
dažnai braižo popierių. Mat," jis 
iki šiol dirbo daugiausia ten, 
kur stigo jėgų ar bendradarbių. 
O Chicagoj spaudos darbininkų 
apstu. Būdamas kuklus ir ne 
toks veržlus, Povilas tenkinasi 
tik šachmatų meisterio titulu 
savo darbovietėj, kurioj nuo 
pat atvykimo dirba.

Dviguba šventė

Birželio mėnesį Povilas su 
žmona Veronika atšventė savo 
vedybų 25 metų jubiliejų, kartu 

jir amžiaus sukaktį bei vardi- 
jnės. Žmona, Veroniką Baranaus 
kaitė, poetiškų polėkių asmeny
bė, neseniai sulaukusi savo ma
mytės iš Lietuvos, džiaugiasi 
užauginusi sūnų Alfredą ir iš
leidusi į marčias dukrą Juditą. 
Tačiau dar lieka išauginti jau 
Amerikoj gimusius dvynukus, 
kurie tarytum vienodos- šach
matų figūrėlės vis suteikia ir 
tėvui progų šachmatiškai su
mesti, kokius ėjimus atlikti, no
rint pasiutusio tempo Ameri
koj išlaikyti juos ant lėtesnės, 
lietuviškos šachmatų lentos...

Penkiasdešimt metų yra pat
sai kūrybingiausias vyro laiko
tarpis, kada gyvenimo patirtis 
leidžia objektyviau įžvelgti į vi
sas sritis, o fizinis pajėgumas 
įgalina paskirti savo jėgas no
rimam tikslui pasiekti. Savo 
gimnazijos suolo draugui Povi
lui linkiu neapkerpėti vien šach 
matais beužsiimant,- o prisi
minti ir senus laikus — paga- 

I ląsti plunksną ir, nors be 
j Plunksnos klubo, imtis mūsų 
J spaudos ir visuomenės gyveni
mo skyles, kurių, deja, dar daug 
turime...

Tikiu, jog Povilas Sirgedas 
ateity duos mūsų spaudai bent 

I atsiminimų iš savo veiklos Aust

JOHN W. McCORMACK 

IR LIETUVOS LAISVINIMO 

KLAUSIMAS

Atstovų rūmų pirmininkas už Lietuvos išlaisvinimą 

M. KRUPAVIČIUS

lio sūnaus žmona yra lietuviš
kos kilmės ir lietuviško kraujo. 
Ji yra nuostabi mergaitė.

Su gražiausiais asmeniškais 
linkėjimais

Labai ištikimai Jūsų 
(Pas.) John W. McCormack 

1962. V. 15

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini- 
j mo Komiteto pirmininkas, lan- 
j kydamas Valstybės departamen 
to ir kitus valstybės organų pa 
reigūnus, turėjau garbę ir dide
lį malonumą atsilankyti ir pas 
Jus. Mano lankymosi tikslas 
buvo padėkoti Tamstai už de
mokratų atstovų palenkimą bal 
suoti už įkūrimą vadinamo Kers 
teno komiteto ir prašyti Jūsų 
nuolatinės pagalbos Lietuvos ir 
kitų bolševikų pavergtų kraštų, 
kenčiančių žiaurų sovietinį per
sekiojimą ir naikinimą, laisvini
mo darbe. Jūs, Pone Pirminin
ke, teikitės atsakyti į mano pra 
šymą, kad Jūs laikote ne tik 
savo malonumu, bet taip pat ir 
savo pareiga paremti Lietuvos 
laisvinimo pastangas, nes tautų 
ir žmonių laisvė yra Dievo va
lios skirta, todėl Jūs visada 
sieksite, kad ta Dievo valia bū
tų įgyvendinta.

Pažindamas Jus, Pone Pirmi
ninke, kaip nepalenkiamą ir ne
svyruojantį krikščioniškųjų prin 
cipų vyrą, ir atsimindamas Jū
sų tvirtą ir nekompromisinį pa- 

1 žadą, kurį Jūs davėte mano mi
nėto atsilankymo pas Jus pro
ga, aš ir visa lietuvių tauta, ne
paisant, kur bebūtume po pa
saulį išblaškyti, buvom labai nu 
džiuginti Jūsų išrinkimu i At
stovų rūmų pirmininkus. Eida
mas tas kilnias pareigas, Jūs 
turėsite dar didesnių galimumų 

! ir progų prisidėti prie mano tė
vynės ir kitų bolševikų paverg
tų kraštų išlaisvinimo.

Todėl teikitės, didžiai gerbia
mas pone Pirmininke, priimti 
mano nuoširdžiausius ir šilčiau
sius sveikinimus, taip pelnytai 
laimėjus rinkimus į Atstovų 
rūmų pirmininkus. Aš karštai 

, melsiu Visagalį Dievą, kad Jus 
j laikytų stiprų ir sveiką ilgus 
metus Jūsų didelio ir kilnaus 

! krašto tarnyboje ir nuolatos lai 
mintų Jūsų veiksmus, kuriuos

1954 metais balandžio 26 d. 
aš ir Vliko V. Tarybos pirmi
ninkas a. a. Karolis Zaikauskas 
išvykome iš Reutlingeno, Vokie 
tijoj, į JAV-es Lietuvos laisvi- 

I nimo reikalais. Daug kur teko 
važinėti ir kalbėti su įvairiomis 
JAV-ių įstaigomis ir pareigū
nais tuo klausimu. Gal kada 

■ apie tą kelionę plačiau parašy
siu. Įdomi ji buvo mums, įdomi 
bus ir ateities istorikams.

Bet šiuo tarpu pakalbėsiu tik 
apie mūsų pasimatymą su to 

!meto Atstovų rūmų demokratų 
mažumos lyderiu John W. Mc- 
Cormacku. Aplankėm jį tais 
pačiais 1954 metais birželio 17 
d. Atstovų rūmuose, jo darbo 
kabinete. Su manim dalyvavo 
Alto egzekutyvo nariai ir Anta
nas Rudis. Jų tarpe buvo Šimu
tis ir Grigaitis. Prie durų mus 
sutiko pats McCormackas. 
Aukštas, lieknas, elegantiškai 
apsirengęs, gerokai žilstelėjęs, 
pirmu įspūdžiu šaltokas, bet pa
sikalbėjime pasirodė jaukus, 
mielas, nuoširdus ir kalbus. Vir
šutine išvaizda labai skyrėsi 
nuo to meto Atstovų rūmų pir
mininko respublikono Juozo 
Martino, jr. Tas vyras neaukš
to ūgio, plačiapetis, papurusiais 
plaukais, nors milijonierius, bet 
nerūpestingai ir neelegantiškai 
apsirengęs: kaklaraištis pakry
pęs į šoną, marškinių apikaklės 
galai užsirietę, metėsi į akis 
apikaklėje vienur kitur pratrin
tos skylutės, žodžiu — ne dabi
ta, bet taip pat malonus pasi
kalbėjime, familiarus, geros'nuo 
taikos ir atrodė nuoširdus.

McCormackui, papasakojęs 
trumpai apie Vliką ir mano at
vykimo į Washingtoną tikslus, 
padėkojau jam už savo frakci
jos palenkimą ba’suoti už Kers- 
teno komisijos sudarymą ir pra 
Šiau remti Lietuvos laisvinimo 
bylą. Man pabaigus kalbėti, Mc 
Cormackas atsakė, kad jam ne 
tik malonumas', bet ir pareiga 
remti Lietuvos išlaisvinimo pa
stangas. Jo pastangos — įvyk
dyti Dievo valią. O grąžinimas 
Lietuvai laisvės yra Dievo va
lia.

Toliau jis pasipasakojo, kad 
esąs Malto Ordeno kavalierius, 

i kas jam teikia didelės garbės,
1 kad jo brolio sūnus vedęs lietu- 
, vaitę, kuri ne tik pati kalbanti 
; lietuviškai, bet ir savo vaikus 
' mokanti lietuviškai kalbėti. Aš 
į tai jam atsakiau, kad mums 

Į bus malonu sulietuvėjusį Mc- 
Cormacką pakviesti išlaisvintos 
Lietuvos ministerių. Pabaigus 

Į pasikalbėjimą, jis mus vėl paly
dėjo ligi durų ir čia atsiklaupęs 
paprašė mane jį palaiminti. Tai 
padarė gilaus įspūdžio man ir! 
visiems palydovams. Išėjus Gri
gaitis pasisakė gerbiąs tokius 
žmones, kurie kietai laikosi sa
vo principų ir nesigėdi juos vie 
šai. pademonstruoti.

Kai McCormackas buvo iš
rinktas Atstovų rūmų pirminin 
ku, aš, pasirėmęs ta pažintimi 

. su juo, pasiunčiau jam sveikini
mą. Savo sveikinimą ir jo atsa
kymą, išversdinęs į lietuvių kai
bą, čia talpinu.
Garbingajam

John W. McCormack
j Atstovų Rūmų Pirminilnkui 
Washingtone, D. C.

Brangus Pone Pirmininke,
1954 birželio 17 d. aš, kaip

Veronika Zukowski, kurios vy
ra 1953 m. nužudė Paul Crump, 
parašė Illinois gubernatoriui Ker- 
ner laišką, prašydama, kad ne
vykdytų mirties bausmės žudikui. 
Kaip spauda pranešė, ji yra ga
vusi grasinančių laiškų.

V A b A N D O S*.
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
šeštad nuo 9 iki 12 :30 p. p.

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

Current Dividend up to 4%%

i ralijoj, o apkeliavęs' savo gyve
nime net tris žemynus, galuti
niam įsikūrimui, kartu su uoš
ve Baranauskiene ir visa savo 
gražia lietuviška šeima sugrįš 
į laisvą nuo chruščiovinių sat
rapų tėvynę!

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

Marijos apsireiškimų Fatimojp 
1917 metais aprašymas
128 pusi. Kaina $1.00 

Užsakymus su pinigais siuskite-

DRAUGAS
4545 West 63rd Street

Chicago 29, Illinois

reiks atlikti einant naujas aukš 
ta.s ir atsakingas pareigas. Aš 
nuoširdžiai linkiu, kad Jūsų visi 
darbai keltų Jūsų tėvynės ir vi
so pasaulio gerovę ir prisidėtų 
prie ryžtingo ir bekompromisi- 
nio sulaikymo nuolatinio komu
nistų kėsinimosi į tautas, ku
rios dar yra laisvos, ir pagrei- i 
tinimo komunistų grandinėmis 
sukaustytos Lietuvos ir kitų 
pavergtų tautų išlaisvinimo.

Su nuoširdžia pagarba 
(pas.)

Prel. Mykolas Krupavičius 
1962. IV. 28

Rt. Rev. (Msgr.)
Mykolas Krupavičius

1411 S. 48th Court
Cicero 50, Illinois

Brangus Monsinjore,
Aš gavau Jūsų balandžio mė

nesio 28 dienos laišką ir tai 
man labai malonu. Aš labai ver 
tinu Jūsų gražius atsiliepimus 
apie mane Jūsų laiške. Mano 
pažiūros į mūsų gyvenimo būdo 
pratęsimą ir iš jų kylančią efek 
tingiausią kovą prieš bedieviš
kąjį komunizmą yra gerai žino
mos Jums ir pasauliui. Ką aš 
esu sakęs praeityje apie gali
mai greitesnį Lietuvos ir kitų 
komunistų prisijungtų kraštų iš 
laisvinimą, tebesu tuo įsitikinęs 
taip pat stipriai, kaip ir praei
ty-

Žinau, Jums bus įdomu suži
noti, kad mano brolio sūnus, 
kuris yra Massachusetts gene-1 
ralinis prokuroras, yra vedęs 
labai puikią mergaitę, kurią 
Mrs. McCormack ir aš labai di
džiuojamės ir kurios tėvas ir 
motina yra gimę Lietuvoj. Ki
tais žodžiais sakant, mano bro-

.............

Apie meilę, šeimą 
ir konfliktus

Mūsų literatūra praturtėjo ver
tingu Kotrynos Grigaitytės nove
lių rinkiniu “Veidu prie žemės”. 
Autorė yra taipgi žinoma poetė. 
Užtat šioje knygoje jos sakiniai 
teka su filminiu vaizdumu, išsi
reiškimų turtingumu. Čia daug 
moteriško sevlnumo, psichologiškc 
įžvalgumo, kūrybinio talento. Ga
biai męzgami dialogai. Novelėse 
kalbama apie meilę, šeimą, vidaus 
ir tarpusavius konfliktus, iškylan
čias asmenines ir šeimines pro
blemas. Stilius gyvas, charakteriai 
ryškūs. Temos — daugiausia iš 
lietuviško gyvenimo tėvynėje ir 
tremtyje. Knyga turi stiprią in- 
trygą ir daugelis, ėmę skaityti, ją 
norės užbaigti vienu pradėjimu. 
Šiame leidiny yra 13 novelių, pa
rodančių autorės didelį kūrybinį 
išradingumą. Aplankas P. Jurkaus. 
Knyga turi 205 pusi., kainuoja $2. 
Išleido Lietuviškos Knygos klubas. 
Gaunama “DRAUGE”.

Pirkite IHV Apsaugos 
B o n u s I

— JAV geležinkelių darbinim- 
ikai išsikovojo didesnius uždar
bius tačiau kartu pajuto nedar
bo šmėklą, — jų nemaža atlei
džiama iš darbų.

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybės, etc.
3237 W. OSrd St., Chicago 29, UI, 

Tel. 434-4060

n dpi no ELECTROniCS
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TV - R ADIOAI - DUOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI-PUOKŠTELĖS

ANTENOS- BATERIOOS- LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

Viskam žemiausios kainos Ir garantija

3321 S. Halsted St,- CLIFFSIDE4-56651

S 1(1%, 20%, 30% pigiau mokSslteg 
"■'už apdraudą. nuo ugnies ir auto-M 

•nobillo pas jtt
1FRANK ZAPOLISI

3208% West 95th Street B 
'Jhicago 42, Illinois u

'ei. GA. 4-8054 ir GK. 6-4339.®

K. BUTKUS
Aluminijaus išdirbiniai 

namų pagerinimui 
PRospect 8-2781

J?

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, III.

Paskolos, perkant namus, daromos ilgiems terminams 
ir žemais nuošimčiais 'mėnesiniais išsimokėjimais.

Dėl infctimacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas 

2202 W. Cermak Road Chicago, III. Vlrginia 7-7747
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Liąuor Stor
5515 S0. DAMEN AVE. ALL PHONES WA 5*8202

JULY — LIEPOS 19, 20, 21 D. D.
j

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4..93 į
CUSENIER IMPORTED THREE STAR

COGNAC Fifth $3-98 jj
OMEGA 25 YEAR OLD GREEK

BRANDY Fifth '$5-59 j
GRAIN ALCOHOL 190 PROOF

U. S. P. Fifth $4.89 g
RICCADONNA Imported VERMOUTH

Dry or Sweet 30 oz. Bottle $1.19 j
IMPORTED CANAD1AN 90 4 Proof d

6 YEAR OLD WIUSKEY Fifth $3-88 jj
GRAND MARNIER LIQUEUR Fifth $Q.39 |
IMPORTED FRENCH 7 Į!

BLACKBERRY or APRICOT
LIQUEUR Fifth $3-39 |
NIKOLOFF VODKA 80 Proof $2.98 |

CHOICE OF HEINEKENS, CARLSBURG, ,l|
TUBORG, or WURZBURGER IMPORTED
BEER, 24—12 oz. Bottles Case $7.95 ?



Graži talka “Eglutei”
Liepos 1 d. 2 vai. p. p. įvyko 

piknikas K. Titų rezidencijoje. 
Medžių pavėsy išdėstytus sta
liukus puošė “Eglutės”, ant ku
rių buvo įrašai, kad tai vienin
telis vaikų laikraštėlis, arba — 
Remdami “Eglutės” leidimą, su
stiprinsime vaikuose meilę liet. 
žodžiui — ir pan. Atsilankė ne
maža žmonių. Dalyvavo viešnia 
iš Chicagos D. Augienė. Ji sa
vo kalboje nušvietė N. Pr. Ma
rijos seselių darbus ir rūpes
čius. Prašė remti jų kilnius sie
kimus. Liet. mokyklos vedėjas 
(Vysk. M. Valančiaus) Pr. Ka
ralius pabrėžė savo kalboje 
“Eglutės” laikraštėlio rėmimo 
reikalą ir reikšmę.

Pikniko metu buvo galima 
įsigyti liet. knygų, kurias bu
vo atvežusi p. D. Augienė.

Susirinkusieji prie gražios 
liet. muzikos maloniai besivai- 
šindami praleido keletą valandų.

Šį pikniką labai parėmė Ę. 
Titai, duodami nemokamai vie
tą, ir ponia, paruošusi daug ke
pinių ir gėrimų (lietuviškos gi
ros). Visa Gaižučių šeima pri
sidėjo darbu ir maistu, o jų 
sūnūs Petras energingai parda
vinėjo uogas ir gautus pinigus 
atidavė “Eglutei”.

Maistu parėmė Cepukaitienė, 
Alb. Gražulienė, Akelaitienė, L. 
Gailiušienė, Barzdukienė, Sta'n- 
kaitienė, Širvaitienė, S. Laniaus- 
kienė, A. Karklienė, E. Stempu- 
žitnė, Ad. Neimanienė, St. Sta- 
sienė, Alkaitis ir Gražuliai 
(kraut, savininkai). Pinigais pa
rėmė K. Karpius.

Veltui davė muziką A. Kark- 
lius. Pr. Stempužis nuoširdžiai 
dirbo prie baro.

Esame deginki visiems atsi
lankiusiems ir visiems padėju
siems “Eglutę” pikniko pro
ga. Taip pat dėkojame Šv. Jur
gio parapijos klebonui kun. B. 
Ivanauskui už paskolintus sta
lus ir kėdes ir pranešimą baž
nyčioje. S. S.

I KONKURSINIS RAŠINYS 
APIE MAIRONĮ

Clevelando Maironio Metų 
Komitetas, siekdamas į Mairo
nio minėjimą prasmingai įtrauk 

i ti taip pat jaunimą, Lietuvių 
Bendruomenės Clevelando I 
Apylinkės Valdybos iniciatyva 
bei siūlymu, skelbia jaunimui 
konkursinį rašinį apie Maironį. 
Sąlygos:

1. Rašinys rašomas viena ku
ria čia teikiama a) Maironis 
— tautos atgimimo dainius, b) 
Maironis tautoje ir dainose, c) 
Gamta Maironio kūryboje, d) 
Maironio reikšmė Lietuvai ar 
e) paties rašančiojo pasirinkta 

i tema.
i 2. Rašoma ranka arba maši
nėle. Rašinio apimtis — ne ma 
žiau kaip 4 mašinėle rašyti pus 
lapiai, praleidžiant eilutę.

Pageidaujama rašinio pabai
goj nurodyti panaudotąją lite
ratūrą.

3. Konkurse dalyvauja stu
dentai ir moksleiviai, baigę 

; Clevelando akuštesniuosius li
tuanistinius kursus ar šeštadie
nines lituanistines mokyklas, ir 

' aukštesniųjų lituanistinių kur
sų klausytojai.

4., Rašinys pasirašomas sla
pyvardžiu.

I 5. Rašinius vertina komisija: 
pirm. P. Balčiūnas, V. Kavaliū-

tinė (pašto antspaudo) data — 
ne vėliau kaip 1962 spalio 6 d.

9. Premijos įteikiamos jauni
mo Maironio minėjime 1962 spa 
lio 20 d.

Maironio Metų Komitetas

RADIJO BALIUS

Liepos mėn. 28-sios dienos 
vakare Lake Shore Country 
Club patalpose įvyksta radijo 
bičiulių ir rėmėjų koncertas — 
balius, dalyvaujant sol. Aldonai 
Stempužienei ir Čiurlionio vy
rų chorui, diriguojant muz. 
Alf. Mikulskiui.

Atvykime į jaukų ir nuotai
kingą vasaros balių prie gra
žaus ežero kranto.

Bilietus užsisakyti iš anksto, 
skambinant tel. 382-9268.

Tą vakarą bus paskirstyti ir 
keturi mūsų žinomųjų dailinin
kų paveikslai radijo rėmėjams. 
Clevelande gyveną lietuviai dai 
lininkai kun. P. Dzegoraitis, 
Vyt. Ignas, Vyt. Raulinaitis ir 
A. J. Vaikšnoras padovanojo 
keturis paveikslus, kurių ver
tė siekia per 600 dol. Mūsų dai
lininkai šias vertingas dovanas 
davė nuoširdžiai norėdami pa
dėti lietuviškai radijo valandai.

Visų lietuvių skubus ir nuo
širdus dėmesys įgalins ir paska
tins dar labiau garsinti lietu
viškos kultūros laimėjimus ne 
tik savo išeivijos, bet ir kitų 
tautybių žmonėse.

Baliaus pradžia 7:30 v. v. 
Gros puiki kapela šokiams, 
veiks turtingas bufetas. Bileto 
kaina 3.50 dol. Galima užsisa
kyti ir paskirus staliukus.

NAUJA ČIURLIONIO 
ANSAMBLIO VALDYBA

i Naująją Čiurlionio ansamb-

“Sename vienuolyne”, kun. P. Dzegoraičio paveikslas (aliejus), 
padovanotas Tėvynės Garsų radijo valandai paremti.

KUN. JUOZAPO BACEVIČIAUS 

PRIMICIJOS

Tėvo Juozapo Bacevičiaus. OFM, primicijų vaišės East Chicago, 
Ind. Iš kairės: tėv. J. Liauba, OFM, primicianto motina, brolis, 
tėv. Juozapas, OFM.

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. liepos mėn. 20 d. 5

Socialines reformos Ispanijoje

Bilbao vyskupas Pa-blo Gur- , Asturijos provincijoje ir dvie- 
pide ir katalikų darbininkų or- i jose baskų provincijose. Darbi- 
ganizacijos Ispanijoje siekia į ninkai reikalauja, kad jiems į 
socialinių reformų, jų tarpe ir dieną būtų mokama $2.33, nes 
darbininkų dalyvavimo fabriko , dabartinis atlyginimas — $1.40 
vadovybėje bei nuosavybėje. j ir $1.60 už 8 valandų darbą yra 
' Vyskupas Pablo Gurpide savo 1 nepakankamas kylant pragyve- 

ganytojiškame laiške rašo: nimo išlaidoms.
“Kai kurios socialinės grupės 
siekia išsaugoti savo privilegi
jas besiremdamos tuo, kad dar
bininkai dar neva nėra pasi-

NAMAI KELIAUJANTIEMS 
DARBININKAMS

JAV Butų agentūra paskyrė

Tėvas Juozapas Bacevičius, fabrike. Vienas brolis Purdue 
O.F.M., birželio 24 d. šv. Pran- universitete studijuoja inžine- 
ciškaus lietuvių parapijos baž- riją, o kitas brolis šiais metais 
nyčioje atnašavo pirmąsias iš- baigė šv. Pranciškaus lietuvių 
kilmingas šv. mišias. 10:30 v. parapijos pradžios mokyklą ir:jams, nes krikščioniškieji sočia
ryto iškilmingoje procesijoje žada lankyti aukštesniąją vysk. | liniai principai derinasi su jų 
atlydėtas iš klebonijos į bažny- Noll mokyklą, Hammonde, Ind. | reikalavimais. Tuo leidiniu krei 
čią. Prie klebonijos durų pasi- Sesuo jau yra ištekėjusi. Brolis piamasi į vyriausybę, kad būtų

ruosę nesti atsakomybę. Bazny- kataiikų k ko.
Cia negali sutikt! su šia nuomo- m besirūpinančiam kėliau
ne Priešingai, ji reikalauja, j darbininkais> kad tas
kad būtų padarytas galas to- lėšag sunaudotų parūpinti butų 
kiai neprotingai linijai”. .. įšitokiems darbininkams. Tokių 

Ispanijos katalikų akcijos pįgių butų kolonijas numatoma 
darbininkų grupės: Jaunieji pastatyti Bexare, Tex. 
Krikščionys Darbininkai (JOC)
ir Katalikų Darbininkų Sąjun
ga, išleido brošiūrą, kuria pa
rodomas pritarimas streikuoto-

nuimtas draudimas streikuoti, 
— kad būtų mokamas teisingas 
atlyginimas visiems darbinin
kams ir kad darbininkija galė-

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Ave.

Tel. FRontier 6-1882
tiko uniformuoti išsirikiavę Ko inžinerijos studijoms gauna sti 
lumbos vyčiai ir su gėlių pokš- pendiją iš vietos Inland Steel 
temis gražios jaunimo gretos, fabriko.
Jaunasis kunigas - vienuolis, Bažnyčioj triumfališkoms pa
lydimas kun. klebono Ig. Vi- maldom pasibaigus, parapijos tų dalyvauti įmonių vadovybėje 
churos, tėvo J. Liaubos ir tė- salėje buvo šaunios vaišės, ku- nuosavybėje
vo B. Bagdono ir dar kelių pa
sauliečių kunigų įžengė į savo 
tėvų parapijos bažnyčią. Pa
mokslą pasakė tėv. J. Liauba, 
O.F.M.; prisiminė, kad kitais 
metais ši lietuvių parapija švęs 
auksinį jubiliejų; pastebėjo, 
kad iš šios lietuvių parapijos 
tai pirmas kunigas.

Tėv. Juozapas, O.F.M., yra 
gimęs 1934 m. birželio 21 d.

riose dalyvavo gražus svečių, 
skaičius. J. Ervydis

---  0 ----

Ant liežuvio suverid 
vabalus

Kai kurie paukščiai muses 
ir vabalus gaudo savotiškai.

, Pavyzdžiui, geniai vabalų ieško 
po medžių žieve. Jie ieško me
džių graužikų ir suradę kala

Daugiausia streikuotojų yra

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio lkl penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto., šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:80 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

TeL HEmlock 4-2413 
715# So. Maplevvood Ave.. 

Chlcajro 29, IU.

Lietuvoje,~ Vilkaviškio apskr., įv-je savo ilgu ir tvįrtu sna. I

— Ponia Degutienė iš Cleve
lando, Ohio, su savo dukra 
Giedre ir sūnum Jonu lankėsi 
Kanadoje. Džiaugiasi svetingai 
praleidusi keletą dienų. Jos duk
ra Giedrė yra aktyvi ateitinin
kė - studentė.

— Regina Brazaitienė, nau
jos parapijos vargonininkė, grį
žo iš atostogų, kurias praleido 
New Yorke pas savo brolį. Vėl 
pradėjo repetuoti su berniukų 
choru.

— Vida Steponavičiūtė baigė 
Ohio Universitetą ir gavo ba- 
kalaureatą biznio admin. srity, 
o jos vyras L. Bosinas baigė 
tą patį universitetą pereitais 
metais.,

nas, D. Staniškiene, J. Stempu- 
žis ir J. Žilionis.

6. Skiriamos trys premijos: 
pirmoji 50 dol., antroji 35 dol. 
ir trečioji 20 dol. Lėšas skiria 
LB Clevelando I bei II apylin
kės, taip pat kviečiama prisidė
ti draugijas ir paskirus asme
nis.

7. Rašiniai kartu su atski- 
į ruošė užlipintuose vokuose įdė
tomis jų autorių pavardėmis, 
vardais ir adresais vertinimo 
komisijai siunčiami paštu pir
mininko adresu: P. Balčiūnas, 
3092 Euclid Hts. Blvd., Cleve
land 18, Ohio.

8. Rašinių išsiuntimo pasku

Šimtas žmonių, jų tarpe vienas per žiūronus, kalvose ir apleis
tose kasyklose ties Braceville, III., ieiško liepos 12 d. dingusios 3 
metų mergaitės Lisa Shaekelford. Ji buvo rasta praslinkus 44 
valandoms einanti geležinkelio bėgiais.

bo valdybą sudaro: VI. Plečkai
tis — pirm., A. Penkauskas — 
vicepirm., N. Maželienė — sekr., 
A. Gelažiūtė — ižd., A. Matu
lionis — namų reikalų vedėjas. 
Senajai valdybai sėkmingai ir 
sumaniai vadovavo A. Penkaus
kas. V. R.

TRADICINE SPORTO 
ŠVENTE

Minint Dariaus ir Girėno di
džiojo skridimo sukaktį, Cleve
lande ruošiama X-ji tradicinė 
sporto šventė, kurią rengia 
Žaibo klubas. Šventė įvyks lie
pos 28 d., šeštadienį, 12 vai. vi
siems žinomame Patrick Hen
ry stadione, esančiame Arling- 
ton Ave. prie East 123. Pro
gramoje visos populiarios leng
vosios atletikos rungtynės, vy
rų ir moterų. Įvairių prieauglių 
klasių rungtynės prasidės tą 
dieną 9 vai. ryto. Dalyvauja 
lietuvių lengvatletai iš Cleve
lando, Toronto ir Chicagos; 
taipgi pakviesti pajėgesnieji 
latvių ir estų sportininkai. Ši 
informacija mūsų dienraščiui 
buvo perduota telefonu iš Cle
velando.

Alvito bažnytkaimy. Pakrikšty
tas Jono vardu. A'cu tėvai pra
džios mokyklos mokytojai. Au
gino 4 sūnus ir 1-ną dukrą. 
Jonas pradžios mokyklą baigė 
Lietuvoje. 1944 m. visa šeima 
karo audros atblokšta į Vaka
rus. Tremtyje Jonas baigė 3 
gimnazijos klases. 1949 m. visa 
Bacevičių šeima, išskyrus 1 sū
nų, kuris liko Lietuvoje, atva
žiavo į JAV. Nuolatiniam gy
venimui sustojo East Chicago, 
Ind. Čia Jonas baigė vietos vy
skupijos
lą. 1953 m. įstojo į vienuolyną , 
pas pranciškonus, šiais metais, - 
birželio 16 d. įšventintas į ku- ' 
nigus ir dabar vadinasi tėvas 
Juozapas, O.F.M.

Tėvai gyvena East Chicago,
Ind. Darbą turi Inland Steel

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR
AUKŠTOS RvšTES FOTOGRAFIJOS ! 1 
MŪSŲ SPECIALYBĖ.

PRECIN PHOTO STUDIO
4008 Archer Ave. Tel. VI 7-2481 

(Incorporated)
EDVARDAS ULIS, sav.

pu skylę, pro kurią įkiša mik
liai lankstų ir gan ilgą liežuvį: 
vabalui iš po žievės išsitraukti. 
Be to, kai kurios genių rūšys 
gali suverti vabalus ant savo lie 
žuvio, lyg ant segtuko. Paukš
čiai, kurie ryja vabzdžius, yra
naudingi augalams 
liams.

ir gyvu-

i.haihaskas

' 1961 OLDS. 4 Dr. H.T. Air
Cend. Full Power.... $2,795:00

1961 CHEV. IMPALA 
4 Dr. H.T. .................. $2,095.00

1961 OLDSMOBILE
STARFIRE .............. $2,995.00

1960 CHEVROLET 
OORVAIR  ................ $1,095.00

Taip pat parūpiname ir naujus 
1962 !mod. įvairių firmų už piges
nę kainą nei kitur.

Vacys Scerba, Vacys Motor 
Sales vedėjas

DUODAME 6-ių mėnesių garanti
ją už bet kurių metų automobi
lius, kuriuos mes parduodame.

J. G. TELEVISION CO.
2512 47th St., FR 6 1998 

aukštesniąją mokyk- ;TV radijai, hi-fi, vėsintuvai 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta

VACYS MOTOR SALES 
6616 S. VVestern Ave., Chicago 36, Tel, WA 5-5121

SUTAUPYKITE NUO $500 IKI $TOQO
ANT NAUJO AR VARTOTO AUTO ! »•J W

MOVING
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to?5. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063

Balzekas Motor Sales, Ine.
DIRECT F A C T O R Y D E A L E R FOR:

CHRYSLER - Imperial — PLYMOUTH - Valiant — STUDEBAKER - Lark
300 gerų vartotų automobilių. Labai nužemintam kainom. Galima pirkti be pinigų.

BALZEKAS MOTOR SALES, 4030 Archer Ave., VI 7-1515
Didžiausia ir teisingiausia Automobilių įstaiga Amerikoje

MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖ

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika os mėn. 19, 20, 21 dienomis

PAPIROSAI UŽSIDEGA 
PATYS

Italijoje gaminami papirosai, 
kuriems uždegti nereikia nei 
degtukų, nei žiebtuvėlių. Kiek- 
vieno papiroso gale yra specia
lus degiklis. Norint užsirūkyti, 
tereikia papiroso galu brūkšte
lėti per juostelę, priklijuotą 
prie papirosų dėžutės.

BISŲUIT 3 Star Cognac .... 
RICCA DONNA, Imp. Vermouth 
GRAND MARNIER Liąueur ..
IMP. FRENCH Liąueur.........
VODKA, 80 proof.................
IMP. BORDEAUX Wine .........

5th $4.98
$1.15

5th $6.35
5fh $2.98
5fh $2.98
5th 980

HILLS BROS. COFFEE.................... 2 Sv. $1.15
GRYBŲ (kelmučių) .. ............... Kvorta $1.19
GRYBŲ (kelmučiy) dėžė .... 12 kvortų $12.89 

Didelis pasirinkimas importuotų šokoladų, špro
tų, uogienių, Įvairių silkių ir žuvų gaminių. 

KAINOS — ŽEMOS! KVIEČIAME ĮSITIKINTI!



DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. liepos mėn. 20 d.

KAIP BRAZILAS PAGERBĖ 
LAIMĖTOJUS

Siautėjimai grįžtant čempionams į Sao Paulo 
NIJOLE SEMĖNAITĖ, Sao Paulo, Brazil’ja

Visa Brazilija sutiko džiaugs 
mingai didingiausiomis iškilmė
mis laimėjusią pasaulines rung
tynes futbolo komandą. Bet Sao 
Paulo (trylikos žaidėjų gimti
nė) miestas iškėlė visų įspūdin
giausias sutiktuves.

Jau ankstų antradienio rytą 
paulistai pradėjo masiniai rink
tis į Praca da Se aikštę. Radi
jo pranešėjai ragino visus pa
triotus užrakinti duris bei užda
ryti parduotuves ir traukti į 
miesto centrą pagerbti sugrįž
tančią komandą.

Užsidaro universitetas, 
konsulatas paleidžia 

tarnautojus
Sao Paulo universitetas, ku

rio studentai streikavo jau visą 
mėnesį, pirmą kartą užrakino 
savo duris. JAV konsulatas, tru 
pūtį sukrėstas, kai pastatas, 
kuriame jis turi savo raštines, 
buvo atakuotas penkiasdešim
ties smarkaujančių paauglių, 
švenčiančių pagal savo būdą, 
planavo paleisti anksčiau visus 
konsulate dirbančius brazilus.

Pusę keturių po pietų čempi- 
jonai nusileido Sao Paulo Con- 
gonhas aerodrome, kur juos su
tiko džiūgaujančios minios, įvai 
rūs dignitoriai, garbingieji at
stovai ir visas “kablio ir kopė
čių’’ būrys iš ugniagesių koman 
dos. Ugniagesiai vežė nugalė
tojų komandą penkių valandų 
procesijoje į Praca da Se aikš
tę. Tuo tarpu televizijos bei ra
dijo bangomis (sunkvežimių su 
garsintuvais pagalba) buvo ro
doma bei pranešama to trium- 
fališko maršo kiekvienas žings
nis stebintiems namuose per vi
sus keturis televizijos kanalus.

Įvairių grupių procesija
“Kiek daug žmonių! Kokia 

begalinė masė!” — šaukė stebė
damasis vienas pranešėjas mies 
to centre, Avenida Sao Joao 
gatvėje. “Nėra nė vienos tuš
čios vietos, net ne vienos viete
lės, jokio tarpelio!”

Kas per beprotystė! Kas per 
šventimas! Negalima net įsi
vaizduoti, kad kas nors pasau

Ross McGovern, 18 m. jaunuolis, grimo mėgėjas, susilažinęs su 
draugais šitaip išsipuošęs Hollyvvoode nuėjo į kiną, kur jį sutiko 
pasibaisėjimo šauksmai. Policija jį ištardė ir paleido.

HEALTHY FOOD RESTAURANT
/N* f f f LIETUVIŲ VALGYKLA

jįfy V/jv *^36 South Halsted Street
Tel.: ®Al»iibe 6-9837

Julija O. Bičiūnienė Chicago 8, Illinois

lyje galėtų bent dalinai sujudin 
ti amerikiečius, nebent Pergalės 

Į dienoje. 1945 m.

Visos gatvės buvo uždarytos, 
nes įvairiausios grupės plaukti- 

: nai plaukė iš visų pusių: mo
kyklos vaikai, tretininkai, vie
nuolės, kunigai ir kiti. Įvairias- 

j palvės masės ir visi linksmai 
! dainuodami.

Sao Paulo sustoja
I Sao Paulo turi šūkį (kaip Chi 
į cagos I Will): “Sao Pauo !nao 
pode parar” (Sao Paulo negali 
sustoti). Bet šią dieną Sao Pau 
lo tikrai sustojo. Per dešimtį 
[autobusų stovėjo daugiau valan
■ dos gatvėje nepajudėdami, kol 
procesija triukšmingai siūbavo 
pro juos. Ir nė vienas keleivis 
nenusiskundė. Du tramvajai į- 
suko į Avenida Sao Joao į pat

■ parado vidurį ir abu buvo tuč 
I tuojau sustabdyti ir užplūsti 
žiūrovų, kurie neberado sau vie 
tos pačioje gatvėje. Siauros po
pierinės juostelės, konfetti, to
nai popieriaus įvairiausiame pa
vidale krito ■ ant laimėtojų.

Pametami batai, suplėšomi 
rūbai

Tame laukiniame sumišime 
šimtai žmonių pametė savo ba
tus, o kai kuriems buvo nors ir 
atsitiktinai, net suplėšyti dra
bužiai.

Jau nakties tamsai leidžian
tis ant miesto ir gaubiant jį po
ilsiui, komanda pajudėjo į Pa- 
caembu stadijoną, kur ir vėl 
juos sutiko 40,000 sporto mylė
tojų. Juos sveikino įvairiausių 
ugnių šūvių salvės, taip skar
džios ir griausmingos, kad per 
mylių mylias aidėjo, lyg koks 

[ aršiausias kovos laukas.
Visos gerbimo ceremonijos 

nusitęsė ligi pačių paryčių. Lai
mėtojai buvo išsisėmę, jų ger
bėjai perdaug jau prisidžiaugę, 
o pačios gatvės pasiliko nuklo- 
tos tokiom storom klodėm po
pierių, jog atrodė, lyg po rekor- 

[ dinio prisnigimo.
! Karnavalas pagaliau visai pa 
sibaigė. Bet brazilai dar vis kai

G m. 6 kamb. mūrin., alum. lang., 
saus. įrengt. rūsys, garaž. $22,750.

4 būt., mūrin., 2 auto garaž., alum. 
lang., alyv. šild., gražus pajam. nam. 
$42,96(1.

lnteligent. šeiniai, 15 m. puiki 6 
kamb. degintų plytų, rezid., apie 40 
pėd. sklyp., skoninga ir gražu. 
$26,000.

2 būt. 7 m. mūr. prie parko, 5 ir 
4 kamb., iškelt, vahizdž. garaž., 2 

[šild.. gazu. $31,500.
1% aukšt., 10 m. mūr. 5 ir 3 

kamb., gazu šild., garaž.. sausas rū- 
! sys, prie parko, $2S,000.
1 Taverna. Nauja, modern. didele. 
[Vieta, kur judejim. ir biznis, 4 
Ikamb. būt. Prašo $34,900.

2 būt,, mūras, 6 ir 3 kamb. butai,
I garaž., daug vert. priedų, $1S,SOO.

7 m. 4 kamb. mūras, prie parko, 
aauja gatv., apsauga nuo vand., ga

ižu šild., garaž. $19,600.

Peru valstybės karo .ministeris 
gen. Alejandro Cuadra-Iząuierda 
(kairėje) ir aeronautikos minis
teris gen. Salvador Noya Ferre 
sostinėje Limoje eina iš preziden
tūros. Kariškiai, nepatenkinti rin
kimų rezultatais, nuvertė prezi
dentą Manuel Prado.

bėjo apie žaidimus, ir ne tik 
apie šių metų, bet ir anuos, ku-. 
rie įvyks 1966 m. Tada Brazili
ja. mėgins laimėti trečią kartą 
iš eilės ir parsinešti visiškon 
nuosavybėn Julės Rimet auksi
nę taurę.

Nuostabūs Brazilijos laimėjimai
“Mes esame nuostabūs,” spin 

duliavo jaunatvišku džiaugsmu 
vienas studentas, “mes laimėjo
me penktą kartą vyrų ir mote
rų Pietų Amerikos tinklinio 
čempionatą; taipgi plaukyme; 
Aukso palmę' Carines turnyruo
se; pasaulinėse bokso rungtynė
se (nepaklausiau kokio svorio, 
tik žinau, kad čempijono vardas 
yra Eder Jofre); ir štai dabar 
— antrą kartą futbolo laimi
kis!”

Atsiliepė kitas santūresnis 
studentas: “Jei tik brazilai bū
tų taip susidomėję politikos 
srityje, kaip jie yra galvas pa
metę dėl futbolo...”

Tačiau brazilai dar vis buvo 
visiškai abejingi be galo tam
siai politinei ir ekonominei situ
acijai, žiauria grėsme stovinčiai 
prieš juos. Vienintelė informaci 
ja apie maisto trūkumą buvo 
duodama tik televizijoje kome
dijų ir juokų bei anekdotų for
moje.

“Be ryžių, pupų, cukraus ir 
druskos Brazilija laimėjo pa

saulines futbolo rungtynes,’’ pa
sakė vienas juokdarys, “įsivaiz 

, duokite, ką jie galėtų padaryti,
1 jei jie būtų buvę gerai paval
gydinti? ”

Savo tėvui aš esu skolingas už 
! gyvenimą, tačiau savo mokytojui 
esu skolingas už gerą, padorų
gyvenimą.

Aleksandras Makedonietis

GALITE UŽSISAKYTI 
VAISTUS SAU AR SIUNTIMUI 

Community Vaistinėje

Kazimieras Kareekaa, K. Ph„ vais 
tinės savininkas ir C. Ugianskis, 
R. Ph., tiksliai išpildo daktaro re
ceptus ne tik vietinius, bet ir gau
tus iš Lietuvos.

COMMUNITY PHARMACY
(Lietuvių vaistinė)

5000 West 16th Street
Cicero 50, IlUoois

Telefonas: OLympic 2 0951

Pirkite JAV Apsaugos 
B o m u s !

MARQUETTE PARKO CENTRE

K. VALDIS REAL ESTATE 
2815 W. 7įsi St Tei. RE 7-7200 arba RE 7-8534

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

Sav. Išeina pensijon lr parduoda 
Delavan Wisc. netoli Lake Geneva 
3 3 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 
j mūr. namą. Brighton Parke.

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

4259 So. Avė.
Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

6 kamb. mūr. bungalow, 3 mieg. 
kamb., 3 rūbinės. Karštu vand.- 
alyva apšild. 2 maš. garažas. Ar
ti susisiekimo, bažn. ir mokyklų. 
Naujai dekoruotas ir dažytas. 
Apylinkėje 60-os ir California. 
Tel, PR 6-3652.

$500 ĮMOKĖTI. 2 butai po 4 
kamb. Rūsys ir pastogė. Apylin
kėje 24 ir S. Sawyer. Lenkų ir 
lietuvių apylinkė. Skolą mokėti 
kaip nuomą. SVOBODA, 3739 W. 
26th St. LA 1-7038.

FIRST OFFERING BY OWNER 
Asking Price $20,000 

2 bedroom home, overlooking Pine 
Lake, in City limits of La Porte, 
Ind. with all Utilities in the house. 
Gas. eleetrie, scwer, telephone, full 
bsmt, sun porch, private beach. 
can be ahown anytiine. Contact
owner.

DOCTOR EDUARD YOllNG,
610 Lakeside, La Porte, Ind.

362—3907

PARDAVIMUI

Parduodamas (dviejų lovų-twin) 
miegamojo komplektas, ant grin
dų pastatoma lempa ir didelis fo
telis, Nebrangiai. BEveriy 8-3604

IŠNUOMOJAMA

Išnuom. mod. cottages atostogoms 
LAKELAND TERRACE 

Atvykit pasižiūrėti, ar skambinkit
RUBY KAHN

Union Pier, Mich. LAkeside 2216 
Box 224 Taip pat pardavimui

Išnuomojami 3 kambariai, nau: 
jai išvalyti. Gazo šilima ir šiltas 
vanduo. Arti Šv. Antano bažn. 
Suaugusiems. 1511 S. 49tli Court, 
Cicero. Tel. TO 3-6007.

DĖMESIO !

BMffl
“Viešpatie, Išklausyk

Suredagavo
Kun. K. Matulaitis, M.I.O. 

Išleido
rietuvių Katalikų Spaudos Draugija

Tai viena iš pilniausių maldakny
gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos; 11 novenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmės; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams 1j 
aboliueijai; maldos apaštalystės mal
dos; šv Valandos maldos; 33 giesm., 
Velykų ir Vėlinių apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
ir t.t

Ši maldaknygė yra geriausias pir 
kinys Amerikoje Užsisakykite tuo 
)ar

Maldaknygė "Viešpatie, Išklaus/t 
Manęs" yra labai gražiai išleista; at
spausdinta ant balčiaus’" ir geriau 
šio popierio; tvirtai įrišta su paauk 
Davimu ar be; nemažos raidės: dau? 
ryškių iliustracijų.

640 puslapių; 3/ colio storumo
Kaina
Paauksuota..................... . .........>3.50

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
DRAUGAS, 4545 W. 63 St 

Chicago 29, Illinois

Apsimoka skelbtiB "DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu 
viu dienraštis Gi skelbimų kulno

įsiems Dricfn&nio*

Platinkite “Draugę”.

CLASSTFTFD AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL. ESTATE

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI
1 aukšt. mūr, 6 ir 3 kamb. alyv. 

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

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

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

Prieš park, maisto prekyb. duoda 
$50,000 met. pajamų, 2 aukš. liuks, 
mur., 2 būt., oro apšald. $38,500.

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

Bright. pk. 3 būt. mūr., atskir. 
šild.. geros nuomos. $22,900.

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

6 kamb. mūr. 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.

$600 MĖN. PAJAMŲ
7 butai (5x5, 1—A ir 1—2 kmb.), 

mūr. prie Congress Expressway, į 
Vakarus nuo Cicero. $46.000.

ANT 35 PĖDŲ SKLYPO
9 metų 2 butų, mūr. namas Mar

ąuette Pk. 2 šildymo sistemos. Ap
sauga nuo potvynio. Kaina disku
tuojama — apie $36,500.

GERI ALSIA VASARVIETE
Sandūnuose (Beverly Shores, Tnd.) 

su baru ir restoranu. $1 2.000 gryno 
pelno per sezoną. Savininkas duos 
paskolą. Rimta priežastis verčia par
duoti. Pirksite už pusę kainos!

TINKAMAS DIDELEI SEIMAI
8 kambarių mur, bungalow Mar

ąuette Pk. šildymas alyva. Antri lan
gai! Dvigubas garažas. Proga pirkti 
Kaina numažinta iki $17.500.

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

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 Wesf 71 si Sireet
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. 51st St. WA 5-5030

Išnuom. kambarys vyrui ar 
moteriai. Galima naudotis virtu
ve; arba vyrui pagaminsime val
gį. 4500 Š. Talman, 3-čios durys 
iš šono, 2-me aukšte.

Savininkas parduoda 2-jų butų 
•modern. mūr. namą apylinkėje 
55th ir \Voleott. 5 ir 6 kamba
rių. Plytelių virtuvės ir vonios. 
Uždari porčiai. Karštu vand. ap
šild. Kilimai ir daug priedų.

Skambinti — PR 6-1845

PKOGOS-OPPORTUNITIES

Rūbų valykla ir siuvykla. Biznis 
veikia 35 rri. Medinis naitnas — 
krautuvė ir 4 kamb. užpakaly ir 
6 kamb. viršuj. Karštu vand.- 
gazu apšild. Apsauga nuo potvy- 

inio. 2 automobilių garažas. Kaina 
$17,000. 4602 So. Rockivell St.
LAfayette 3-1083.______________

Išnuomavimui ar pardavimui
STEIN & BINS.TOCK 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, General Delivery, Union 
Pier, Michigan. Arba skambinti 
Chicagoj po 7:30 vak. RO 1-3540.

HELP WANTED -- VYRAI

MAOHINIST
Opening in modern shop for man 
with ėxperience on repair and 
building of high speed production 
eąuipment.

Hours; 3:15 p. m. to 11:45 p. m. 

Excellent Benefits

W. H. HUTCHINSON 
& SON, INC.

1031 N. Cicero Ave.f Chicago

GSSHOLT LATRE 
OPERATORS 
TOOL GRINDER 
MACHINE ASSEMBIERS 
GENERAL MACHINISTS

Įst and 2nd shift.
Highest rates in area. 

Outstanding fringe benefits, 
including 

Free Hospital Sickness Insurance.

THE
LOCKFORMER
COMPANY

4615 W. Roosevelt Rd.
Phone BI 2-2070

Mūrinis 3 butukai ir šildomas 
[kambarys etike, Brighton p.. $21,800. 
i Medinis 4 kamb., rūsys, garažas, 
modernizuotas vidus, M. p., $10.800.’

2. Mūrin. 2x6, 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,
auto. paskolų draudimas, nelaimin
gų atsitikimų ir daug kitų. Mūsų 
įstaiga veikia nuo 9 v. ryto iki 8 v.

KAIRYS REALTY, 2501 69th ST. HE 6-5151
1 2 būt, pajam, medin., 5 ir 3
kamb. viršuj. Plytel. vonios, gazu 
šildym:. garaž., arti įstaigos, nužem. 
kaina. $18,990.

6 kamb. mūrin., arti 66 ir Rock- 
well, plyt. vonia, garaž., daug prie
dų. $17,800.

5Į4 kainb. mūrin., 2 m. senum.. 
60 pėd. sklyp. gazo šildym., arti 
72tos ir Harlem. $15.900.

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

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY v PUBLIC 
6455 So. Kedzie Avenue. Tel. PRospect 8-2233

Mūr. 1% 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.

MQr, 6 lr 5, centr. šildymas, ar
ti Archer susisiekimo, žemi mokes
čiai.

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 West 43rd Street 

Tel. CLiffside 4-2390

6 kamb. mūrinė resid., šildymas gazu, $1,500, įmokėti, už $16,500.
5 kamb. namas 1% aut. garažas. 1 akras žemės. $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 birtų namai, geros rendos, mažas įmokėjimas, priežastis—liga. 
Puikus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos šeimos svajonė.

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

Marą. Bark Mūr. 2x4, garaž. .$20,900. 
M ūrin. 2 po 5 ir 4 k., garaž., $26,900. 
Medin. 2 po 6 k., garažas, $13,900. 
Turime gert} bargenų, patikrinkite.

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

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

Savininkas apleidžia .miestą, 
parduoda pajamų nuosavybę. 3 

■ vienetai po 3 katmb. ir 2 kamb., 
visi apstatyti. 2 auto. garažas. 
Kreiptis į savininką šešt. ir sekm. 
5528 VV. 64th Place.

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

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

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

,

STANKUS!
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 VVEST 69th St.
| Chicago 36, Illinois

S I LD YMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rockwell Street
Tei. GRovehiU 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 B. Weete» Avė* 
Ghlcago •, HL 
Tel. VI 7-2447

Mūrinis 2x4 ir 2 rūsys, 30 p. lotas, 
naujos vonios, garažas, 65 — Camp
bell. tik $20,000.

kotas 35x125, M. p. $13,800.
Lotas 31x125, M. p.. $6,000.
I.otas 30x125, Gage p. $7,800. 
kotas 25x125, Brighton p., S5.000. 
Mūrinis 12 metų 5 kamb., gara

žas, rūsys, 6 blokai nuo Marąuette 
p. lietuvų mokyklos, $12,600.

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

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

Į 2 aukšt. mūr, 5—6 kamb., plyt. 
! vonios, gazu-karšt. vand. Šildym.. 
garažas, arti 64 ir Pauline. Tik
$17,900.

1 5 m. 2 būt. mūr. 5% ir 5% (3
mieg.) “beisboard” šiluma, užbaigt, 
rūsys. Tos rūšies namų turim įvai
riose vietose.

j CICERO—BERWYN
2-jų butų namas — 4 ir 4 Švie

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

Parkholme mūrinis 2 butų: 2 
į po 6-šis ka.mb,, mūrinis garažas.

Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas. 
[ 3 butai po 5 kamb. (3 miegamieji). 
I Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

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

DĖMESIO!

iillillilllllllllisilllillllllillllllhllllllllilli

Gražiy vizitiniy korteiiy 
biznieriui-profesionalui

reikia
DRA U G A S

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS

4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO 29, fLLINOIP

Skambinkit LUdlow 5-9500
illlililllllllllllllllllllllllistllllllllllllilllllll

V. SIMKUS
Statybos tr Remonto Darbai 
2618 WEST 71st STRKET 

Tel.: PR 8-4268 te TE 9-55S1

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Downspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 6 
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 1-6647, RO 2-8778

HEATING CONTRACTORS]
Statome šiitu oru pučiamus pe. 
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 

Chiengo 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 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153 )

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
STS-0T08 OL 7-2094 CMicago, Hl.
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Hslikopteris Boeing Vertol 107, skrisdamas su 19 keleivių, su
gedus motorui turėjo nusileisti j New Yorko East upę. Skrido iš 
Newarko aerodromo į W,3ll St. nusileidimo vietą ir j La Guardia 
aerodromą: Niekas iš skridusių nenukentėjo, tik truputį sudrėko 
bagažas.

KALBA VYRAS, KURS 1941 M. BUVO 

IŠTREMTAS Į SIBIRĄ

Reportažas iš skautų stovyklos

Michigan valst., prie Custer 
miestelio, Chicagos vaistininko 
Rako skautams dovanotoje že
mėje — kalnuotame miškelyje, 
šiuo metu vyksta Chicagos 
Aušros Vartų ir Lituanicos tun 
tų skautų stovykla. Ten stovy
klauja 130 skaučių ir skautų. 
Miške išdėstytas palapinės, kai 
neliuose vėliavų stiebai, kryžiai. 
Aplink palapines visur matosi 
įvairūs papuošalai, pačių skau
tų padaryti. Ir kas gražiausia, 
kad kiekviename žingsnyje 
skamba lietuviškos dainos'. Jas į 
ypač gražiai dainuoja mergai
tės.

Pereitą savaitgalį į stovyklą 
buvo suvažiavę nemažai stovy
klaujančių skautų tėvelių ir 
šiaip svečių. Vakare stovykloje 
suliepsnojo laužas, kurį uždegė 
Vidurvakarių rajono skautų va
das skt. VI. Vijeikis. Prie laužo 
skautai išpildė įvairiaspalvę 
programą, paminėjo ir mūsų 
tautos dainių Maironį. Sktn. J. 
Bobinienė, laužo vedėja, visus 
sujungė į bendras dainas, į pa
kilią nuotaiką. Daug gyvo hu
moro čia atnešė svetys iš Chi
cagos akt.- Alf. Brinką, prie 
laužo atlikęs skautus sužavėju
sį humoristinį lietuvišką nume
rį.

Sekmadienio rytą miško me
džių pavėsyje stovyklos dvasios 
vadas kun. J. Vaišnys, SJ atna
šavo šv. mišias, daug skautų 
priėmė šv. Komuniją.. Po mišių 
buvo bendri pusryčiai ir tada 
Giliandos skaučių stovykloje 
vienas iš įdomiausių ir jaudi
nančių momentų — Sibiro tram 
tinio žodis skautams.

jo tėveliai, taip pat pergyvenę 
Sibiro tremtį.

Kai mergaičių stovyklos ve
dėja sktn. A. Baukienė visus su 
kvietė į Gilandos stovyklos 
aikštę pasiklausyti Sibiro trem- 

; tinio žodžių skautams, palapi- ! 
inėse ar stovyklos rajone nepa
siliko nei viena iš stovyklaujan
čių 'Skaučių ar jų tėvelių. Visi 
sugūžėjo į Gilandos stovyklos 
vėliavų aikštę, kur, virš galvų 
plazdant laisvę skelbiančioms' 
Amerikos ir Lietuvos vėlia
voms, į susirinkusius prašneko 
31 metų vyras A. šalia jo sėdė
jo jo žmona ir 9 metų sūnus.

A. buvo ištremtas į Sibirą 
1941 m. birželio mėn. per masi
nius lietuvių trėmimus. Jis tada Į 

1 gyveno Raseiniuose ir buvo tik 
11 metų amžiaus. Jį ištrėmė 
kartu su tėveliais. Iš Viduklės 
gelež. stoties nuvežė į Vilnių, 
ten sujungė daugiau ešelonų ir 
vežė į šiaurę.

Iš 55 vagone buvusių žmonių, 
pakelyje mirė 15. Už Minsko 
sužinojo, kad prasidėjęs karas. 
Bet ešelonas riedėjo vis, tolyn 
į šiaurę. Pasiekė šiaurinį Uralą. 
Kai traukinys nebegalėjo, va
žiuoti, susodino į baidokus ir nu 
plukdė į miškus už Uralo. Išlai
pino miškuose. Ten nebuvo ne 
tik jokios trobos, bet ir maisto. 
Statėsi landynes, valgė medžių 
žieves, įvairias žoles. Žmonės 
tino, kūne vėrėsi žaizdos.

1945 m., karui pasibaigus, A. 
pabėgo į Lietuvą. Kai plačiuo
siuose Rusijos toliuose susitik
tiems rusams pasakojo, kad 
grįžtąs į Lietuvą, rusai modavo 
rankomis, sakydami, kad ten

Į
i

Jau iš vakaro, nuvykęs į sto
vyklą, iš kun. Vaišnio, skt. Gi- 
jūnėlio, Namiko ir kitų sužino
jau, kad čia stovyklauja vienas 
skautukas, gimęs Sibiro trem
tyje ir kad pas jį yra atvykę

baisu, ten karas, žmonių žudy
nės.

Anot A., pokario metais ru
sai į Lietuvą buvo sutraukę net 
20 NKVD ir kariuomenės divi
zijų gaudyti Lietuvos partiza-

13 aukštų balionas, iš Ca.pe Canaveral, Fla., paleistas beveik tūks- 
stantį mylių j aukštį. Taip jis atrodė bandymų metu išpūstas že
mėje. Numatoma tokį balioną paleisti į erdves, kaip Echo sate
litą, padedantį radijo ir televizijos programas persiųsti į tolimus 
žemės kraštus.

nų. Partizanai Aukštaitijoje ir 
Žemaitijoje išsilaikę iki 1950 
metų, o Suvalkijoje iki 1951 m. i 

1950 m. A. vėl buvo suimtas 
ir ištremtas atgal į Sibirą. Vė
liau ten vedė, sulaukė Stalino 
mirties ir grįžo į Lietuvą. Po 
kelerių metų nusišypsojo laimė 
išvykti į V. Vokietiją ir galop, 
po dvigubos tremties Sibire, pa
siekti laisvą Ameriką, kur jis 
tuojau savo sūnų įrašė į skau
tus ir išleido kartu su jais sto
vyklauti.

Tėvus ir svečius ypač sujau
dino pačių skautų duoti klausi
mai, ar jaunimas Sibiro tremty
je ir Lietuvoje kalba, rusiškai, 
ar seka vakarų madas ir pan.

Žvalus Sibiro tremtinys su 
džiaugsmu užakcentavo faktą, 
kad Sibiro tremties ir Lietuvos 
jaunimas rusiškai kalbėti mo
ka, bet tos kalbos vengia ir bai 
dosi, nes kalbėdami lietuviškai 
jaunuoliai demonstruoja savo 
tautybę ir nemarią Lietuvos 
meilę. Vakarų madas labai seka 
ir tuo demonstruoja savo nusi
statymą prieš okupantus. Gi 
komjaunuolių pagrindinis užda
vinys — burnoti prieš Dievą ir 
kunigus. Anot A., lietuvių ku
nigų kaulais yra nusėtos Sibiro j 
platybės ir Lietuvos žmonių 
bei Sibiro tremtinių širdyse pa- ; 
garba jiems neišblės dar ilgai.

Klausantis Sibiro tremtinio 
taip gyvai ir vaizdžiai pasako
jamų šiurpulingų pergyvenimų, 
ne vieno skruostais riedėjo aša
ros, nes tą akimirką ir jauni
mas, ir vyresnieji jungėsi su 
Lietuva, su jos žmonių kančio
mis, juoba, kad kalbėjo ne koks 
paradinis “didvyris”, bet jau
nas lietuvis, perėjęs dvigubą 
kančios kelią.

Kai palikom stovyklą, apte
musioje popietėje liūdnai ošė 
medžiai, tarsi jungdamiesi į tą i 
skausmą, kurį neseniai girdė
jom iš gyvo liudininko. Kažkur 
miške nuaidėjo berniukų Sto
vyklos vado skt. J. Prapuolenio 
ir jo pavaduotojo J. Toliušio | 
švilpukai. Jų pažadintas sto
vyklaujantis jaunimas vėl kilo 
prie naujų dienos darbų.

VI. R-mjus.

KAI PREZIDENTAS EINA APAŠTALAVIMAS
/ Į BAŽNYČIĄ , KARIUOMENEJE

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. liepos mėn. 20 d. 7

Prezidentas Kennedy dažnai 
eina į bažnyčią Middleburg, Vir
ginia, mieste. Jam specialių šv. ' 
mišių nebūna. Eina į bendras i 
parapiečių pamaldas. Prieš pre-! 
zidentui atvykstant, slaptoji po ■ 
licija apžiūri bažnyčią, ar nėra i 
kur paruošto kokio pasikėsini
mo. Pamaldų metu prezidentą 
saugo 10 - 30 saugumiečių. Pa
rapijos klebonui kun. Albertui 
Pereira, kaip rašo liepos mėn. 
nr. žurnalo “Good Housekeep- 
ing”, yra duotos instrukcijos ne 
laukti su šv. mišiomis, jeigu pre 
zidentas vėluojasi. Pamaldų me
tu niekas bažnyčioje neturi vaik 
ščioti, tik komiteto nariai. Taip j 
gi niekas neturi stovėti, kai visi 
klūpo ar sėdį. Taip pat niekas 
neturi išeiti, kol prezidentas nė 
ra išėjęs.

Prezidento spaudos skyriaus 
vedėjas Pierre Sallinger yra pra 
šęs klebono, kad jis savo pa
moksluose neminėtų prezidento,' 
neprimintų jo buvimo pamaldo
se. Taipgi klebonas prašytas ne 
naudoti frazių, pasakytų parla
mente, bediskutuojant kokius 
įstatymus. Prašytas neminėti ir 
praeities prezidentų. Savo pa
mokslų surašytus tekstus klebo 
nas prašytas palaikyti. Pamoks 
lai bažnyčioje dažniausia sako
mi laikantis tos šventės .evange 
lijos.

IŠ 7 VYRŲ, TIK 2 TINKA 
KARIUOMENEI

Futbolo Tautinės Lygos pie
tuose prezidentas J. Kennedy 
pareiškė, kad jis esąs labai su
sirūpinęs faktu, jog daugelis 
jaunų amerikiečių netinka ka
rinei tarnybai. Kad kariuome
nė gautų 2 kareiviu, reikia pa
šaukti 7 vyrus. Iš jų 3 iškrinta 
kaip netinkami fiziniu atžvilgiu, 
o 2 dėl nepakankamo protinio 
išsivystymo. Kai dėl Berlyno 
krizės reikėjo padidinti kariuo
menę. 196.000 vyrų, vyriausybė 
turėjo pašaukti 755,000 vyrų. 
Netinkamų kariuomenei vyrų 
nuošimtis kasmet vis didėjąs.

Prezidentas pareiškė, kad a- 
merikiečių tauta esanti atsiliku- 

į si fizinio lavinimo srity. Todėl 
I jis paragino visus amerikiečius 
jaunus ir senus daugiau užsi
imti sportu ir fizine mankšta.

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro 

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek 
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų. Parduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists - 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadvvay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
‘Draugas”.

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

yrą gaunamas Drauge. Jame yra
I 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. m.

E A R N
FIRST MORTGAGE BONDS 

PAYABLE SEMTANNUALLY

$ 100—$500—$ 1,000—$5,000 DENOMIN ATIONS 

5 YR. TO 20 YR. MATURITI.ES

JUOZAPAS STRAZDAS
(STRADA)

Gyv. 12207 S. Sangamon St.
Mirė liepos 18 d., 1962/12:30 

v. ir., sulaukęs 73 in. amž.
Gimęs Malta parapijoje, Lat

vijoje.
Amerikoje išgyveno 53 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sesers vaikų vaikai. Peteris 
Rerzins, jo žmona Sofija ir šei- 
ma, Peteris Vilams su šeima ir 
kiti gimines, draugai ir pažįs
tami.

Priklausė Šv. Vardo draugi
jai, S. L. A. — West Pullman 
kuopai ir Chicagos Lietuvių 
draugijai.

Kūnas pašarvotas l.eonard 
Bukausko koplyčioje, 10821 S. 
Michigan Avė.
x. Laidotuves įvyks šešt., lie
pos 21 d., iš koplyčios 8:30 v. 
r. bus atlydėtas j Šv. Petro ir 
Povilo parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

N uliudę: Gimines.
Laid. direkt. L. Bukauskas, 

Telef. COmmodore 4-2228.

1 JAMES E. DONNELLY FOUNDATION — Trustee 
Į (A Colorado Non-Proi'it Corporation)

Suite 518, 1575 Sherman St., Den ver 3, Colc.
Please send me complete ihfor-mation without obligation

I Name .........................................................................................................
' Address ............................................... .............. ......................................
j City .......................................................................... State ...................

...,. ... . ... ........ . . .
Kas tik turi gėrę skonį, 

Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

BRIDGEPORTE, 3287 S. Halsted Sf., Vlctory 2-4226 
Vedėjas E- RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC. 
MARQUETTE PK., 6211 S. We$tern, PRospect 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 
Liepos ir rugpiūčio mėn. abi krautuvės sekmadieniais uždarytos 

Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 
6211 South Western Avė. krautuvė 

------------- -------------------- -------------- --------------------------------- ---------t

--------------------------------------------------------- --------------------
KVIEČIAME APLANKYTI MUSŲ NAUJAS PATALPAS

AND LOAN ASSOCIATION
B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

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

41/2% eINSUKED

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

Dividendai mokami sausio ir liepos men. 1 r.
PIRM. ir KETV............................... 9 v. r. iki 8 p. p.
ANTRAD. ir PENKT..................... 9 v. r. iki 6 p. p.
ŠEŠTAD...........9 v. r. iki 12 v. a. Trečiad. uždaryta.

VALANDOS!

Dvidešimt penki kariai Rens- 
selaere, Ind., posėdžiavo, svars
tydami naujus apaštalavimo bū 
dus kariuomenėje.

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių

ir kitų papuošimų
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

i

PIRKITE DABAR TIESIOG HUO 
MR, NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Pianų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

J. F. BUDEĮKIŠ
LOOTUVIŲ DIREKTORIUS

»
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4685-87 South Kermifcge Avenue 
Tel. YA 7-1741-2

4330-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LR 3-9852

AMBUL&NCE PATARNAVIMAS DIENA EB NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS |M gfe
MARgUETTE FUNERAL HOME ■■‘..‘.II..

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
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Perskaitė dien, “Dranga” duokite ]j kitiems
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DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. balandžio mėn. 20

X. Naujieji Kryžiaus keliai 
Nek. Pr. Marijos seserų vienuo
lyno sodyboje, Norwičo vysku
pui maloniai sutikus, bus šven
tinami liepos 29 -— lietuvių su
siartinimo šventės proga Put- 
name.

Lietuviško stiliaus Kryžiaus 
keliai, padaryti pagal dailininko 
K. Jatužio projektą, yra gra
žus, prasmingas ir brangus re
liginio bei tautinio turinio pa
statų papildymas Putnamo vie
nuolyno sodyboje.

Šie Kryžiaus keliai statomi 
Lietuvos kančios, žuvusių ir 
kenčiančių lietuvių intencija.

X Lietuviai dalyvaus Chica
gos 125 m. sukakties minėjime.
Eisenoje rugp. 24 d. turės ke
letą gyvųjų paveikslų, kuriuos 
ruošia įvairios organizacijas.
Nuo rugp. 25 iki rūgs. 3 d.
Navy Pier bus paroda, kur tarp 
kitų bus demonstruojama ir 
kuo lietuviai prisidėjo prie Chi 
cagos augimo. Čia gražią inicia 
tyvą parodo vyčiai, planuoda
mi eksponatus.

X Gen. konsulas dr. P. Dauž 
vardis oficialiai pakviestas lie
pos 25 d. dalyvauti Tarptau
tinės Prekybos parodos atida
ryme ir parodos administraci
jos ruošiamoje vakarienėje; lie 
pos 26 d. mūsų gen. konsulas 
pakviestas dalyvauti Liberijos dabar ir ateityje 
konsulato parengime ryšium su 
jų valstybine švente; liepos 26- 
27 d. dalyvaus Chicagos Pre
kybos Rūmų ruošiamoj pasau
linėj Rinkų ir Ūkinio Progreso 
konferencijoje McCormick rū
muose; liepos 28-29 d. dalyvaus 
Alto posėdžiuose Chicagoje; 
rugp. 1 d. pakviestas į IV Tarp 
tautinės prekybos konferenci
jos priešpiečius, kur kalbėtoju 
bus E. Gudeinan, JAV Preky
bos pasekretcrius; rugp. 3 d. 
dalyvaus konsulų vaišėse She- 
raton - Chicago viešbuty.

Liepos 14 d., Prancūzijos 
šventėje, gen. kons. dr. Dauž
vardis dalyvavo priėmime Pran 
cūzijos gen. konsulo bute.

X Apie 30 Lietuvos vyčių or
■ganizacijos narių iš Chicagos 
ruošiasi vykti į vyčių seimą, ku 
ris rugpiūčio mėn. vidury į- 
vyks New Jersey.

X Marytė Mažeikaitė, Aldo
nos ir dr. Prano Mažeikų, gy
venančių 9333 So. Oąkley avė., 
Chicagoje, duktė baigusi Ma
rijos aukštesniąją mokyklą, iš
vyko septynioms savaitėms į 
Paryžių pasimokyti prancūzų 
kalbos. Rudenį pradės studi
juoti odontologiją Chicagoje.

X Buvęs Lietuvos konsulas 
Chicagoje A. Kalvaitis, šį va
karą kalbės per Margučio radi
ją Dariaus - Girėno skridimo , 
per Atlantą sukakties proga.

X Telefoninius pranešimus

La Reita Boyer, iš Topekos, Kan., rodo drabužį, kurį ji dėvėjo 
ir kurį sudraskė žaibas, per1 televizijos laidus kirtęs į jos koją, 
ją apdegindamas.

Chicagos žinios
ATSIRADO ANTRA POLIO 

AUKA

Chicagos sveikatingumo di
rektorius dr. Samuel Andelman 
praneša, kad liepos mėn. atsi
rado šių metų antroji polio 
auka, 18-kos mėnesių mergaitė.

■ JAV pakraščio sargybos tar
nyboje. Tai buvo pirmutinis J- 

! A/V laivas, paskandinęs nacių 
povandeninį U-laivą ties Ora- 
nu.

APVOGĖ BANKĄ

T. . . , Tylus, gražiai apsirengęs vy-
Jis ragina visus gyventojus rU!įag
skiepytis, o ypač tėvus pakar
totinai ragina skiepyti vaikus 
iki 5 metų amžiaus.

Šventės dalyviai organizuotai 
apeis pirmą kartą tuos Kry- 1 skubių žinių iš Washingtono, 
žiaus kelius minėta intencija.
Vėliau seselės vienuolės ir toje 
sodyboje gausiai besilanką mai 
dininkai įvairiais atvejais tuos 
kelius melsdamiesi dažnai vaik 
ščios lietuvių tautos dvasinei 
naudai.

Tai gilus pamaldumo aktas

IS ARTI IR TOLI

X Viktoro Ruikio, Kristmos 
Shotas, Tomo Marčio, Vidos 
Garlėnaitės ir Vytauto Valaičio, 
jaunučių tautinių šokių p ūdy
tojų, paveikslus tautiniais dra
bužiais aprengų ketvritadie- 
nį įsidėjo “Chicago Tribūne”, 
pažymėdamas, kad liepos 29 d. 
2 vai. 30 min. p. p. Tarptauti
nėje parodoje McCormick rū
muose 24 jauni lietuviai atliks 
tautinių šokių programą. Taip 
gi pažymima, kad juos moko 
Aldona Martis. Straipsnelyje 
nupasakojami atskiri lietuviš
kieji šokiai ir supažindinama su 
lietuvių tautiniais drabužiais.

X Juzė Maudus, gyvenanti 
Cocoa, Pla., lankėsi Chicagoj. 
Čia ji viešėjo pas savo seseris 
Pranciška Martinkėnienė ir O- 
ną Alauskienę, o taip pat pas 
dukterį Helen Gedutis, gyvenan 
čią netoli “Draugo”. Vėliau lan 
kėši Wisconsine ir Kanadoje.

X Stasei Pautienienei, 5300 
W. .23 Place, Cicero, III., tik už 
6 dienas, praleistas ligoninėje, 
Leonardas Jankauskas įteikė 
$385.34 čekį. L. Jankausko te
lef. LU 5-2094. (Sk.)

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

(Sk.)
x šaunus vėžių balius. — šių 

metų liepos mėn. 28 dieną (šešta
dienį) UNION PIER vasarvietėje, 
salėje NORTH UNION PIER 
IMPROVEMENT ASS’N prie 
Howard Street ir Berrien Rd. 
sankryžos bus ŠAUNUS VĖŽIŲ 
BALIUS: grieš stereo hi-fi pra
moginė muzika, nuotaikingi šo
kiai iki antrų gaidelių, bus ir 
meninė programos dalis, veiks 
savas minkštų ir kietų gėrimų ba
ras, NAUJIENA — VĖŽIAI IŠ 
LIETUVOS (per Švediją, savų 
ponių paruoštas skoningas ir 
įvairus užkandžių bufetas, aukci- 
jonas.

X Ona* Ivinskaitė, “Draugo” 
skaitytoja, gyvenanti 6821 So. 
Maplevvood, su savo seserimi 
Jean Irving Smith ir jos 'Sūnu
mi Juozu atostogų metu aplan
kė gražiąsias VVisconsin, Michi
gan valstybių vietas, žuvauda
mi, sustodami istorinėse vieto
se, stebėdami indėnų kapus, po
pieriaus fabrikus, vario kasyk
las ir kt. Onos Ivinskaitės se
suo turi privačią vasarvietę 
Blue Waters, Plorence, Wisc. 
O. Ivinskaitė yra veikli įvai
riose lietuvių religinėse draugi
jose.

X Kazimieras Kan 
tautas, 903 — 20th 
Av., Melrose Park, 
III., kiekvienais me 
tais dayvavo Tėvų 
Marijonų metinia
me piknike, bet

šiemėt dėl ligos nebegalėjo nu
vykti. Negalėjo vaikščioti jau 
kelios savaitės, bet dabar jau 
gali prie telefono prieiti. Labai 
pageidauja, kad pažįstami jį ap
lankytų, o kurie negali, tai 
nors telefonu paskambintų. Te
lef. Fllmore 4-5258.

X Emilija Tutlienė, moteriškų 
madų sumanytoja ir jų išpildy
to ja, žinoma ne tik lietuvių, bet 
ir amerikieč’ų tarpe, maloniai 
sutiko su savo darbais daly
vauti madų parodoje Arkivysk. 
Matulaičio Senelių Namų sta
tybai paremti.

X Dantų gydytojas Leoni
das J. Ragas - Ragauskas, či- 
gakietis, baigęs 1960 m. Loyo- 
lą, liepos 2 d. baigė karo tarny
bą (kapitono laipsniu), kur 
dirbo kaip dantų gydytojas, ir 
dabar atidarė savo kabinetą 
(ofisą) South Elgin, Illinois, 
395 East State St., Post Office 
Bldg., tel. 741-5454, tame pat 
name, kur turi savo kabinetą 
med. daktaras D. Giedraitis, 
gretimose patalpose.

X Naujai išrinktasis Kristi
jono Donelaičio Lituanistikos 
mokyklos tėvų komitetas savo 
posėdyje, įvykusiame liepos 2 
d., pasiskirstė pareigomis se
kančiai: Algis Regis — pirm., 
Irena Kraučeliūnienė — vice
pirm., Eugenija Trečiokienė —• 
sekr., Juozas Ivanauskas — 
ižd., Jonas Kasparaitis — pa
rengimų vadovas. Mokykla vei
kia Chicagos Marąuette Parko 
Fieldhous’e. Ją lanko per 200 
mokinių. Dėsto 9 mokytojai, va 
dovaujami energingo vedėjo-. J. 
Širkos.

X š. m. liepos 24 d. sukan-Lietuvių Tautinės Sąjungos Chi
cagos Skyriaus Valdyba nuošir- ka 2 metai kaip išsiskyrė iš 

mūsų tarpo a. a. Ona Kareč-džiai kviečia visus savo bičiulius 
su draugais ir pažįstamais daly
vauti egzotiškame VĖŽIŲ BA
LIUJE. Laukiame * linksmų ir 
nuotaikingų svečių.

Vėžių baliaus pelnas skiriamas 
Nepriklausomos Lietuvos pavilijo- 
nui įrengti tarptautinėje parodoje 
Chicagoje. Pradžia 7 vai. vakaro.

Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Chicagos Skyriaus Valdyba

kaitė - Dabulevičienė. Pamal
dos už velionės sielą įvyks Tė
vų Jėzuitų koplyčioje liepos 22 
d., 11 vai. ir Marąuette Parko 
parap. baž. liepos 27 d., 8 vai.
Artimieji ir pažįstami prašomi žeistųjų nebuvo ir kitas trauki- 
prisiminti velionę savo maldo- nys 30 keleivių atvežė į Chica- 
se- (Pr.) gą.

Kanados ir didesniųjų JAV mie | 
stų dabar “Draugas” gauna la
bai dažnai. Skaitytojai plačiai 
vertina “Draugą” ir negali 
lėšų skubius įvykius pranešti 
net telefonu. 1

X V. Bubnienė, gyv. 6915 b. 
Talman Avė., Chicagoje, savo 
iniciatyva ir jai įprastu nuošir
dumu birž. 30 d. “Dubysos” 
salėje suruošė Ritai Gasiūnai- 
tei vad. “shower party”. Salė 
buvo tinkamai dekoruota, sta
lai gražiai padengti skaniais 
valgiais bei gėrimais. Viešnių 
tarpe vyravo pakili nuotaika. 
Rita buvo gausiai apdovanota, 
nuoširdžiai dėkojo viešnioms, 
ypač poniai V. Bubnienei už jai 
padarytą džiaugsmingą staigme 
ną.

X Romas Kovas, technikas, 
atostogas praleidžia važinėda
mas ir susipažindamas su šiau
rės JAV sritimis ir lankyda
mas istorines vietas.

X Aušros Vartų parapijos 
komitetas kas metą ruošia mu
gę (bazarą), bažnyčios išlaiky
mui, mokyklos remontui ir pa
tobulinimui. Šiemet komitetas

J. A. VALSTYBĖSE
— Vytautas Gailiūnas, wor- 

cesterietis, studijuoja mediciną 
Dalhousie universitete.

— Rimas židžiūnas, gyvenąs 
Worcestery, ruošiasi magistro 
laipsniui inžinerijoje.

— Gytis šernas Worcestery įs 
teigė miestų inžinerijos, struk
tūrinių projektavimų ir staty
bų prižiūrėjimų firmą.

— Vytautas Šetikas New 
Yorko kolegijoje gavo bakalau
reato laipsnį ekonomikoje.

— Gediminas Velyvis Toron
to universitete baigė mechani
nės inžinerijos studijas.

— Arūnas Dailidė Toronto u- 
niversitete gavo dantisterijos 
daktaro laipsnį.

— Sigita Skirgailaitė - Rama
nauskienė baigė psichologijos 
studijas Toronto universitete.

— Kazys Matonis Worceste- 
rio Politechnikos insitute baigė 
elektros inžinerijos studijas.

— Mykolas Slapšys baigė On 
tario Meno kolegiją.

šv.

apvogė American Natio
nal Bank ir Trust kompaniją, 
33 N. La Šalie, sėkmingai pa
bėgdamas su $5,357. Kiti ban-

NAUJAS VOKIETIJOS KON- ke buvę žmonės apie tai sužino- 
SULAS ju tik jam išėjus, kai buvo duo

Dr. Christoph Niemoeller, gi- tas a^arm^s- 
minaitis pagarsėjusio antina- 
cinio dvasininko Martin Niemo
eller, atvyksta į Chicagą užim
ti Vokietijos vicekonsulo parei
gas. Buvęs vicekonsulas dr.
Friedrich Ruth perkeliamas į 
Washingtoną.

ATSISAKĖ ATLIKTI KARI
NĘ PRIEVOLĘ

BELGIJOJ
— Maironio minėjimas Liege.

Sekminių šventadienis sutraukė 
Belgijos ir Olandijos lietuvių 
būrelį į Liege’ą.

Belgijos Lietuvių Bendruome 
nės pirmininkės St. Baltus pa
stangomis buvo suruoštas Mai- Gale Hoepker, 23, iš Nash- 
ronio minėjimas. ville, UI., atsisakė atlikti kari-

Po pamaldų ir kapeliono kun. n? prievolę dėl tikybinių įsiti- 
J. Danausko gilaus pamokslo kinimų. Jam buvo pasiūlyta 
lietuviai, daugiausia angliaka- skirtą laiką atidirbti nekariš- 
siai, susirinko tautinėm spal- '^am darbe Chicagos silpnapro- 
vom ir gėlėm išpuoštoje salėje. ligoninėje,

St. Baltus savo kalboje palie
tė aktualesnius Belgijos lietu
vių gyvenimo klausimus. Svei
kino ir džiaugėsi, kad nepaiso
ma kelionės nuovargio ir susi
renkama net iš prancūzų pasie
nio ir net iš Olandijos.

Pakviestas Maironio gyveni
mo ir kūrybos paskaitai kun.

Kai jis atsisakė 
ir šio darbo, buvo nuteistas ka
lėti du metus federaliniame ka
lėjime.

PASKANDINO NACIŲ PO
VANDENINĮ LAIVĄ

Kapt. Bob Wagner Chicagos 
upėje turi 110 pėdų ilgio laivą 
Trinidad, kuriuo upe ir ežeru 
pavežioja atvykstančius į Chi
cagą atostogautojus. II pasauli
nio karo metu tas laivas buvo

IR VYRAI BAIGIA SLAU
GĖMIS

42 vyrai liepos 29 d. baigia 
Alexian brolių ligoninės slaugių 
mokyklą ir gaus diplomus bei 
R. N. pažymėjimus. Tai didžiau 
šia vyrų slaugių klasė baigusi 
tą mokyklą 61-ų metų laiko
tarpyje.

JUOKAI APIE BOMBĄ — 
NE JUOKAI

FBI policija O’Hare aerodro
me sulaikė Richard Riehardson 
iš Californijos, kuris lėktuvų 
patarnautojai juokais pasigyrė, 
kad savo portfelyje vežąs ato
minę bombą. Naujasis įstaty
mas leidžia tokius juokdarius 
uždaryti daboklėn ir nubausti 
pinigine pabauda.

TERŠIA MIESTO ORĄ
Crane kompanija, 4100 So. 

Kedzie av., traukiama į teismą 
už oro teršimą. Naujas 1959 m. 
išleistas įstatymas į draudžia 
mieste teršti orą išmatomis ar 
tirštais dūmais.

— Vytautas Nenortas

J. Danauskas išsamiai peržvel
gė brangaus atminimo dainiaus 
įnašą lietuvių tautinei kultūrai. 
Pasak prelegentą, Maironis bu- 
bo laisvės šauklys caristinės 
priespaudos naktį. Žymi dalis 
jo kūrybos įsigijo lietuvių tau-

paruošė įvairią ir patrauklią Marijos kolegijoje Emmitsbur- Įoje mielų ir niekada nesenstan 
programą. Yra pakviesta 1 Atei ge, Md., gavo ekonomikas baka -£ dainų pobūdį. Pabaigoje pa

pasakojo keletą asmeniškų pri- 
— Algis Narkevičius Assump ' siminimų apie Maironį iš anų 

tion kolegijoje Worcestery ga
vo chemijos bakalaureato laips
nį.

— Paminklas žuvusiems ir 
Sibiro tremtiniams. Paminklas i 
žuvusiems didvyriams už Lietu
vos laisvę ir visiems Sibiro 
tremtiniams ir bolševizmo tero
ro kankiniams jau pastatytas 
žymioje Amerikos šventovėje,
Portlande, Oregon. Paminklas 
išėjo labai gražus ir didingas, 
pagal arch. J. Muloko projektą.
Paminklas vaizduoja lietuvišką 
koplytstulpį su dviem koplyčio
mis ir aštuoniomis statulomis,
24 pėdų aukščio. Paminklui vie
ta parinkta nepaprastai graži
gamtos atžvilgiu. Amerikos lie- i™“”' uždraudimū 
tuviai pagrįstai gali didžiuotis

ties” taut. ansamblio šokėjų gru laureato laipsnį.
pė, T. V. žvaigždė Rom Terry, 
humoristinė vokaliste p. Zosia, 
akordeonistas Eddie Korosa, 
Al Tūlo trio, Johny Hyzny, Ro
man Possedi ir Joe Pat kapelos 
ir kt. Be to, kas vakarą bus į- 
domių linksmų žaidimų, loteri
jų, skanių užkandžių ir t.t.

Programos dalyviai ir pati 
programa kas dieną bus keičia
ma, taipgi net ir kasdieniams 
svečiams neteks nuobodžiauti.

Mugės atidarymas įvyko lie
pos 19 d. 7 v. v. Tęsis kasdieną 
ligi liepos 29 d. Sekmadieniais 
veiks nuo 4 vai. Be kitokių nau 
dingų daiktų, bus dova
nų paskirstymas ir pinigais: 
$500, $100 ir $50 (U.S. bonais).

Norintieji gauti tikslesnių ži
nių, prašomi kreiptis į Aušros 
Vartų kleboniją (2327 W. 23rd 
PI., Chicago 8, III.).

laikų, kada poetas buvo dvasi
nės seminarijos rektorium, jis, 
kapelionas, klieriku.

Paskui scenoje pasirodė mie
la viešnia iš Vokietijos, Vasa
rio 16 gimnazijos, Eliza Tamo
šaitienė - Gedikaitė. Belgijos lie 

I tuviai buvo daug girdėję apie 
i jos deklamavimo meną, bet iš
girstasis Maironio kūrybos re
čitalis prašoko va’zduotę.

Po meninės dalies sekė jau
kus pobūvis. (E. C.)

KANADOJ

Tabako derlius Kuboje šiemet esąs geras, tik Castro režimui su
sidaro dideli sunkumai jį eksportuoti.

Orville Freema.n, JAV Žemdir
bystės sekretorius.

TRAUKINYS NUŠOKO NUO 
BĖGIŲ

Chicago ir North vvestern trau
kinys prie Vilią Park priemies
čio užgavo kelių lyginimo bul
dozerį ir nušoko nuo bėgių. Su-

tokiu dideliu laimėjimu. Chica
gos k-tas, Valerijono Šimkaus 
vadovaujamas, ypatingai daug 
pasidarbavo.

Paminklą jau lanko tūkstan
čiai turistų, jį fotografuoja ir 
filmuoja, ekskursijų vadovai 
aiškina paminklo prasmę ir lie
tuvišką meną. Paminklas per 
amžius bylos nepalaužiamą lie
tuvių tautas kovą už laisvę.

Darbas atliktas, bet dar liko 
daug skolų už paminklą. Pa
minklas gi pastatytas visų A- 
merikos lietuvių vardu. Todėl, 
brangus tautieti, būk geras ir 
atsiųsk savo auką pagal išgalę. 
Tavo auka bus vainikas ant žu
vusių brolių ir seserų kapo.

Aukos siunčiamos: Standard 
Federal Savings & Loan Assn., 
No. 94172, 4192 Archer Avė., 
Chieago 32, III., arba Rev. P. 
Baltrumas, 516 W. Burnside 
St., Portland 9, Oregon.

Portlando k-tas: Kun. P. Bal 
trumas, Marija Tūbelytė-Kuhl- 
mann, Algis Garolis, Jonas Ka
nius Vladas Juodeika.

— Adolfas Aidukas New 
Yorke, Rockefellerio centre, pa 
sodino gėles europietiškame sti
liuje.

į knygų ra,5ų ,

— Lietuviškų knygų platini
mas po namus suorganizuotas 
Hamiltone, ryšium su artėjan
čia šimto metų sukaktimi nuo 

(1854).
Jau išplatinta knygų už $232.- 

j 25. Pabaigoje to knygų platini- 
! mo vajaus bus suruoštas spau
dos balius. Visu tuo rūpinasi 
knygų platintojas St. Bakšys.

likai lietuvių tremtinių >—ypač 
gi jaunimo — padėtį, įstaigos 
įsikūrimo istoriją ir jos nuei
tus žingsnius.

Po lietuvių Tautos himno, 
kurį publika išklausė pagarbiai 
atsistojus, užbaigos žodį tarė 
saleziečių centrinės provincijos 
viršininkas kun. dr. H. Mur- 
tas: “Iš jūsų tautos himno vėr-

Novaros banko direktorius ir ki
ti žymūs asmenys.

Jo Ekscelencija po apeigų, o 
kiti oratoriai kuklaus priėmimo 
metu, labai šiltai kalbėjo apie 
Lietuvą ir nekaltas žiauraus 
komunizmo aukas. Visi vienin
gai kėlė protestą prieš smurtą 
ir melą, linkėjo greito laisvos 
ir garbingos Lietuvos prisikė-

žiasi didelis jūsų širdies ilge- • limo.
sys, jūsų brangios tėvynės. Jūs j Šventėj dalyvavo ir kitų rink 
turit tikrai labai mylėt savo' tinių svečių, kurių tarpe du To

VOKIETIJOJE
— Dešimtmečio minėjimas. 

Castelnuovo Don Bosco lietu
vių saleziečių įstaiga birželio 3

tėvynę, savo tautą, josios įsta
tymus, josios institucijas. Lin
kiu, kad greičiau vėl galėtumėt vikaras, 
išvysti laisvą ir garbingą savo 
tėvynę. Jums dėkoju už šį di
delės ištikimybės pavyzdį, kurį

rino kurijos kanauninkai, apy
linkės dekanas ir Castelnuovo

Kas gi yra mirtis? Tai paliki-
____ ____ ,_ _____  4. -v- - - mas kūno, nusimetimas sunkios

d. minėjo savo įsikūrimo 10-tį. ! dabar duodat tremtyje visoms naštos, jeigu tik nenešama antros
Įstaigos įkūrėjas ir pirmasis , tautoms! 
jos vedėjas kun. prof. dr. Juo- 
zas Zeliauskas atnašavo iškil
mingas padėkos mišias, per ku-, 
rias gimnazijos berniukų cho
ras išpildė missa Regina Paeis.
Sporto aikštė buvo paversta 
veiklos 10-čio ir lietuviško gy
venimo parodos paviljonu; va
kare ji prisipildė įvairiaspalvės 
publikos. Meninę dalį puikiai iš
pildė gretimos Collės salezie
čių Spaudos instituto 52 salezie 
mentų dūdų orkestras, kuris 
pagrojo, tarp kitų rinktinių kū
rinių, “Lietuva brangi”, “Kur 
bėga Šešupė” ir tautos himną. 
Gimnazijos moksleiviai šauniai 
prisistatė italų jau pamėgtais 
mūsų tautiniais šokiais.

Patį minėjimą įprasmino pre
legentas kun. dr. J. Zeliauskas,

Ir jūsų tremtis yra 
garbinga, nes nešama už tikė
jimą. Neškit tad aukštai iškėlę 
šį jūsų tikėjimo žibintą; pama-' 
tysit — jūsų tauta ir tėvynė' m 
pagaliau triumfuos!”

Tikimasi išleisti specialų SB 
numerį dešimtmečio paminėji
mui. (T. P.)

— Saleziečių gimnazijoj bir
želio 25 d. dešimt berniukų ga
vo sutvirtinimo sakramentą, įs
taigos koplytėlėj. Jį suteikė To
rino arkivyskupijos vyskupas 
koadiutorius St. Tinivella. Šven

naštos, kuri nusvertų į pragarą.
Šv. Augustinas

ALPHONSUS A. SEIBUTIS
ADVOKATAS

VV. VVashington St. Chicago 2,111. 
telef. RA 6-8821-8822

Ofisas kaimyniniam rajone:
808 VV. 19 St. HA 1-0750

tik pagal susitarimą
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MEILE IR LAIME
Šitokiu pavadinimu patraukli 

Juozo Prunskio knyga išėjo iš 
spaudos. Joje svarstoma vyro ir 
žmonos darnaus sugyvenimo klau
simai, tėvų ir vaikų santykiai, o 
taipgi — būdo savybės, garantuo-

lyvavimu. Mat, mūsų jaunųjų 
tremtinių sutvirtinimo tėvais su 
tiko būti tokie pareigūnai, kaip 
Asti apskrities viršininkas, tos 
pačios provincijos asesorius-pa-

vai, kaip romanas. Turi 248 pusi

išsamiai nušviesdamas italų pub i tarėjas, Castenuovo viršaitis,

Kaina . $2
fJžaa.kymus su pinikais siuskite:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 
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