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Laoso istorija-iš mažiau lauktos pusės
Šaltojo karo baruose:

LAOSO TARIAMAS NEUTRALIZAVIMAS 
SKIRTINGAI VERTINAMAS

Vieni mano, kad dabar bus išlaikyta taika pietų Azijoje. Kiti — kad neutralumas nuves į ko
munizmą. O VVilliam J. Lederer dabar išėjusioje savo knygelėje “A Nation of Sheep” tvirti
na, kad visa Laoso invazijos istorija buvusi did elė apgaulė, slėpta nuo visuomenės.

VVilliam J. Ledierer išgarsėjo 
kaip vienas iš dviejų autorių, 
kurie parašė knygą “Ūgly Ame
rican”, virtusią bestselleriu ir 
sukėlusią didelio triukšmo vals
tybės departamento įstaigose, 
nes pavyzdžiais buvo rodoma, 
kaip Amerikos pareigūnai Azi
joje yra neparuošti ir prie žmo
nių nemoka, nenori prieiti, o 
savo vyriausybei neduoda tik
ro vaizdo apie padėtį. Dabarti
nėje knygelėje “A Nation of 
Sheep” jis tęsia toliau tas pa
čias mintis naujais gyvenimo 
vaizdais. Pirmiausia sustoja 
prie Laoso. To krašto paskuti- 1 
nių metų įvykius taip pristato. Į

* * * I
1. 1959 vasarą Amerikoje bu

vo paskelbtos žinios, kad La
osą ištiko komunistų kariuome
nės invazija pro šiaurinę sie
ną. Valstybės sekretorius pa
dėtį pavadino rimta. Amerikos 
atstovas prie J. Tautu šaukė
si J. Tautų intervencijos. Ame- 1 
rikos kariuomenė buvo taip 
pat aliarmuota... Lederer tvir
tina, kad visas tas aliarmas bu-1 
vusi apgaulė. Jokios karinės in- į 
vazijos iš šalies nebuvę. Ame
rika davėsi suvedžiojama, nes 
Amerikos įstaigos tiesiogiai pa
dėties nepatikrinę, neištyrę. Pa
tikėję Laoso vyriausybės in
formacija. O Laoso vyriausybė; 
1959 pasijuto reikalinga aliar
mo apie invaziją iš šalies.

Kodėl?
2. Amerikos vyriausybė remia 

Laosą nuo 1955. Pradžiai da
vė 35 milijonus. Buvo tikima, 
kad pinigai pakels gyventojų 
gyvenimo standartą ir padidins 
pasipriešinimą komunizmo įta
kai. Kiek reikia pinigo ir kam 
tie pinigai turi būti reikalin
giausi, Amerikos įstaigos ne
pasirūpino ištirti. Kongreso 
paskesnis tardymas rodė, kad 
Amerikos atstovas J. Graham 
Parsons pasiteiravo Laoso už
sienių reikalų ministerijoje ir 
gavo atsakymus: reikia suor
ganizuoti 25,000 kariuomenę; 
tam reikia 35 mil. pradžiai. 
Nors Pentagonas tvirtino, kad 
tokia kariuomenė nereikalinga 
ten, bet valstybės departamen
tas turėjo pagrindinį žodį. Dip
lomatiniais sumetimais pritarė

KALENDORIUS

Liepos 28 d.: šv. Viktoras, 
iv. Inocentas, Agarė.

Liepos 29 d.: VII sekm. po 
sekminių, šv. Morta, Mantvy- 
las.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 80 laipsn., galimas lie- 
;us; rytoj — vėsiau.

Saulė teka 5:40 v., leidžiasi 
5:14 v.

tam, ko norėjo Laosas. Ir to
kiu būdu nuo 1955 buvo supil
ta į Laosą 235 milijonai pagal
bos.

Koki buvo tos pagalbos 
rezultatai?

3. Amerikos parama Laosui 
tikrai buvo didelė. Proporcin
gai gyventojų skaičiui Laosas 
gavo daugiau nei bet kuris ki
tas kraštas. Laoso gyventojai 
iš tikrųjų ir buvo tokios pa
galbos reikalingi. Didelis skur
das. Gausu ligų. Anot Ledere- 
rio, 95 proc. gyventojų nėra 
girdėję radijo; laikraščių ten 
niekas nežino; kelių nėra. 
Pačioje sostinėje tebuvo 700 
telefonų ir 300 automobilių.

Het kai AmeriKa pradėjo pil
ti aoienus, miestuose vaizdas 
pasiKeite. sostinės gatvės pri
sikimšo praoangių automooilių. 
Atsirado naktiniai kabaretai, 
kurą... i icrgmas ,. gabeno iš 
Hong Kongo, Manilos, Saigo
no... Kongreso tyrinėjimų sep
tintasis raportas kalba, kaip 
pralobo apie vyriausybę susi
telkusios klikos, kaip biznį da
rė iš to ir kai kurie arti atsto
vybės buvę amerikiečiai.

Tos korupciijos nežinojo 
Amerikos visuomenė, nežino
jo ir gal vyriausybė, bet apie 
ją žinojo vietos gyventojai. Ži
nojo, kaip turtingieji iš Ame
rikos pagalbos lobo, o jiem, ma
sei, iš tos pagalbos nieko nete
ko. Tai buvo geriausia dirva 
komunistų agitacijai ir įtakai.

Kodėl Amerikos pareigūnai 
iš Laoso tos padėties 

nealiarmavo?
4. Amerikos pareigūnai tiks

liai gal ir nežinojo, kam pini
gai nueina, nes atskaitomybės 
jiem Loaso valdžia nedavė, 
knygų nerodė. O diplomatiniais 
sumetimais to nepareikalavo, 
kad neįsižeistų. Amerikos at
stovas Parsons raportavo sa
vo vyriausybei tokias informa
cijas, kokias gaudavo iš Laoso 
valdžios. Tos informacijos ra
mino: esą komunistai vis la
biau netenka įtakos ir katast
rofiškai pralaimi. O, pasak Le- 
dererio, iš tikro komunistai tiek 
buvo laimėję, kad jiem artimas 
žmogus sėdėjo jau ministerio 
poste, kuris valdė iš Amerikos

Kodėl Izraeliui reikia armijos?
TEL AVIV, Izraelis. — Mi

nisteris pirmininkas David Ben- 
Gurion užvakar pareiškė, jei 
Izzraelis ir Jungtinė Arabų Res
publika vėl pradėtų kariauti ir 
Izraelis ir Jungtinė Arabų Ręs
tų”. Bet jei Egiptas mus nu
galėtų, tai mes būtumėm su
naikinti.

“Jie (egiptieičai) esą pasiruo

gaunamą pagalbą. Ir tos pagal
bos pinigais galėjo remti ir 
ginkluoti komunistus. Dėl to 
jie ir pasirodė toki pajėgūs, kai 
stojo į kovas su valdžios ka
riuomene.

Kodėl valdžios kariuomenė 
pasirodė nepajėgi vietos 

komunistų sukilėliam palaužti?
5. Nes ta kariuomenė nebu

vo suorganizuota ir aprūpinta. 
Tiesa, buvo sakoma, kad pa
galbos 75 proc. eina kariuome
nei. Tačiau pinigai nueidavo 
dažnai į karininkų kišenes, ir 
armija neturėjo net ginklų; ka
reiviam algos nebuvo mokamos.

Kam buvo reikalingas 
aliarmas apie svetimos 

valstybės invaziją į Laoso 
teritoriją?

6. Nors ir Kaip visa korupci
ja ouvo Šiepiama, net u»ay 
ikoiigieso nariai pradėjo įtar- 
u n epie. i, ■;Įn,iymo. Po tardy
mo Kongrese neteko pasitikėji
mo vaisty ues departamento 
politika Laose, ir kilo reikala
vimas apkarpyti jam skiriamas 
sumas. ras Kongreso nusistaty
mas pasiekė Laoso ausis, ir ta
da iš Laoso sluoksnių buvo pa
leistas aliarmas, pagalbos šauks 
mas: esą jį užpuolusi jau sve
tima invazija iš šalies. Pasipy
lė papildomos sumos, ginklai, 
technikai.

Tačiau autorius tvirtina, kad 
karinės agresijos iš šalies ne
buvo, tebuvo tik subversija iš 
vidaus, išauginta korupcijos, 
kurios Amerika negalėjo de
maskuoti, nepasirūpinusi tiesio
giai padėtį ištirti.

Ignoranciją ir aklas tikėji
mas, kad pinigo srovė užlies 
gaisrą, buvo tiesioginis korup
cijos ir nelaimės kaltininkas.

* # *
Skaitai Ledererio informaci

jas ir nenori jom patikėti, nors 
žinai, kad tai rašo žmogus, ku
ris buvo specialus asistentas 
prie Amerikos kariuomenės va
do Pacifike, buvo radijo repor
teris, per 5 metus išmalęs la
biausiai pietų Azijos teritori
jas.

Nenori patikėti, nors jis re
miasi Kongrese tyrinėjimo ra
porto duomenimis.

O nenori tikėti, nes nenori, 
kad tai būtų tiesa. J. B.

šę du milijonus Izraelyje sudo
roti, ką Hitleris padarė šešiems 
milijonams žydų”, — pareiškė 
savo kalboje, pasakytoje Tel 
Aviv mieste. “Todėl mes turi
me laikyti savo armiją, kad 
būtų išvengta karo”.

šio gyvenimo idealas yra ruoš
tis kitam gyvenimui.

VI. D’Ūrmesson

Alžirija 'artėja prie karo — Alžirija žengia j pilietinį karą, atsi
skyrusio viceprezidento Ben Bellos 1,200 Berber kareivių žygiuo
jant į Constantine miesto uostą. Vicepremjeras Belkacem Krim 
(dešinėje) ir ministeris Boudaif spaudos konferencijoje sukilimą 
pavadino žmogžudyste. Ben Bella perspėjo, jog jis kontroliuojąs 
40,000 vyrų kariuomenę. (UPI)

Avalynė ir rūbai bus racionuojami

Diktatorius Castro puola
invazijos plana

SANTIAGO, Kuba. — Dik
tatorius Fidel Castro užvakar 
vėl teigė, kad Jungtinės Ame
rikos Valstybės planuojančios 
pulti Kubą, pranešdamas apie 
busimąjį rūbų ir 'avalynės ra- 
cionalizavimą. Maistas Kuboje 
jau racionalizuojamas.

3 ’/i Valandos kalboje, minint 
devynerių metų nepasisekusio 
užpuolimo Santiago Moncados 
barakų sukaktį, Castro pabrė
žė, kad “Mr. (prezidentas) Ke
nnedy pasiruošęs pulti mūsų 
kraštą”.

Jis kalbėjo apie 100,000 as
menų, suvarytų į stadioną San
tiago mieste, siaučiant tropi
niam karščiui. Nuvargusi mi
nia suerzino barzdotą diktato
rių, ir kartą jis perspėjęs nu
trauksiąs kalbą, jei minia ne- 
nurimsianti.

Kelios moterys nualpo 95 
laipsnių karštyje. “Tiesioginė 
jankių invazija sudaro pavojų 
mūsų kraštui”, — pasakė jis. 
— “Jie žino, jog antroji sam- 
diniif (kubiečių pabėgėlių) in-

Telstar satelitas 
sustiprino broliškumu

PAREIŠKĖ POPIEŽIUS 
JONAS

ROMA. — Popiežius Jonas 
XXIII reguliarioje audiencijo- j 
je trečiadienį Vatikano vasar
vietėje Castel Gandolfe pareiš
kė kelių tūkstančių turistų gru
pei, kad Jungtinių Amerikosi 
Valstybių Telstar satelitas, “pa-' 
gelbėjo sustiprinti tarp tautų 
broliškumą”.

Popiežius pareiškė, jog sate
lito paleidimas ir jo panaudo
jimas pažymėjo naują taikos 
pažangos tarpsnį.

Vatikano laikraštis “Oser. 
Romano” rašė “naujas lai
mėjimas” pagerbė žmogaus pro
tingumą. Kas iškelia žmogų, 
tas ir ‘“Kūrėją pagarbina”.

— Londono poliei,ja vakar 
surado 35 meno kūrinius, ku
rie buvo pavogti prieš 16 die
nų.

vazija būtų nušluota galingais 
mūsų ginklais”.

Castro pasmerkė kubiečius, 
kurie protestuoja prieš maisto 
trūkumus, kaip kirmėlės ir 
penktąją koloną, kuri turi būti 
nubausta.

Jis nepaskelbė smulkmenų Į 
apie rūbų ir avalynės racioną- Į 
vimą, tik pareiškė, jog tie, 
kurie dirba, turi pirmenybę I 
gauti retų daiktų. Jau kuris 
laikas maistas Kuboje racio- j 
nuo j amas.

LIETUVOS ATSTOVO RAJECKO ŽODIS
Jungtinių Amerikos Valstybių lietuviams, minint 

reikšmingą sukaktį

J. Rajeckas

Liepos 28 d. sukanka 40 metų 
nuo to laiko, kai JAV vyriausy
bė pripažino Lietuvą de jure.

Tai buvo didelės reikšmės ak
tas. Jį lietuvių tauta, su išeivi
ja imtinai, sutiko dideliausiu 
džiaugsmu.

Šios sukakties proga Lietu
vių tautos ir išeivijos dėmesys 
su dėkingumu nukreiptas į 
Jungtines Amerikos Valstybes. 
Jos, remdamosios laisvo tautų 
apsisprendimo principu, pripa
žino Lietuvą de jure. Kai ant 
Lietuvos nusileido naktis ir So
vietų Sąjunga ją okupavo, JAV 
pasmerkė tą Sovietij smurto 
aktą. Jos atsisakė pripažinti 
Lietuvos okupaciją. Panašiai

Trumpai iš 
visur

— Britų aviacija siunčia 3 
bombonešius į Jamaicą dalyvau
ti salos nepriklausomybės iškil
mėse rugpiūčio 6 d.

— Jungtinės Arabų Respub
likos prezidentas Nasseris, mi
nėdamas Egipto revoliucijos 10 
metų sukaktį, pareiškė vakar, 
kad revoliucija tebevykstanti,' 
ir Egiptas visuomet turės pre
tenzijų į arabus, gyvenančius 
Izraelyje.

Pastoralinės liturgijos 
kongresas

ANGERS, Prancūzija. — An- 
gers mieste šiom dienom buvo 
prancūzų pastoralinės liturgi
jos kongresas, šiame kongrese 
dalyvavo daugiau kaip 3,000 
kunigų, vienuolių ir pasaulie
čių, išsamiai išnagrinėję litur
gijos reikšmę tikinčiųjų gyve
nime, maldoje ir visuotinio iš
ganymo požiūriu.

Tūkstančiai asmeny 
Tokio mieste mate 

Glenno kapsulę
TOKIO. — Tūkstančiai japo

nų liepos 26 d. Tokio mieste 
matė Jungtinių Amerikos Vals
tybių erdvės kapsulę “Friend- 
ship VII”, kuri užvakar rytą 
buvo išstatyta Japonijos sos
tinės didžiulėse departamento 
krautuvėse. šioje kapsulėje 
astronautas John Glenn ap
skriejo tris kartus aplink že
mę praėjusį vasario mėnesį.

pasielgė ir eilė kitų prietelin- 
gų Lietuvai valstybių. To kil
naus nusistatymo dėka, Lietu
vos valstybė ligšiol tebėra tarp
tautinės valstybių bendruome
nės narys. Lietuvos diplomati
nė tarnyba tebeveikia ir Lietu
vos trispalvė gali ir garbingai 
plevėsuos tos sukakties dieną 
šios šalies sostinėje, Washing- 
tone.

Lietuvos laisvė ir nepriklau
somybė didelės veiklos, aukų 
ir ryžto vaisius. Visai teisingai 
Karo muziejaus šventovėje, 
Kaune, buvo pažymėta, kad 
laisvė laimėta per aukas ir pa
sišventimą.

Tūkstančiai lietuvių gyvybę 
paaukojo ant Lietuvos aukuro, 
kad Jinai būtų Laisva ir nepri
klausoma, kad ji amžiais gyvuo
tų laisva.

Šia sukaktuvine proga, lai
kau garbinga pareiga prisimin
ti ir pareikšti dėkingumą žuvu
siems dėl Lietuvos laisvės. Aš 
reiškiu taip pat gilią padėką ir 
visiems gyviesiems Lietuvos ir 
išeivijos veikėjams bei gerašir
džiams tautiečiams, kurie, vie
nu ar kitu būdu, krutėjo dėl 
Lietuvos. Man ypatingai malo
nu reikšti padėkos žodį lietu
vių išeivijai Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse. Ji nieko iš Lie

Naujausios
žinios

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės šiais metais gynybos rei
kalams išleis daugiau kaip 48 
bilijonų dolerių.

— Japonija įteikė Sovielfcų 
Sąjungai protesto notą, ragi
nančią Maskvą neatnaujinti 
atominių bandymų.

— Alžiriečių vicepremjero 
Ben Bellos kariniai daliniai va
kar buvo pasiruošę užimti Al- 
žirą, Alžirijos sostinę.

— Prezidentas Kennedy va
kar Baltuosiuose Rūmuose pri
ėmė Laoso premjerą princą 
Phoumą.

— Prezidentas Kennedy va
kar turėjo pasitarimą su savo 
žymiaisiais patarėjais nusigink
lavimo ir kitais reikalais. JAV 
atstovas Dean, dalyvaujantis 17 
valstybių nusiginklavimo kon
ferencijoje Genevoje, Šveicari
joje, iškviečiamas į Washinsrto- 
ną. Jis prezidentui Kennedžiui 
praneš apie atominio nusigink
lavimo reikalus.

— Britų premieras Maemilla- 
r»p« iznVpr laimėto parlamente 
nasitlkėiima. kai darbiečiai 
bandė ii nuversti.

De Gaulle revizituos 
kanclerį Adenauerį

PARYŽIUS. — Prezidentas 
Charles de Gaulle šių metų rug
sėjo 4—8 d. d. revizituos Vą-. 
karų: Vokietiją Tai užvakar 
pranešė vyriausybės pareigū
nas.

Kancleris Adenaueris vizita
vo Prancūziją liepos 2—8 d. d. 
De Gaulle pradės vizitą Bonno
je, o vėliau aplankys Hambur
gą, Koelną ir Muencheną.

tuvos sau nelaukė; ji jai besą
lyginiai atidavė savo širdį, lai
ką ir turtą.

Ji ir šiandieną tebetęsia ko
vą už tėvų žemės išlaisvinimą.

Dėkoju ir už morahnę para
mą, kurios iš savo tautiečių 
susilaukiu dabartinėse Lietuvos 
atstovo pareigose. Jos sunkios, 
bet jas saldina pasišventėliai 
tautiečiai. Jų gretose, dėl bend
ro labo, smagu kovot, pavargt 
ii’ kentėt.

Lietuvių susiklausyme, vie
ningume ir ryžte — tautos ga
lybė ir šviesesnio rytojaus vil
tis. Kova už Lietuvos laisvę — 
garbinga ir dėkinga kova. Tat, 
tęskim pasišvęsti ir ištverti iki 
galo. Neklauskim, kaip ilgai. 
Pasišventimo mumyse turi bū
ti daugiau Lietuvą išlaisvinti, 
negu okupanto ryžto mindžio
ti Lietuvos žemę ir jos šventą
sias teises.

— Austrijos užsienio reika
lų ministeris nuvyko į Briuse
lį, Belgijoje, pasitarti dėl aust
rų įsijungimą į Europos Bend
rąją Rinką.

— Pasternako romanas “Dak
taras Živago” Sovietų Sąjungo
je nebus spausdinamas. Tat 
pranešė vienas Rusijos Rašyto- 
in draueriios narvs.
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Ansonijos, Conn. Lietuvos vyčių banketas. Iš kairės — apskr. 
pirm. Bernice Kavadaras, kuopos pirm. Leonas Barauskas, iš
kilmių vedėjos Helen Gumbulevich ir Lillian Norivid. Už jų — 
kuopos dvasios vadas kun. Jurgis Vilčinskas.

Chicago, III.
Rugpiūčio 1 d. 8 vai. vak. Lie 

tuvos Vyčių choras dalyvaus 
programoje Tarptautinėje Pre 
kybos parodoje, Little Theatre, 
McCormick Place. Bus malonu 
dar sykį išgirsti mūsų chorą, 
vadovaujamą gabaus muziko 
Fausto Strolios. Programą pra
turtins solistas Juozas Lauru- 
šonis. Dalyvaukim visi ir kvies
kim savo draugus.

-f-
Vyčių. 36 kuopa rengia plau

kymo išvyką, kuri bus rugpjū
čio 5 d. Chicago Mid-Way Hou
se 5400 S. Cicero Avė. Nardy
mas ir plaukymas nuo 2 iki 5 
,po piet. “Cocktails” 5:30 v. v. 
Vakariene 6:00 v. v., kad at
gautų savo stiprumą ir svorį 
po linksmo pasimankštinimo. 
Susisiekite su Lucille Stacy — 
LA 3-3644 ir rezervuokit sau 
vietą. $4.50 už visą dieną, tik 
$2.50 jei vien vakarienė.

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
APSKRITIS

Visi šios apylinkės vyčiai ke
liaus į New London, Conn., 
Ocean Beach Park, kur įvyks

Kodėl teismas smerkia malda mokykloje?
Dar apie aukšč. teismo sprendimą New Yorko maldos reikalu. 

Teismo nuomones esmė. Teisėjas Black.

DR. VYTAUTAS VARDYS

' Religiją vertinantiems Ame- tikrus religinius įsitikinimus ir asmens laisvės kontrolę. Pagal
rikos žmonėms Aukščiausiojo juos pagal įstatymą paskel- j vieną konservatorių žurnalą,
teismo neseniai padarytas bianti oficialiais, tokiu būdu su- Black esąs įsitikinęs, kad val-
sprendimas, draudžiąs viešai valstybinant religiją. Tai daryti
melstis valstybinėse mokyklose, . esą labai pavojinga ir nekonsti-
ibuvo nemažas smūgis. Spauda | tutiška. Nors malda buvusi ne
jau informavo apie kardinolo 
Spellmano, protestantiško misi- 
jonieriaus Graham, įvairių kon- 

i gresmanų reakcijas. Stipriai 
prieš sprendimą pasisakė kata-

denominacinė, t. y., neišreiškė 
jokių sektantinių tikėjimo ele
mentų ir nors jos kalbėjimas 
buvo savanoriškas, vis tiek, gir

džia negalinti drausti net šmeiž 
tų. Taip brangi esanti žodžio 
laisvė, kad žodžio draudimas 
bent viename, kad ir nenaudin
game dalyke, galįs vėliau blo
gai atsiliepti: nuo tokių mažų 
draudimų, kurie atrodą socia-
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jlikiškoji spauda. Verta todėl į | nės išraiškos padarymą oficią- 
I tokį reikalą dar kartą atkreipti i Ha. Nuo suvalstybintos religi-

di, tai reiškia tam tikros religi- liai šiuo metu naudingi, būtų.
lengvai pereinama prie pagrin-

skaitytojo dėmesį.
Teismo nuomonė 

Aukšč. teismas birž. 26 d. nu

dinio žodžio laisvės draudimo. 
Todėl — nereikią drausti visai.įjos pasaulis daug kentėjęs; re

ligijos suvalstybinimas kenkęs 
i religijos grynumui ir ją žemi
nęs. Todėl Aukšč. teismas lai- 

sprendė, kad New Yorko valst.i kąS, jOg “religija yra per daug
mokyklų praktika kalbėti mo- asmeninis dalykas, per brangi, 
kyklose maldelę, pripažįstančią per šventą, kad civilinė valdžia Wa.ukeg.an UI. 
ririklniisomuma nuo Dievo ir ga]gtų ją nešventai žaloti (per

vert.).”
priklausomumą nuo Dievo ir 
prašančią Jo globos, yra prie
šinga Amerikos konstitucijos 
pirmam (ir keturioliktam) prie 
dui, draudžiančiam suvalstybin
ti (establish) religiją. Teismo 
sprendimą parašė teisėjas 
Black, jau ne kartą nepalankiai 
pasisakęs apie tikėjimą vieša-

Reikalo istorija
Aukšč. teismo sprendimo 

šiuo klausimu prašė 5 tėvų 
grupė, susidedanti iš dviejų žy-

« Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos, gavus 
prašymus.

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

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

MŪSŲ KOLONIJOSE
.....

Ja tinimas mokosi

Čia įvairias mokyklas baigė: 

Palmira - Aušra Petrauskai-

Ilona - Marija Sinickaitė, duk
tė Romo ir Lidijos Saulių, bai
gė Waukegan Township aukšt. 
mokyklą su pagyrimu ir gavo 
keturiems 'metams pilną stipen
diją iš Illinois valstijos iždo ir 
Mundelein kol., kurioje nuo

tė, duktė Vlado ir Juzefos Pet- ateinančio rudens pradės studi-
dų, vieno unitarijono, vieno eti- rauskų, baigė Mundelein kole- jas. Pasirengus studijuoti bio-
nės kultūros draugijos nario ir

šeimyniškas išvažiavimas prie 
jūros kranto. Kada? Rytoj, lie
pos 29 d. Nepamirški.

ANSONIA, CONN.
Birželio 17 d. įvyko 135 kuo

pos 12 metų paminėjimo banke
tas. Pramoga įvyko Yankee Sil- 
versmith Inn, Wallingford, 
Conn. Kun. Jurgis (Vilčiauskas, 
kuopos dvasios vadas, pradėjo 
iškilmes malda. Trumpa kalba 

i pasveikino visus dalyvius. Ber
nice Kavadaras, apskrities 
pirm., kalbėjo apie vyčių praei
tį ir šių dienų veiklą. Leonas 
Barauskas, kuopos pirm. papa
sakojo apie vyčių veiklą per 
praeitus 12 metų. Ansonija, 135 

: kuopa yra viena iš trijų šioje 
i valstijoje, veikli Naujos Angli
jos apskrityje. Šis vakaras su
ruoštas ir pravestas vadovau
jant Helen Gumbulevich ir Lil
lian Norvid.

* * *

49-tas LIETUVOS VYČIŲ 
SEIMAS

nuo rugpiūčio 15 d. iki 19 d.
Robert Treat viešbutyje — 

48-50 Park Place 
Newvark 1, New Jersey.

jame gyvenime ir jam pritarė vieno netikinčiojo Kad malde. 
5 kiti teisėjai, jų tarpe katali- j- fcūtų ,parašyta ir ka,bama, 
kas Brennan. Teisėjai Frank-|buyo prašęg didesnis 10 tėvų
furter (žydų tikėjimo) ir komitetas susidedąs iš žydų, 
Wbite (neseniai prezidento pa- |protestantų ir katalikų. Maide. 
skirtas) sprendime nedalyvavo. lės turjnys buvo visų sutartas
Prieš sprendimą pasisakė teisė
jas Stewart.

Kaip teismo dauguma moty
vavo sprendimą? Kalbėta mal- 
i dėlė buvusi parašyta New Yor
ko mokyk'ų administracijos ir 
tokią maldelę kalbėti reikalavęs 
New Yorko įstatymas. Nei val-

ir nėra nei žydiškas, nei krikš-: 
eioniškas, bet kartu ir žydiš
kas, ir krikščioniškas, ir maho- 
metoniškas, išreiškiąg įsitikini
mą, kad yra Dievas ir žmonės . 
nuo Jo priklauso.

Už Aukšč. teismą sprendimą j 
parašė Hugo Black, senas ir ži

dinį įstaiga neturinti teisės mai „omas kairusis, į Aukšč. teismą 
das rašyti, nei įstatymas galįs paskirtas Roosevelto 1937 m. 
maldos kalbėjimo reikalauti. , j0 konstitucinė filosofija skel- 
Toks rašymas ir reikalavimas ,Wa> kad “institucijoje yra 
priešingi JAV konstitucijai. I1-! tam tikrų absoliutinių tvirtini- 
gesniam aiškinime teisėjas ’mų.” Tai ypač
Black dėstė, jog Amerikon pir- - • -
mieji emigrantai atbėgę iš An
glijos, kad tenai jiem nereikė
tų kalbėti parlamento parašytų 
maldų. Jos pačios tačiau taip 
pradėjusios elgtis Amerikoje, ir 
konstitucijos tėvai, kaip Madi- 
sonas ir Jeffersonas, norėję 

! Ameriką nuo tokios padėties iš
gelbėti. Dėlto konstitucija už- 

į draudusi sujungti valstybę su
į bet kokia bažnyčia. New Yorko 
j mokyklų administracij os p ara- 
i šyta maldelė išreiškianti tam

Pastabos ir nuomones

Ar tik ne nuosmukio keliu
A. RIMVYDAS

Kas skaito ne vieną bendro 
pobūdžio laikraštį, susiduria su 
dviem ne itin džiuginančiais fak
tais : kronikos skyriuj su abso
liučiai nereikšmingais praneši
mais — žiniomis, o kitur su tais 
pačiais atsišaukimais, minėjimų, 
sukakčių, mokslo baigimo apra
šymais, net tais pačiais straips
niais, spausdinamais įvairiuo
se laikraščiuose.

Neseniai pvz. teko skaityti, 
kad p-lė X. Y. išvyko dviem sa
vaitėm atostogų į Kneipp 
Springs, Rome City, Ind. ar kad 
kita p-lė aplankė kelis Europos 
miestus.' Kita vėl ponia atvyko 
į tokį tai miestą aplankyti sa
vo sesers ir t. t. Skaitytojas 
jokiu būdu negali suvokti, kodėl 
šie “įvykiai” tokie svarbūs, kad 
reikia apie juos net laikraščiuo
se skelbti. Ir kyla klausimas, 
galgi jie laikraščiui naudingi, 
gal jie kokiu nors būdu apmoka
mi pinigais ar bent laikraščio 
prenumerata, ar gal laikraštis 
turi per daug laisvos vietos, ne
turi kuo užpildyti, tai kad nelik
tų tuščios vietos, skelbia, kur 
panelės atostogauja ir pn. Kokie 
bebūtų motyvti, jie nereiškia

laikraščio lygio kilimo, nes ba
lastas negali pakelti...

Antras, sakyčiau, skaitytojui 
ne itin įdomus dalykas tai di
delis kiekis tos pačios medžia
gos, spausdinamos įvairiuose 
laikraščiuose. Tai atbaido skai
tytoją prenumeruotis kelis laik
raščius. Kam? Juk visi tą patį 
rašo. Suprantama, kad tarptau
tinės žinios turi būti tos pačios 
ir kad mūsų veiksnių ar orga
nizacijų atsišaukimai ar prane
šimai gali būtį tie patys įvai
riuose laikraščiuose. Bet kaip 
su tom sukaktim? O jų daugy
bė — 15-kos metų, 25-ių, 35-ių, 
50, 60 ir kitokių. Aprašomi nuo 
pelnai, dedamos nuotraukos 
prieš sukaktį, skelbiama, kur ir 
kada bus sukaktuvinis balius, 
paškui aprašomas pats balius, 
dedamos nuotraukos iš baliaus, 
vėl kartojami nuopelnai ir t. t. 
Ir tai, kas svarbiausia, ne vie
name laikrašty. Štai viena pa
nelė New Jersey valstybėj bai
gė kolegiją. Vienas laikraštis 
ta proga sieksniniu straipsniu 
aprašė jos gyvenimą nuo pat 
kūdikystės, paskui kur. ir ko
kiose mokyklose mokėsi, kaip 
tas mokslas sekėsi, įdėjo, žino-

asmens
laisves. Black yra įsitikinęs, 
kad valdžiai konstitucija abso
liučiai draudžia įvesti bet kokią I kalauro laiPsni iš biologijos ir 

I chemijos mokslų.
Paskutiniais mokslo metais 

buvo kolegijoje jaunesniąja 
asistente biologijos laboratori
niams darbams vesti.

Palmira Aušra PętraHskajtė 

giją su pagyrimu ir gavo ba-

logijos ir chemijos mokslus 
(prieš medicininį kursą).

Ilona gimnazijoje pasižymė- 
I jo dideliais gabumais, nežiūrint, 
kad jai liga buvo sutrukdžius 
dalį mokslo metų, bet vis dėl- 

i to ji prasiskynė sau kelią į pir- 
! mąsias eiles.

Gimnazijos vadovybė, įver-; 
tindama jos gabumus, paskyrė 
ją dalyvauti National Council 
of Teachers of English konkur
se, kur ji įėjo į 800 laimėtojų 
moksleivių skaičių iš 3,000.

Ilona taip pat buvo gerai 
į įvertinta ir National Merit 
Scholarship komisijos. Keletą 

| metų priklausė Waukegano lie- i 
* tuvių tautinių šokių grupei, 

i — Atvyksta apsigyventi. Rug-

PAirEŠKOlTMAS
Jieškoma VERONIKA STVO- 

LONSKY arba jos vaikai, iki 1940 
gyveno VVest Pullmane adresu 
12215 S. Green St. Jos vyras Mike 
mirė 1940 m. Svarbus reikalas 
dėl nejudomo turto — real estate. 
Atsiliepti arba apie juos pranešti 
raštu ar telefonu — George J. 
Menkas, 4718 S. Karlov Avenue, 
Chicago 32, III. Telef. HEmlock 
6-3600.

ma, nuotrauką, net dalį tėvų į būtų ir kukliai, bet skoningai
biografijos. Paskui žiūriu, kad 
ir kiti laikraščiai panašiai tą 
panelę aprašinėja. Pagalvojau, 
kad tai, tur būt, padarė mamy
tė ar gal sužieduotinis. Neabe-

aprasyta
Nesuprantamas taip pat ir to 

paties straipsnio kartojimas ke 
liuose laikraščiuose. Pvz. pasta
ruoju laiku buvo spausdinamas

įjoju, kad mamytei ar sužieduo- i Prano Dailidės str. “Politinis 
tiniui tai malonu matyti įvai- Į ir akademinis požiūris” “Dar- 

,riuose laikraščiuose, bet skai- ibininke”, o paskui ir “Drauge”.
Į tytojui iki valios užtenka vie- ■ Ar neužteko kitam laikraščiui 
1 name laikrašty. Pasekę tokiais
pavyzdžiais, kiti ima aprašinė
ti ir vidurines mokyklas baigu
sius bei jų garbei surengtus po 
būvius. Tai su nuotraukomis 
siuntinėjama taip pat įvairiems 
laikraščiams.

Nesu priešas nei sukakčių, 
nei mokslą baigusiųjų paminė
jimų, Gražu, kad žmogus be
gyvendamas šį bei tą nuveikė, 
kad jaunuolis šiokį ar tokį 
mokslą baigė, bet kaip skaity
tojas nemėgstu išpūstos, perdė
tos reklamos, nustelbiančios ki
tus, gal nemažiau nusipelniu
sius, bet kuklesnius sukaktinin- 

į kus, ar dar geriau mokslą bai- 
f gusius, bet nesire’klamuojan- 
|čius jaunuolius. O ypač nema- 
| lonūs reklaminiai aprašymai vi- 
įsuose laikraščiuose su kad ir 
tokia užbaiga: “elegantiška, 
švelni, maloni šypsena, jautraus 
būdo, kukli, nelandi.” Trūksta 
dar, kad dora ir nekalta. Ponai 
korespondentai, mergina nėra 

;daiktas, kad ją turguj būtų ga
ilimą girti be galo, be krašto.
1 Graži, kukli mergaitė verta, kad

Ilona Sinickaitė

mobiliu ir norėdamas išvengti su 
sidūrimo su kita mašina, atsi
trenkė į medį, buvo išmestas 
iš mašinos ir smarkiai sutrenk
tas, jog kelias dienas buvo be 
sąmonės. Dabar jau .sveiksta. 
Paguldytas Lake Forest ligo
ninėje. Kastytis yra gabus gim- 

:sėjo mėnesyj iš Anglijos, ‘Tob- Į wa^GS ^okinys ir didelis spor- 
dono, atvyksta muzikas Vincas 1,0 m®gėjas. T. K.
Mamaitis su šeima nuolatiniam
apsigyvenimui JAV-se. Mano 
įsikurti šioje kolonijoje, jeigu 
susidarys palankios sąlygos.

Vincas Mamaitis Londone

čios vargonininkas ir chorvedys, i
Palmira yra priimta į Illinois

universiteto medicinos mokyk- , . ,,. . . . savo dukra Petronėle Mesec iš-lą ir nuo rudens pradės ten stu- , .t. 1 vyko j Kaliforniją

• Bavarijos radijas apie Lie
tuvą. — Bavarijos radiofonas 
Miunchene pradėjo seriją trum- 

yra lietuvių parapijos bažny- PU (P° 15 min-) radijo valan-

dijas
Keletą metų priklausė Wau- j 

kegano lietuvių tautinių šokių 
grupei. Gi šiuo metu priklauso 
studenčių ateitininkių Giedros 
Korporacijai.

dėlių,

Marija Nevardauskienė su I tokią siuntą liepos 16 d. pasky- 
! rė supažindinti su Pabaltijo 

n ten pra- va]stybėmis — Lietuva, Latvi- 
atostogas pas savo sūnų ja įr Estija. Kalbėtojas trum- 

Ta proga dalyvaus paį apibūdino jų įstorinę praei
tį ir kokiomis aplinkybėmis jos

pavadintų “Rytų Euro- 
daug kalbų”. Pirmąją

leis
ir dukrą, 
savo anūko vestuvėse.

Pranas ir Ona Lukauskai. bolševikinių rusų buvo paverg-

Laima - Stasė Tamašauskai
tė, duktė Vlado ir Stasės Tama
šauskų, baigė DeKalb kolegiją 
ir gavo bakalauro' laipsnį iš 
biologijos ir anglų. kalbos 
mokslų.

Laima dabar gavo labai ge-
spaudos apžvalgoj tai trumpai ! rą darbą su aukštu atlyginimu ■ j 
atpasakoti, jei tai jau laikoma : telefonų bendrovėje, 
labai svarbiu dalyku? , Keletą metų Laima priklausė

Pagaliau, ką reiškia senų 
knygų ar straipsnių perspaus- 
dinėjimas laikraščiuose? Turiu 
galvoj “Naujienose”, “Nepr. Lie 
tuvoj” spausdinamas tokias kny 
gas, kaip Faustas, Rusecko 
“Baudžiava” ar moksliškai pa
senusi prof. Žilinsko knyga ant
ropologiniu klausimu. Seniau 
mūsų laikraščiai (kitų ir dabar 
taip daro) spausdindavo pasiro
dysiančių knygų ištraukas, kad 
sudomintų skaitytoją išeinan
čia knyga. Dabar spausdinamos 
jau neseniai ar ir labai seniai 
išėjusių knygų ištraukos ar net 
ištisos knygos. Toks senienų 
perspausdinėjimas reiškia, kad 
mūsų laikraščiai jau stinga me
džiagos arba kad jie nemoka 
jos pasirūpinti. Bet ar visa tai 
nereiškia bent dalies mūsų spau 
dos nuosmukio ?

Waukegano 
šokių grupei.

lietuvių tautinių

Įkvėpti meilę tai nenumaldomas 
moters troškimas.

L. Boerne

savo atostogų praleisti išvyko 
į rytines valstijas. Tenai lan
kys savo gimines ir bičiulius.

Nijolė Timčikaitė, duktė Vik
toro ir Elzės Timčikų, prieš 18 
mėnesių atvykusi iš Lietuvos, 
baigė vaikų auginimo ir globo
jimo mokyklą; nuo rudens ji 
žada pradėti studijas aukštajam 
mokslui siekti.

Regina - Vanda Markūnaitė, 
duktė Petro ir Olgos Markūnų, 
baigė North Chicago Commu- 
nity Aukšt. mokyklą su pagy
rimu ir gavo dvi stipendijas 
studijom: vieną iš N. C. H. S., 
gi antrą iš Health Careers and 
Future Nurses klubo.

Regina yra priimta į Illinois 
universitetą ir nuo rudens pra
dės studijas. !

Regina yra labai uoli jung
tinio Kenoshos ir Waukegano 
lietuvių tautinių šokių grupės 
“Bijūnas” šokėja.

— Kastytis Vilniškaitis, be
važiuodamas su draugais auto-

tos. Kiek plačiau iškėlė šių tau 
tų kalbų' skirtingumą nuo kitų 
Rytų Europos tautų. Ypačiai 
iškėlė lietuvių kalbos grožį, se
numą ir nepaprastą vertę bei 
reikšmę kalbotyros mokslui. 
Nežiūrint to, šios tautos šian
dien turi kovoti begaliniai kie
tą kovą su okupantu dėl savo 
egzistencijos, kovoti prieš ru
sifikaciją ir dėl savosios kal
bos, nors išviršiniai tą kova ne 
visad ir pastebima.

Iš lietuvių minėtais klausi
mais kalbėjo lietuvių kalbos 
lektorė Miuncheno universitete 
prof. Baldaufienė-Jurgutytė ir 
žurnalistas Valteris Banaitis.

(ELI)

— Federalinis teisėjas iš 
Richmond miesto, Va., vakar 
įsakė atidaryti Prince Edward 
vietovėje mokyklas, kurios bu
vo uždarytos prieš trejus me
tus. Jos buvo uždarytos dėl ra-

P H R E U M E N ft U J 4 A D R E S į
HELEN’S BEAUTY 

SALO N
5003 W, 14fh St., Cicero, tel. TO 3-0138

patogumui ir
p

Ultra-modernus air-conditioned galionas jūsų 
malonumui. Naujausios mados sušukuosenos.

HELEN BALAZENTIS, Sav.



Tiesiausia kryptis sviesa prieš tamsybes, meiee - prieš neapykanta
IŠTIKIMYBĖ SAVO TAUTAI

Tėvynės ilgesys nėra peikti
nas jausmas, kol jis nepanau
dojamas priešo pasitarnavi- 
mui. Prisiminimai, kuriuos be
veik visi išsinešė iš savo pa
liktųjų namų, gaivina išeivį 
svetimų kraštų vilionėse išsi
laikyti ištikimu savo tautos 
palikimui, būti jos kančių liu
dininku ir vesti kovą už tė
vynės laisvę. Todėl mes daž
nai net mėginame sužadinti 
ilgesio jausmus įvairiais jaut
riais praeities prisiminimais, 
kad tik mūsų brolis neatitrūk
tų nuo savo praeities, kad jis 
ja gyventų ir ją jaustų.

Tačiau tas pats jausmas 
virsta blogiu, kada jis padeda 
užsimerkti prieš tikrovę, vaiz
duotėje atgaivindamas tik gra
žią praeitį, bet iš jos pašalin
damas ar bent netikromis 
spalvomis nudažydamas dabar
tį. Net komunistinę tikrovę 
pialeidę pro savo ilgesio priz
mę, mes jau pradedame pa
versti kažkuo gražaus ir pa
trauklaus, kas iš mūsų akių 
ir atminties pašalina visą tos 
sistemos baisumą, jos daro
mą skriaudą tėvynei ir ten li
kusiems žmonėms.

Tokių naivių žmonių, kurie 
susitelkę prie vienos minties, 
nepajėgia suprasti tikrovės ir 
įžvelgti pavojus, turime ir' 
savo tarpe. Net iš tų, kurie 
taip neseniai tėvynės palikimu 
gelbėjo savo gyvybes ir dre
bėjo prieš komunizmo žiauru
mus. Jie šiandien jau pasida
rė komunizmo bendrakelei
viais, skelbiančiais jų idėjas, 
siūlančiais, nors ir netiesio
giai, su mūsų tautos priešu 
susigerinti ir leisti jam mūsų 
tėvynėje įsistiprinti. Šis tėvy
nės ilgesys yra rautinas iš 
šaknų, nes jis ne tik suminkš
tina į komunizmo pinkles pa- 
kliuvusiuosius, bet ir pamažu 
plėšia mūsų kovos už laisvę 
fronto linijas. Jiems turi bū
ti paskelbta tokia pat kova, 
kaip ir mūsų tautos priešui, 
nes jie dar pavojingiau nuo
dija ir silpnina mūsų kovos 
dvasią.

* #
Bolševizmas nėra tik poli

tinė ir ekonominė sistema, bet 
kartu ir idėja, kuri persunkia 
silpnesnes sielas ir suluošina 
neapdairius protus. Mes bū
tume neįžvalgūs, jeigu apie 
bolševizmą kalbėtume tik iš 
materialinės pusės, užmiršda
mi, kad daug svarbiau yra pa
rodyti tą baisųjį žmogaus nu
vertinimą, dvasinį jo išprie
vartavimą, laisvės atėmimą, 
teroro priemonėmis valdymą. 
Medžiagos gali kada nors pa
sigaminti pakankamai ir ko
munistinė sistema, bet nieka
da ji, kol remsis tik grynuo
ju materializmu, neatvers 
vartų į laisvą žmogaus apsi
sprendimą ir nesudarys sąly
gų pilnutiniam žmogaus gy
venimui. Materializmas juk 
pačia savo prigimtimi reika
lauja atitraukti žmogaus dva

Spaudoje ir gyvenime

SENSACINGAS P. PAKARKLIO 
PAREIŠKIMAS

"Mes tik trąša rusų tautai"
“Laisvoji Lietuva” Nr. 15 pa

skelbė įdomią reveliaciją, kaip Po 
vilas Pakarklis prieš mirtį buvo 
praregėjęs Lietuvos okupantų kės
lus, pažymėdamas, kad “mes esa
me tik trąša rusų tautai”. Apie tai 
“Laisvoji Lietuva” rašo:

Mums yra atsiųsta fotostatinė 
'kopija laiško, rašyto buv. “minist
ro” — lietuvių tautos išgamos — 
Povilo Pakarklio prieš pat jo mir
tį, dėkojant jo persekiotam buvu
siam bičiuliui p. X, kuris laimin
gai išėjęs iš pakarklinių pakalikų 
kalėjimo Lietuvoje, atsidūrė už
sienyje ir tada, kada tas bedvasis 
išgama šaukėsi į užsienyje esan
čius savo buvusius pažįstamus, pra 
šydamas vaistų, p. X užgirdo apie 
tai iš kitų ir, kaip tikras krikščio
nis, užmiršdamas ką jam buvo pa
daręs Pov. Pakarklis, vaistų siun
tą pasiuntė per Lenkiją.

Trumpai — kas tas Povilas Pa
karklis.

sią nuo aukštesnių pradų ir 
pririšti ją prie žemės, pada
rant žmogų valstybės vergu.

Kada mes kalbame tik apie 
blogą materialinį gyvenimą, 
mes kovojame prieš komuniz
mą tik viena ranka. 'O reikia 
pasauliui jį parodyti su visu 
tuo dvasiniu iškrypimu, su 
žmogaus nužmoginimu ir pa
darymu paprastu daiktu. Pro 
materialines užtvaras veržia
si ir lengvai prasiveržia idėji
nė komunizmo pusė, kuri ža
da žemiškąjį rojų, pakėlimą 
iš pasaulyje randamo skurdo 
ir visų žmonių sulyginimą.

Užtat ir iš mūsų tarpo at
siradę naivieji komunizmo 
bendrakeleiviai kaip tik ir pa
kliuvo ant tos materialinių gė
rybių meškerės, nes pro jas 
dėl įžvalgumo stokos nepajė
gia pamatyti dvasinių verty
bių, kurių komunizmas yra 
išsižadėjęs ir prieš kurias vi
somis priemonėmis kovoja. 
Jų propaganda siurbiasi ir į 
mūsų galvojimą, tą propagan
dą neša sipnadvasiai jų pa
dėjėjai, ton propagandon jun
giasi ypatingai tie, kuriems 
liguistas tėvynės ilgesys už
vėrė akis įžvelgti komunistinio 
gyvenimo tikrovę.

* *

Yra tikrų įrodymų, kad kai 
kurie iš tų komunizmo bend
rakeleivių ir bendradarbių jau 
mėgina vilioti iškilesnius mū
sų kultūrininkus, stipresnes 
menines jėgas vykti paverg- 
ton tėvynėn ir ten pasirodyti 
su savo pasiektais kultūriniais 
ar meniniais laimėjimais. Tuo 
pačiu žada atsilyginti ir oku
panto tarnai, atsiųsdami mū
sų tarpan savo meninio gyve
nimo vaisių, kad mes jų ra
gautume, jais prisisotintume 
ir bent dalis mūsų jais apsi
nuodytume.

Gerai, kad tie naivūs žmo
nės, kurie nukrypo nuo tik
rosios mūsų tautinės pareigos 
vykdymo linijos, neturi tokio 
autoriteto, kad jais bent di
desnis skaičius pasikliautų. Jų 
siunčiami laiškai, jų įrodymai 
ir viliojimai tokie neaiškūs ir 
migloti, kad vargu, ar atsiras 
bent vienas, kuris leisis suvi
liojimas ir pasiduos bolševiki
nės propagandos suminkštini
mui lietuvybėje.

Tačiau šiaip ar taip tas pa
vojus realus bent kai kuriose 
mūsų fronto linijose. Todėl 
prieš jį kovoti turi ne tik po
litinės veiklos vairuotojai, bet 
ir kultūrininkai bei meninin
kai, visuomenininkai ir jauni
mo auklėtojai. Visi privalo tau
tinės ištikimybės, kieto atspa
rumo ir kovos dvasioje ištesė
jimo iki galo. O tuos, kurie 
pradeda brautis su savo tar
pininkavimu ir vilionėmis, tu
rėtume viešai pasmerkti ir pa
rodyti savo tautiečiams, kaip 
išdavusius pavergtosios tėvy
nės idealus ir parsidavusius 
pavergėjui. Pr. Gr.

Gabus ir energingas vyras. Vi
suomeninę karjerą pradėjęs dar 
mokyklos suole — ateitininkų bū
relyje. Baigęs Vytauto Didžiojo 
Universiteto Humanitarinį fakul
tetą, mokytojauja Panevėžio Mo
kytojų Seminarijoje ir čia jau yra 
•energingas tautininkų ir “Jauno
sios Lietuvos” organizatorium, Ra 
jono Vald. pirmininku. Už prieš- 
smetoninę veiklą baudžiamas ka
lėjimu, pabėga į užsienį — Šveica
rijon. Kiek vėliau grįžta, trumpai 
sėdi kalėjime ir atlikęs karinę 
prievolę DLK Algirdo 2 p. p., vėl 
studijuoja ir baigia VDU teisę.-Jau 
tarnaudamas Kauno prokuratūro
je, susibičiuliauja su žinomu ko
munistu Niunka ir įstoja į slaptą 
komunistu partiją Kaune.

1940 metais okupavus Lietuvą 
bolševikams tampa vadinamu “tei
singumo ministru”.

Kilus vokiečių-rusų karui, kaip 
ir visi kiti tautos išgamos, pabėga

Italų rašytojas Pittigrilli ap
rašo tokį nuotykį. Vieną šiltą 
vasaros pavakarę dvi varlės pro 
praviras duris pateko į kama
ros vidų ir, strykčiodamos nuo 
vieno daikto ant kito, pagaliau 
įšoko į skaniai surūgusios grie
tinės puodą. Labai patenkintos, 
pirmiausia šoko graibstyti įkri
tusių musių, užsigerdamos rie
bia, tiršta grietine. Paskui rei
kėjo kraustytis iš puodo, nes 
kiekvienu momentu galėjo už
eiti pikta šeimininkė ir samčiu 
cvaktelėti į pakaušį. Pabandė iš 
šokti vieną, kitą kartą, bet puo
das buvo gilus. Pašokinėjusios 
pavargo, ir senesnioji, kuri bu
vo baigusi aukštąjį matemati
ką, pasitraukė į šalį ir ėmė 
•skaičiuoti. Logaritmų pagalba 
priėjo aiškios išvados, kad kojų 
muskulų jėga yra dvigubai per
maža puodo sienų aukščio koe
ficientui, ir todėl jokiu būdu ne
bus galima iššokti. O jeigu ne
galima, tai nėra nė ko tuščiai 
vargintis. Iškišusi galvą iš grie 
tinės, laukė dabar jau tikrai ne
išvengiamo likimo, iš padilbų 
užjaučiamai žiūrėdama į neiš
manėlę jaunesniąją draugę, ku
ri, atsivedėdama ir su despera
tišku įnirtimu, šokinėjo ir pįium

pas globėją rusą į Maskvą. Vokie
čiams karą pralaimėjus ir Lietuvą 
rusams vėl okupavus, atsiranda ir 
vėl Kaune, bet įtakingesnių postų 
nebsturi. Tuo metu, matyti, sąži
nės veikiamas ir vėžio ligos kanki
namas, rašo ne vieną laišką į už
sienį, prašydamas iš savo buvusių 
bičiulių paramos vaistais, kurių 
tada ir dabar tame žemės rojuje 
taip trūko ir trūksta, šis laiškas, 
tarpininkaujant Niunkai, buvo per 
siųstas į Lenkiją, o iš ten. pas p.
X. Kadangi laiško didžioji dalis yra 
pašvęsta jų abiejų asmeniškiems 
reikalams, čia viso neperspausdi- 
name, paimdami tik mums būdin
gas ištraukas.

Laiškas prasideda graudžiais žo
džiais, prisimenant jų abiejų pra
leistą laiką ir jaunystę ir dėkojimu 
už siuntą vaistų:

“Norėčiau daug ką Tau parašy
ti, bet nei laiko, o gal ir prasmės 
nebėr. Žinai”. Toliau: “visos iliu
zijos sugriuvo” — dar toliau — 
“...nusivylimas viskuo”... “...mes 
esame tik trąša rusų tautai” ir tą 
posmą baigia: Tu Kupiškį atsime
ni. Tu suprasi apie ką aš kalbu — 
abu žuvo prie Lukonių, Subačiaus 
vai. aš likau šiapus tvoros.”

Ir liko šis mūsų tautos išgama 
“anapus tvoros”, gal tik pajutęs 
prieš mirtį sąžinės griaužiimą, kad 
išdavė savo tautą rusui — oku
pantui, kad savo darbais eis į tau
tos praeitį kaip bevalis ir bedvasis 
sūnus palaidūnas, apleidęs Motiną 
Tėvynę sunkioje jai valandoje ir 
liks tik, anot jo žodžių, “trąša” ki
tiems — svetimiems...

Deja, toks likimas visų išgamų, 
kurie palūžta po sunkesne tautai 
našta.”

“Laisvoji Lietuva”, — J. Ž.

S VYTAUTAS VOLERTAS■■
I UPĖ TEKA VINGIAIS
■■■

ROMANAS

— Pagaliau, ko iš svetimųjų tikėtis, jei savi 
vienas kitam kailį lupą? Ar spekuliacija moraliai 
pateisinama? Ar kainos, kurias kaimynas ima iš 
kaimyno už duonos gabalą, nerodo, kad ir mes smun- 
kame žemyn? Kad ir šitie baliai... Užuot rūpinęsi 
tautos gyvastimi, degtinėje marinuojamės.

— Pats viską sveri kraštutinumais. Vienoje pu
sėje statai idealų žmogų, o prieš jį — padugnes. At
simink, kad ir vidurys egzistuoja.

— Bet šis vidurys neturi balso, jis absoliučiai 
bereikšmis. Gyvenimą veda arba pirmieji arba pas
kutinieji. Nelaimei, padugnės paėmė viršų.

— Mūsų jaunimas ateis. Gal jis, šioje aplinkoje 
augęs, geriau mokės kovoti. Mes nelaukėme panašių 
nelaimių, nesiruošėm, Už tai esam bejėgiai. Svajonė
mis mitom, realian gyveniman pažvelgti bijojom.

— Realus gyvenimas... Tegul jį kur! Nemėgau 
jojo ir matau, kad turėjau pagrindo. Realus gyve
nimas yra žemesniems gyviams, ne žmogui. O su 
jaunimu... Nedaug iš jo tikiuosi. Štai kad ir mano 
sūnus...

— Vaikas klaidą padarė.
— Klaidą padarė! Kodėl manęs neklausė ?
— Mūsų noras, kad vaikai kiekviename žings

nyje paklustų, juose kelia maištą ir naikina jų pa
čių iniciatyvą. Įsakymus vykdydami, neturi pro
gos pažinti gyvenimo...

— Vėl gyvenimas... Matai, koks jis yra. Ar

Kasdieninis atsinaujinimas Kristaus dvasioje

DR. PRANAS BRAZYS, MIC

psėjo į visas puses. Praslinkus 
gerai valandai, staiga ir visai 
netikėtai įvyko stebuklas: nagi 
ėmė ir iššoko! Mokytoji senė 
nenori tikėti savo akimis: nugi 
grietinės paviršiumi, kaip kokia 
sala, plūduriuoja šviežiai sumuš 
to sviesto gniutulas! Užsiropo- 
jusi ant jo, ir ji lengvai pasi
spyrė ir iššoko iš puodo.

.Trys dalykai, kuriuos reikia, 
pašalinti

Šita varlių istorija yra pamo
koma. Kristus nugalėjo mirtį ir 
prisikėlė iš savo kapo, kad ir 
mes keltumėmės iš nuodėmių 
mirties, iš to gilaus blogybių ir 
ydų kapo, į kurį besmaguriau- 
dami esame įpuolę. Bet mums 
trūksta drąsos. Ligšiolinė mū
sų patirtis parodė, kad esame 
perdaug giliai nupuolę, ir mūsų 
jėgos yra permažos. Nebūkime 
perdaug gudrūs ir nenusiminki
me. Darančiam visa, kas gali
ma, Dievas ateina į pagalbą.

Nuo pat savo viešojo gyveni
mo pradžios Kristus šaukė 
grįžti atgal, keisti savo pažiū
ras ir jausmus, daryti atgailą. 
Bet ką gi reiškia, daryti atgai
lą?

Tris dalykus. Pirmiausia tu
rime bandyti visomis jėgomis 
nugalėti mūsų minčių puikybę, 
tą liguistą didybės maniją. No
ras turėti įtakos, garbės, val
džios yra visų nesusipratimų, 
karų, revoliucijų ir priespaudos 
šaltinis. Kristus žino, ko reikia, 
norint nugalėti šitą daugiagal
vę blogio hidrą. Iš visų savo 
klaidų ir nelaimių, karų ir su
naikinimų žmonija nepasitaiso 
ir nepasimoko todėl, kad niekas 
nenori prisipažinti klydęs. Visi 
esame linkę už viską versti kal
tę ant kitų ir teisinti save. Kris 
tus reikalauja, kad mes prisi- 
pažintume prie savo klaidų, kad 
atliktume visų savo nuodėmių 
išpažintį. Tai sąlyga, kurią mes 
galime įvykdyti ir kuri tik vie
na gali palaužti mūsų melagin
gos didybės nugarkaulį ir pa
keisti jį. tiesai nusilenkiančiu 
kuklumu.

Antras dalykas, kurį turime ir 
galime patys atlikti, yra užlieti 
mūsų valioje ir širdyje ruse
nančias nepalankumo žarijas: 
antipatiją, įtarimą, pavydą, 
žiaurumą, kerštą, šmeižtą. Ne

palankumą naikina nuoširdus 
gailestis, kuris jo vietoje pasė
ja palankumo grūdą, vadinamą 
meile, širdies gerumu, draugiš
kumu. Štai kodėl Kristus reika
lauja, kad mūsų išpažintis vi- 

; suomet būtų atliekama su tik
ru gailesčiu: atleidžiančiu, atsi
prašančiu, sutaikančiu. Todėl, 
prieš eidami išpažinties, patik
rinkime, ar visų jau atsiprašė
me ir ar visiems atleidome, nes 
tik paskui galime prašyti Die
vo: “Ir atleisk mums mūsų kal
tes, kaip ir mes atleidžiame sa
vo kaltininkams”.

Trečias dalykas, kurio netu
rime praleisti, yra rimtai atsi
sakyti tingėjimo. Tingėjimas ne 
leidžia panaudoti mūsų turimų 
jėgų bei išteklių ir trukdo uoliai 
atlikti visas savo pareigas ir 
darbus. Jis yra skurdo, sukty
bių, darbo prievartos, vogimo ir 
eibės kitų blogybių tėvas. Jam 
nugalėti reikia tikro ryžto. Ne
užmirškime, kad mūsų neryž
tingumas yra mūsų priešų ga
lybė. Todėl reikalauja Kristus, 
kad gerą išpažintį ir gailestį vi 
•suomet lydėtų tvirtas pasiryži
mas pasitaisyti ir atitaisyti, 
šiam tikslui panaudojant visas 
mūsų jėgas, išteklius ir galimy
bes. Pasiryžimas tik tada bus 
tikroviškas ir tvirtas, jeigu bus 
konkretus ir viską iš anksto 
numatąs. Turime aiškiai numa
tyti, ką ir kada atliksime, ko
kias kliūtis sutiksime ir kokio
mis priemonėmis jas nugalėsi
me.

Trys dalykai gyvenimo 
pakeitimui

Išpažinti, gailėtis, ryžtis: štai 
tie trys dalykai, kuriuos galime 
ir turime atlikti, norėdami pa
kilti iš nuodėmių duobės. Atlik
ti ne vieną kartą, bet, kaip toji 
varlė, tiek kartų, kiek nupuola- 
me. Vis iš naujo turime daryti 
atgailą ir vis iš naujo šokti 
aukštyn. Ir tada mes sulauksi
me paramos iš Kristaus. Ji at
siras, kaip nelaukta sala ir kaip 
stangrus traplynas po mūsų 
kojomis.

Kristus teikia mums reikia
mos pagalbos ypačiai septy
niais sakramentais, kurių pats 
svarbiausias yra Eucharistija. 
Svarbiausias, nes Švč. Sakra
mente yra pats pagalbos davė
jas Kristus, tikrasis Dievas ir 
žmogus.

Daugis atsisako tikėti, kad 
šv. mišių metu baltos duonos 
gabalėlis galėtų virsti Kristaus 
kūnu. Tai nesąmonė, neįtikimas 
stebuklas. Tačiau pasvarstyki
me, ar jau taip tikrai neįmano
mas? Juk mes patys panašų 
stebuklą padarome net keletą 
kartų per dieną! Argi maistas, 
kurį mes suvalgome, nevirsta 
mūsų kūnu ir krauju? Mes net 
nežinome, kaip tatai mumyse į- 

; vyksta. Ir tai ne tik mumyse: 
tas pats stebuklas vyksta kiek
viename gyvyje, kiekviename 
medyje ir žolėje, kurie net ne
žino. kad yra pasaulyje! Kieno 
išmintimi ir sugebėjimu tai 

.vyksta? Argi mūsų, kurie ligi

Buvęs prez. Eisenhoweris su žmona Danijos sostinėje Kopenha
goje, Federiksborgo pilies koplyčioje, žiūri į jo garbei pakabintą 
herbą — Danijos seniausią ir garbingiausią būdą nusipelniusiems 
atžymėti. .Eisenhoweriui ši garbė teko už Danijos išlaisvinimą. 
Tą herbą jis mato pirmą kartą.

■. verta tad pažinti? Kiek galima toliau nuo šio rea- 
: lauš gyvenimo!

Jonuška darėsi irzlus.
Į x,
■■■

Vėl atėjo žiema, dar skurdesnė ir vargingesnė,
■ kaip buvusios. Tvarka iro, vis daugiau viešųjų pa- 
’ statų buvo paimta vokiečių žinion, nes iš Rytų 

plaukė sužeisti kariai, ir juos reikėjo kur nors pa
talpinti.

Matukonis ėmė skųstis, kad jau kuris laikas 
nepasirodąs kepėjas. Nuo rudens jo nematęs, o 
anksčiau kas mėnuo pėsčias ateidavęs ir išsinešda- 
vęs kas jam buvo skirta. Dabar ryšuliai gulį po 
lovomis be jokios naudos, tik pavojų sudarydami.

Jonušką taip pat blogos žinios pasiekė: jo sū
nus pabėgo iš vokiečių rankų, paliko Arbeitsdiens- 
t’ą, ir dingo be pėdsakų. Žandarmerija iškrėtė tė
vo namus, bėglio jieškodama, tampė po įstaigas, 
gąsdino, grasino, nors Jonuška apie sūnaus buvi
mo vietą neturėjo jokios nuovokos.

— Nors nepaklausė manęs, bet jaunas buvo, 
nesubrendęs. Dar nevėlu, galėtų pasikeisti, surim
tėti. Tik jei vokiečiai sugriebs, viskam galas! Lik
viduos kaip karo dezertyrą. Tai mano vienintelis 
vaikas...

Praėjo keli mėnesiai, o iš sūnaus nebuvo nei 
mažiausio /žodelio. Vokiečiai pradžioje užeik kas
dien tikrindavo Jonuškos namus, bet, matyt, ši is
torija nusibodo, nes jau kelias savaites nesirodė.

— Greičiausiai žuvo kur. Per tiek laiko namo 
pareitų... Dabar nei laiško nei kokios žinios, — dū
savo tėvas.

O tuo metu spėjo paaiškėti net kepėjo likimas, 
kuriuo nedaug kas rūpinosi: gulėjo suparaližuotas, 
nulaužtu nugarkauliu. Palikęs miestą, įsikūrė prie 
mažos bažnytėlės, gal už dvidešimties kįlometrų

nuo Kauno. Šią bažnytėlę apvalydavo, aptaisydavo, 
kunigui religinėse apeigose patarnaudavo^ gyven
damas iš žmonių aukų, tarp jų nelegalius spaus
dinius skleisdamas. Pereitą rudenį, taisydamas baž
nyčios stogą, žlegterėjo žemyn ir daugiau nekėlė.

Skridulis ir dabar be sutrikimų atsilankydavo 
pas Jasaičius, juos aprūpindamas maistu, vis sma
gus ir tvirtas, vis laukiąs progos, kada galės grįž
ti savo senan darban — pasienio policijon. Tiesa, 
pavasariop ir jo veidas kiek apsitraukė.

— Velnias dedasi... Miškuose priviso komunis
tų gaujų ir žmones užpuldinėja. Ką ūkininkas nuo 
vokiečių užslepia, šitie išplėšia. Kad tik tai! Su 
ginklais švaistosi, nužudyti graso ... Rečiau gyve
namose vietose nesimaišyk nei naktį nei dieną. Net 
sunkvežimiais baisu važiuoti. Yra atsitikimų, kad 
apšaudo. Parašiutais, tnaudodamiesi tamsa> rusas 
banditų pilnus laukus prisėjo.

Maisto ryšulyje Jasaičiai rado ir laišką. Juo 
brolis įspėjo, kad Tomas, kol nėra svarbaus reika
lo, tėviškėn nevažiuotų, nes, kaip pasakojo Skridu
lio,, visais kampais švaistosi ginkluoti bolševikų 
partizanai. Dienomis, susislėpę pakrūmėse, stebi 
apylinkę, o naktimis eina medžioklėn. Tiek įgudę, 
kad kiekvieną svetimesnį žmogų, pasimaišiusį kai
me, pastebį ir prisistato patikrinti, kas jis esąs. 
Taigi, geriau nesirodyti... Jų namuose taip pat bu 
vo užsukę. Dar net kaip reikiant sutemti nespėjo, 
o prie durų beldėsi. Prigąsdino visus, prie sienos 
statė, lašinių paltį ir aulinius batus išsinešė. Ru
džio Sigitą, seniūną, taip sumušė buožėmis, kad 
tasai antrą savaitę lovoje gulįs. Plaučius bus vyrui 
atkrėtę. Po šio įvykio net vokiečių sunkvežimis kai
man atvažiavo. Bet ką padarys? Pasižvalgė, apsi- 
žiūrinėjo, pas ūkininkus kiaušinienės užkirto ir vėl 
nurūko atgal. Miškan ir nosies įkišti bijojo...

(Bus daugiau)

šiolei dar neišaiškiname ir ne
suprantame, kaip šioji perkal
ta įvyksta? Argi Dievui gali 
būti sunku į savo kūną ir krau 
ją pakeisti duoną, į kurią dar 
taip neseniai buvo pakeitęs že
mės sultis?

Vienybė su Kristumi
Todėl neabejokime Kristaus 

duotu pažadu, kad eucharistinė 
duona yra tikras Jo kūnas ir 
kraujas. Ir mums bus nesunku 
suprasti, kodėl Kristus reika
lauja valgyti Jo kūną ir krau 
ją, nes kaip valgoma duona virs 
ta mūsų kūnu ir krauju ir tam
pa viena su mumis, taip priim
dami Kristaus kūno ir kraujo 
sakramentą, mes tampame vie
na su Kristumi. Eucharistija 
yra krikščioniškosios vieny
bės ir meilės sakramentas. Vi
si, kurie šv. komunijoje jungia
si su Kristumi ir tampa tarsi 
vienas asmuo su Juo, neišven
giamai jungiasi ir vienas su ki
tu tarsi į vieną asmenį Kristu
je, kuris vadinasi Kristaus mis
tiniu kūnu, tikinčiųjų bendruo
mene, Bažnyčia. Štai kodėl šv. 
komunija yra naujos Dievo sū
nų brolybės ir iš jos plaukian
čios naujos socialinės tvarkos, 
naujosios Dievo karalystės šal
tinis.

Giliausioji gyvenimo paslaptis 
Eucharistijoje susiduriame

i su giliausiąja krikščioniškojo 
' gyvenimo paslaptimi. Šią pa- 
j slaptį jau simbolizavo kruvino- 
sios Senojo Įstatymo aukos, ku- 

i rių viena dalis buvo sudegina- 
1 ma Dievui, o kita pačių auko
tojų suvalgoma (plg. Lev. 3; i
Sam. 1,4). Joje mes priimame 
už mūsų nuodėmes paaukoto 
Dievo Avinėlio kūną ir kraują 
(plg. Jon. 1,29; Hebr. 10, 4-8). 
Joje mes jungiamės su Kris
taus kančia, mirtimi ir prisikė
limu. Todėl kai šv. komunijoje 
tampame tarsi vienas asmuo su 
už mus mirusiu ir prisikėlusiu 
Kristumi, tada Kristaus kančia, 
mirtis ir prisikėlimas užsiskai- 
to mums, lyg mes patys būtu
me kentėję ir mirę ir prisikėlę 
iš savo nuodėmių. Bet taip pat 
ir kiekviena mūsų malda, dar
bas ir kančia tampa kartu ir 
Kristaus malda, darbas, kan
čia, triumfas.

Šioje vietoje dera prisiminti 
dar vieną krikščioniui svarbią 
tiesą. Mūsų eucharistinis gyve
nimas būtų nepilnas, jeigu už
mirštume Mariją. Ji yra Kris
taus Motina. Šv. komunijoje 
mes priimame' Kristaus kūną, 
gimusį iš Marijos. Sūnaus kū-

(Nukelta į 4 pusi.)
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nas yra jo motinos kūnas. To
dėl ir Kristaus kūno valgymas 
mus tampriai riša su Marija 
neregimais, bet tikroviškais dva 
sinės giminystės ryšiais. Tap
dami tarsi vienas asmuo su 
Kristumi, mes giliausia dvasine 
prasme tampame tikrais Mari
jos sūnumis. Ji mato ir myli 
mumyse Kristų ir rūpinasi mu
mis, kaip savo kūdikiais. Dera, 
kad ir mes neliktume jos at
žvilgiu šalti ir abejingi, bet iš
gyventume tuos pačius sūniš
kos meilės ir kilnaus atsidavi
mo jausmus, kuriuos Kristus, 
mūsų vyresnysis Brolis, jaučia 
savo Motinai. Tik mylėdami 
Mariją, mes tampame tikrai pa
našūs i Kristų, mūsų pirma
vaizdį ir idealą, mūsų Broli.
Nuodėmės ir netikėjimo jūra
Sena legenda pasakoja apie 

mariose nuskendusį miestą. Jei 
gu kada atsiras drąsuolis, ku
ris pateks į miesto katedros 
bokštą ir įsiūbuos jo sunkų var 
pą, suskambės užkeiktas vario 
balsas, miestas staiga atgis ir 
su žydinčia sala iškils į viršų.

Yra daug sielų, nuskendusių 
nuodėmės ir netikėjimo jūroje. 
Jos laukia mūsų. Mes galim bū
ti apaštalais. Kristaus gerumu 
persunktu žodžiu ir pavyzdžiu 
mes galim įsiūbuoti skenduolį 
varpą artimo širdyje ir laimėti 
jį Kristui. Mes negalime būti 
tikrais, gyvais krikščionimis, ne 
tapdami Kristaus įrankiais, jo 
meškerėmis laimėti sieloms.

Vienoje didžiulėje naujų lėk
tuvų planavimo ir tyrimo įstai
goje stovi lenta su įrašu, kuris 
ten dirbantiems primena drąsos 
ir įkvėpimo reikalą naujų mo
delių kūryboje: “Mokslas įrodė, 
kad bitė negali lėkti, nes jos 
storas kūnas ir maži sparnai 
prieštarauja visiems aerodina
mikos dėsniams. Bet ji, vargše
lė, šito visai nežino ir todėl 
kiekvieną rytą išlenda iš avilio, 
metasi į orą ir lekia. Ir ne tik 
lekia, bet dargi ir medaus par

sineša!”
Turėkim drąsos ir ryžkimės 

lėkti. Prašykime Kristaus, kad 
Į Jis, Marijai užtariant, mums 
duotų reikiamų jėgų. Kasdien 
užsidarykim tylos minutei savo 
kambarėlyje ir kalbėkime šią 
nuostabią šv. Pranciškaus Asy
žiečio maldą:

“Viešpatie, padaryk mane sa
vo taikos įrankiu! Ten, kur yra 
neapykanta, leisk man sėti mei 
lę; kur yra. nuoskauda, leisk 
man sėti atleidimą; kur yra abe 

■jojimas, leisk man sėti tikėji
mą; kur yra nusiminimas, leisk 
man sėti viltį; kur yra tamsy- 

• bė, leisk man sėti šviesą; ir kur 
yra liūdesys, leisk man sėti 
džiaugsmą. Dieviškasis Moky
tojau! Suteik, kad aš taip la
bai nejieškočiau būti paguostu, : 
kiek guosti; būti suprastu, kiek 
suprasti; būti mylimu, kiek my- 

; lėti; nes juk tik duodami mes 
i gauname, tik atleisdami mes 
i pelnome atleidimą ir tik mirda- 
!mi mes gimstame amžinajam 
gyvenimui”.

Alena Aukštuolytė jieško dė
dės — JUOZO REPECKO, kuris 
gyveno Sao Paulo, Brazilijoje. 
Prašomas atsiliepti ar žinantieji 
apie jo likimą pranešti šiuo ad
resu — Antanas Markevičius, 
919 Highland Ave., Waterbury 8. 
Conn.

REAL ESTATE.

BUY7 DIRECT FROM 
BUILDER AND SAV E

3 bedroom brick. Open House 
Saturdav, Sunday, until dark at 

7802 S. Mende (6100 VVest)
1 bloek North of 79th 

St. Albert’s Parish.
You can’t. beat our price for quali
ty or price Fui! price includs lot, 
$ 17.900 home. low down payment. 
city watcr and sevver. gas forccd 
air heat. etose to all schools. and 
churches, shopping center and tra.ns-
portation.
• Solid oak trim and floors
• Remova.ble windowš for easy 

cleaning
• Modern cąbinet kitehens vvith de- 

luxe Roper
• Ruilt-in oven and range
• Tite bath vvith vanity
• Linen and broom eloset
• Your choice of decor, incl. 

coloring and tile, brick and 
rool'.

McCorkle Bldr.
Weekdays 9 A. M. — 9 P. M. 

GArden 5-3765

5 kamb. Georgian stiliaus na
mas, x/2 bloko nuo šv. Kazimiero 
kapinių ir CTA. Savininkas. — 
$16,500. Tel. BE 3-3731.

PBOGOS-OPPORTUNITIES

Parduodamas batų taisymo biz
nis. Įsteigtas prieš 14 m. prieina
ma nuoma. Geras pelnas.

GRovehilI 6-7442

PARDAVIMUI _

Parduodama elektrinė mankš
tos mašina dviračio tipo. Skam
binti LONG DTSTANCE

815,459-0328

REAL ESTATE REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
6 m. 6 kamb. murin., alum. lang., 

saus. jrengt. rūsys, garaž. $22,750.
4 but. mūrin., 2 auto garaž., alum. 

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

Intellgent. šeimai, 15 m. puiki 6 
kamb. degintų plytų, rezid., apie 40 
pgd. sklyp., skoninga ir gražu. 
$26,000.

2 but. 7 m. mūr. nrie parko. 5 ir 
4 kamb., iškelt, vamzdž. 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.

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

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

7 m. 4 kamb. mūras, prie parko, 
aauja gatv., apsauga nuo vand., ga
zu šild., garaž. $19,600.

IU aukšt. mūr. 6 ir 3 kamb. alyv.
' šild., mūr. garaž. $24,500.

4 mieg. mūras, prie park., čerpių 
stog, plat. lotas, gazu šild. Nuderg
ta kaina,

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

Prieš park, maisto prokyb. duoda 
j $50,000 met. pajamų, 2 aukš. liuks, 
mūr., 2 but., oro apšald. $38,500.

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

llrigbt. pk. 3 but. mūr., atskir. 
šild., geros nuomos. $22,900.

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

C kamb. mūr. gazu šild., garaž., 
gera vieta,- $17,400.

Biznio mūr. 2 but. ir kraut.., karšt, 
vand. alyv. šild., garaž, metams apie 
$2,500 nuom. Įmokėti 3,000. Kaina 
$12,000.'

K. VALDIS REAL ESTATE 
2815 W. Tįsi Sf. Tel. RE 7-7200 arba RE 7*8534

PATIES SAVININKO STATYTAS
Gerai savininko išlaikytas 12 butų apartmen tinis — po 3i/2 

kamb, 2-jų aukštų namas. Moderniškas 4į/? metų senumo. Viskas 
automatiškas — Radiant heat — apšild. karštu vand. Kevvanee boi
leris, G. E. air-conditioners, G. E. šaldytuvai, gazinės: virimui krosnys, 
kiemo laistytuvai, šiukšlių degintuvas, spalvoti vonių įrengimai, kera
mikos plytelės, beržo ir formica virtuvės, geroje pietinėj miesto dab
artį CTA, Rock Island geležinkelio ir priemiesčio autobuso. Krautu
vės, bažn. ir t. t. Visad pilnai išnuomota. Pajamų $20,900. Teisingai 
įkainuota. Kooperuosime su rimtu klientu. Savininko laikas ribuotas 
dėl kitų reikalų užmiestyje. Rašykite nurodydami biznio rekomenda
cijas. Agentai ir brokeriai prašomi nesikreipti.

P. O. Box 798, Zone 42, Chicago, III.

SAVAITES GERIAUSI PIRKINIAI
Mūrinis naujas 1% a. šalia mū

sų įstaigos — 4% ir 3%, garažas, 
gera. vieta, $31,500.

Murins 5 kamb, modernizuota vir
tuvė ii- vonia. Gazo šild, garažas, 
71 ir Roekvvell. $18,200.

Naujas mūrinis 2x5!/, prie 69 ir 
lioc.ktvell. 4 vonios, plumbingas rū
sy, ekstra, namas!

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

Mūrinis 5 kamb, 3 blokai nuo 
Į musų įstaigos, labai, labai skubiai.
tik už 314,400.

Mūrinis butukai ir šildomas
kambarys etike, Brighton p., $21.800.

Medinis 4 kamb., rūsys, garažas, 
modernizuotas vidus. M. p, "$1 0,800.

Mūrinis 2x4 ir 2 rūsys, 3Q p. lotas, 
naujos vonios, garažas, G5 — Ca.mp- 

■ bell,_tik $20,000.
Mūrius (i kamb, 2 blokai nuo Ma

ria High, 3 0 p. lotas, nauja vonia, 
I 3 mieg, gazo šild, $16,900.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 69th ST. KE 6-5151
2 but. pajam, medin, 5 ir 3 

kamb. viršuj. Plytel. vonios, gazu 
šildym, garaž, arti įstaigos, nužem. 

į kaina. $18,990.
6 kamb. mūrin, arti 66 ir Rock- 

well, plyt. vonia, garaž, daug prie
dų. $17,800..

5.14 kamb. mūrin, 2 m, senum, 
60 pėd. sklyp. gazo šildym, arti 
72tos ir Harlem. $15.900.

<>948 S. Bell. 2-jų aukštų medinis, 
5 i,r 4 kamb. Nauja alyva karštu 
vand. šiluma. Garažas. $1 5,900.

3 but. murin. 4—5—3, nauj. at- 
i-cm, atskira gazu šiluma, garaž.. 
arti 57 ir Campbell. Nužem. kaina. 
$24,900.

2 aukšt, mūr. 5—6 kamb., plyt. 
vonios, gazu-karšt. vand. šildym, 
garažas, arti 64 ir Pauline. Tik 
$1 7,900.

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

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

Valandos kasdien 9 v, r. iki 9 v. v., šeštad. ir sekmad. 9 v. r. iki 5 p.p

@455 So. Kedzie Avenue. Tel. PRospeet 8*2233

CICERO—BERWYN

MŪSŲ KOLONIJOSE
Cambridge, Mass.

Klebonas kun. Antanas Balt- 
rušiūnąs su asistentu kun. Vin
centu Valkavieium rūpinasi, 
kad bažnyčia lauko pusėj ir vi
duj atremontavus gražiai at
rodytų. Parapiečiai gausiai re
mia ir didina remonto fondą. 
Tam reikalui turėjo sėkmingą 
bazarą; komisija ir visi daug 
dirbo.

— Patricija O’Lery ir Jo- 
uąs 'O’Hara susituokė švč. P. 
Marijos Nek. Pras. liet. parapi
jos bažnyčioj. Per bažnyčią 
prie altoriaus jaunąją nuvedė 
Pranciškus Remeika, jaunosios

I dėdė, o sutuokė kun. Petras 
J Remeika, M.I.C., jaunosios dė- 
! dė.

— Alfonsas ir Ona (Tamu- 
'lynytė) šakaliai džiaugiasi su- 
1 silaukę naujagimės dukrelės. 
Motina ir dukrelė sveikos.

— Kun. Jonas Rusteika iš 
Port Seott, Kansas, atostogų 
proga Bostone Jono Romano 
vedamoje radijo programoje 
kalbėjo apie Dievo ir artimo 
meilę.

— Steponas Jankauskas, esąs 
Dėdės Šamo tarnyboj Fort 
Dix, N. J, per atostogas sve
čiuojasi pas savuosius

— Rozalija Mankienė pagrį
žo iš ligoninės. Gydosi namie.

— Mirusieji: Leonas Marke
vičius, Marijona Bačanauskie- 
nė, Stasys Vaitkevičius, Mika
lina Gliebienė, Bronius Dobro- 
valskas, Valteris Belinskas, 
Ona Zubailienė, Adomas Kru
pavičius, Eleonora Lavisienė, 
Valteris Čapskas, Ona Žukaus
kienė, Valteris Krivickas, Juo
zapas Strizinskas. Visi palaido
ti su bažnytinėm apeigom.

Patr.

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT

Išnuom. kambariai vyrui. Visi 
buto patogumai. 4320 S, Fairfield 
Ave, 1-as aukštas.

2 dideli gražūs kambariai, gera 
vieta, naujas namas, atskiras įė
jimas. Teirautis HEmlock 6-1199.

Išnuom. 4 kamb. apšild. butas 
suaugusiems. Kreiptis 1-me aukš
te iš kiemo. 12155 S. Lowe Ave.

Išnuom. 6 kamb. butas Mar
ąuette Parke, arti liet. bažn. ir 
mokyklos. 7013 S. YVashtenavv.

Išnuom. kambarys dirbančiai 
moteriai. Galimybė naudotis vir
tuve. 1835 W. 59th. St.

REpublie 7-8766

Išnuom. 1 ar 2 kamb. (su bal
dais) rūsy, Marąuette Parke.

GR 6-1654

Išnuom. 5 kamb. butas, 3 mie
gamieji, Gazo pečiu apšild. Karš
tas vanduo. Pageidaujama suau
gę. 3239 S Emerald Ave.

Marąuette Parke išnuom. 3 kamb. 
butas. 7034 S. Roekvvell St.

Tel. 471-0078

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

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

ŠIMKUS
KKAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

4259 So. Maplevvood Ave.
Telef. CL 4-7450 arba TA 7-2046

Savininkas parduoda 2-jų butų 
po 4 kamb. mūr. namą. Gaziniai 
apšild. šienuose. Alumin. langai 
ir sieteliai. Tuojau galima užimti. 
2465 W. 46th St.

Savininkas parduoda Marąuette 
Parke 2-jų aukštų mūr. namą. 1 
blokas nuo liet. baž. ir mokyklos. 
Susitarimui skambinti tarp 4 ir 7 
v. v. 476-6598.

Savininkas Brighton Parke par- 
{duoda namą su krautuve. Tinka 
! bet kokiam bizniui. Modernus bu- 
; tas. Karštu vand.-alyva šildymas. 
Rūsvs. 2 maš. garažas. $13,500. 
Įmokėti $2,500. Tel. YArds 7-7191

FIRST OFFERING RY OWNER 
Asking Price 820,000

2 bedroom home, overlooking Pine 
Lake, in City limite of La Porte, 
Ind. vvith all Utilities in the house. 
Gas. eleetrie, sevver, telephone, full 
bsmt, sun porch, private beach, 
can be shown anytime. Contact 
ovvner.

DOCTOR FDWARD YOUNG,
010 Lakeside, La Porte, Ind.

302—3007

S000 MĖN. PAJAMŲ
7 butai (5x5, 1—4 ir 1—2 kmb.), 

mūr. prie Congress Expressway i 
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 $3G,o00.

GERIAUSIA VASARVIETĖ
Sandunuo.se (Beverly Shores, Ind ) 

su baru ir restoranu. $12,000 gryno 
pelno per sezoną. Savininkas duos 
paskolą. Rimta priežastis verčia par
duoti. Pirksite už pusę kainos!

TINKAMAS DIDELEI ŠEIMAI
8 kambarių mūr. bungalovv 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
galovv Marąuette Pk. Savininkai iš
sikėlę į South Bend, Ind. — turi 
parduoti. Proga pirkti!

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 Wesf 7lsf Street
Tel VVAIbrook 5-6015

6517 S. OAKLEY
Statybininkas parduoda 4 mie

gamųjų, 2-jų vonių naują namą. 
Alumin. žiem. langai ir sieteliai, 
gazu-karštu vand. apšild., iškelti 
vamzdžiai, “sump” pompa. Labai 
prieinama, kaina. Atdaras sekm. 
1 iki 5 vai.

2-jų butų namas po 5 kamba
rius, parduodamas pigiai, Spring 
Valley, III. Informacijai skambin 
ti — STanley 8-7493.

HELP VVANTED — VYRAI

Reikalingas prityręs struktūros 
detaliuotojas—structural detailer. 
Puikios darbo sąlygos. Atlygini
mas pagal prityrimą ir sugebėji
mą, Teirautis nuo 9 v. r. iki 4 v. 
p. p. tel. HArrison 7-8849.

PAŠTO DARBININKAI
Chicagos pašte dirba 7,000, 

laiškų išnešiotojų ir 14,000 ki-I 
tų darbininkų-klerkų.

GRAŽI EŽERO PAKRANTE, PRI
VATUS PAPLŪDIMYS, 6 NAMUKAI 

— “COTTAGES”,
vienas tinka visiems metams gyventi.
DK, M. E. FHANKEL. Lake Sliore 
Road, prie BCrrien Rd., Union Pier, 
Michigan.

Chicagoje skambinti. IiA 1-4994 
arba LA 3-1884.

BUILDING CLEANER

CONTRACTORS

HOMES FOR RETIRED 
In Lovely Arizona

SENIOR
viliage

F

From $14,400 
Full Recreational Facilities 

Write for Free Brochure f 
Phone 696-1081—Box 1391 Dept. CP 

2450 E. Brovvn Rd., Mėsa, Ariz.

Mūrinis 3-jų butų. 6-5-3 kamb. 
Geros pajamos. Gazu apšild. Ga
ražas. Apylinkėje California ir 
25-os, pietvakaruose. $13,500.

LA 1-7038

CICERO 4 butų atpigintas mū
rinis. Apylinkėj 56 ir 22 Str., 
6—3—3—3 kamb., pajamų $335 
mėnesiui, 2 mašin. garaž., $29,500, 
$8,000 įmokėti. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd., Cicero, OLympic 
2-6710, BI 2-2162.

Brighton Parke savininkas par
duoda 2-jų butų po 4 kamb. mūr. 
namą. Alumin. žiem. langai ir sie
teliai. Gazu apšild.

FRontier 6-4523

Atidarąs apžiūrėjimui sekmad. 
1 iki 5 vai.

3135 SO. HAMLIN AVE.
Gražus 5 kamb. namas, pilnai 

atremontuotas. Spintelės virtuvė
je, plytelių vonia, 3 miegamieji. 
Autom, gazu apšild. Rūsys, gara
žas, patio. Kaina mažiau $12,000. 
Namas kaip naujas. Apžiūrėkite 

; šiandien.

Mūr. iy2 aukšto: 5 r 3 kamb. 14 i 
metų, 44 pėdų lotas. 62 ir Pulaski Į
Puikus pirkinys. 2-jų butų namas — 4 jr 4 švie-

sus kamb., 45 p. sklypas. Pilna kai-
Mur. 4 po 4, gazo pečiais šildy- na, tik $9.500. 

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

Mūr. « ir 5, centr. šildymas, ar- ' Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas, 
ti Archer susisiekimo, žemi m-okes- 3 butai po 5 kamb. (3 miegamieji).
čiai. • ! Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 VVest 43rd Street 

Tek CLiffside 4-2390
4936 W. 15th St., Cicero 

Tel. OL 6-2233; OL 2-8907

6 kamb. mūrinė resid., šildymas gazu, $1,500, įmokėti, už $1 6,500.
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 būti) namai, geros rendos, mažas įmokejimas, priežastis—liga. 
Puikus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos šeimos svajonė.

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

Marą. Park Mūr. 2x4, garaž. $20,900. 
Murin. 2 po 5 ir 4 k., garaž., $20,900. 
Medin. 2 po 6 k., garažas, $13,900. 
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

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

Savininkas parduoda mūrinį na- f 
mą Marąuette Parke, 6'ir 7 kamb. 1

PR 8-0005

Platinkite “Draugę”.

Tik $23,300 už 2-jų butų gerą pa- 
jamij 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

Apsimoka skeibtia “DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu 
-tų dienraštis. Gi skelbimu kaino* 
Asiema prieinamos

Pirkite JfiV Apsaugos lperskaitę "Draugą", duoki- 
Bonus! i te jį kitiems pasiskaityti.

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

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

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

S
V. SIMKUS

%

Statybos tr Remonto Darbai 
2018 WEST 71st STREET 

Tel.s FR 8-4268 lr TE 9-5581 j

Jonas Sluoksnaitis iš \Vaterbu- 
rio, Conn., prisidėjo pinigine auka 
prie Arkivyskupo J. Matulaičio 
vardo senelių namų-ligoninės sta
tymo fondo. Ta pačia proga jis 
taip pat parėmė tos kongregaci
jos kuriamos jaunimo stovykla
vietės fondą. Už nuopelnus įrašy
tas į geradarių — garbės funda
torių eiles.

J. Sluoksnaitis yra uolus kata
likas, jau pasiekęs beveik aštun
tąjį savo amžiaus dešimtmečio, 
prieš 53 metus atvykęs iš Lietu
vos, visą tą laiką sunkiai ir uo
liai dirbęs, dabar pensininkas, 
bet žvalus, judrus ir nuotaikin
gas.

Jis nuoširdžiai palaiko visus 
gerus lietuvių darbus ir su meile 
prisideda prie katalikiškų reika
lų. i

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

Petrauskas Gonstruction Co.
PR 8-3792

Our sanitation department needs 
one man age 38—45 to work on 
our 3rd shift, 10 p. m. — 6:30 
a. m. No experi-ence needed, but 
you mušt be able to speak and 
understand English.

Starting rate $2.31 per hour 
plūs fine benefits,

Apply 8 a. m. to 4:30 p. m.

“KOOL-AID” PLANT
General Foods Corp.
7400 SO. ROCKVVELL STREET

“An eąual opportunity eimployeh’’

Brighton Parke biznio gatvėje 
mūras, 3 butai ir krautuvė, dvi
gubas mūrinis garažas. Prašo 
$19,900. LU L-0401.

2 kamb. rezidencija, didelei šei
mai. Pilnas rūsys. Automatiškai 
apšild. Įkainuota, skubiam parda
vimui. Tik $9,500. Lenkų-lietuvių 
rajonas. Pietvakariuose apylinkėj 
26-os ir Ridgeway. LA 1-7038.

Apžiūrėjimui sekmad. 1 iki 5 v. 
6948 S. BELL

2-jų aukštų medinis, 5 ir 4 kamb. 
Nauja alyva karštu vandeniu šili
ma. Garažas. $15,900. Dėl susita
rimo skambinti savininkui —

PRospeet 8-2233

NA M ĮĮ TAISYMO (
KONTRAKTORIUS

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

Alumin. langai, durys ir langų stoge- 1 gaunamas Drauge. Jame yra 
liai įdedami papigintomis kainomis. VISOS reikalingos maldos IT gieS-

JUOZAS VENČKAUSKAS
5532 So. Hermitage Avenue ! syta iaįda. Kaina $3.50. Užsaky- 

Tel. HE I-O6t(,, po (, vai. vakaro mug sįųati: DRAUGAS, 4545 VV.
63rd St., Chicago 29, Hl.

MARŲUETTE PARKE
66th ir TALMAN

7 kamb. Alumin. "siding” apkaltas 
namas, galionas ir valg-omasis. Spin
telės plytelių virtuvėje. 4 miegamie
ji. 1 % vonios. Gaau apšild. Nuo sie
nos iki s. kilimai, veneciškos užuo- 
lados. 220 siekti-, laidai, 1 % maš. 
garažas. IS m. senumo. 49 p. skly
pas, 23 p. -kiemas šone.

SEMINARY REALTY
GR 6-5400

7635 S. Carpenter — $17,800 
l'/į> aukšto mūrinis, 5 ir- 3 ka.mb., 
atskiri įėjimai. Karštu oru alyva 
apšild. Garažas. 30 p. sklypas. 
Savininkas.

Savininkas parduoda. 5 kamba
rių bungalovv su garažu — Wa- 
tervliet, Mich., už $12,000. Chi
cagoje tel. VVA 5-4805.

i ------------------------------- ;------------------
$8,400 — GERIAUSIAS PIR- 

KINYS. Mūr. 2-jų butų, 5 ir 4 
kamb. 3 mieg. kamb. Mokesčiai 
tik $114. Geriausiame stovy. Tuo
jau galima užimti. Tik $1,500 
įmokėti. SVOBODA, 3739 VVest 
26th St. LA 1-7038.

Statybininkas turi parduoti la
bai pigiai naują 2-jų butų po 5Į4 
kamb. — 3 mieg. modernišką na
mą. Apžiūrėti šį sekmad. 1—5 
popiet. 5707 VV. 63rd Place.

MŪRINIS 6 butų. 5' po 4 kamb. 
ir 6 kamb. Rūsys. Apylinkėje 26 
ir California. 2 auto. garažas. Pa
likimas, nebrangiai. Pajamų 
$4,272. Nuomininkai patys apsišil- 
do. $25,000; įmokėti $5,000. SVO
BODA, 3739 W. 26th . St. Tel. 
LA 1-7038.

STANKUS 
CONSTRUGTION C0.

Atlieka planavimo ir staty- 
i bos darbus, gydytojų ofisų, 

gyvenamųjų ir prekybos pa- 
,statų. Jūsų pasirinkimui tu- 
I ii rime virš 300 įvairių stan

dartinių projektų.
Ofiso ir namų telefonas: 

PRospeet 8-2018
2741 VVEST 69th St. 

Chicago 86, Illinois

1

ŠILDYMAS
A. Stanėianshas instaliuoja vi

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

7304 Sa. Roekvvell Street
Tel. GRovehilI 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 B, Weetersi Avs« 
Chicago », HL 
Tel. VI 7-1447

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

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

LA 1-6047, RO 2-8778

HEATING GONTRAČTORSl
Statome šiltu 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 Aveiiue 

Cliicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 27 7-J 442

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

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

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-070S OL 7-2094 Chicago, III.

Sandunuo.se


ATOSTOGOS TOLIMOJE MAINE
VALSTYBĖJE

i dtfti. Darbas žada būti baigtas 
rugpiūčio 1 d. ir vėlybesni va
sarotojai jau galės naudotis. 
Jame bus naudojamas sūrus 

Tur būt nė viena lietuviška pilnai atitinka. Ypač lietuviškos okeano vanduo, perleistas per
vasarvietė nėra tiek išgarsėju- duonos pradžioje negalėjome at tam tikrus filtrus ir jis bus ma- 
si, kaip tėvų pranciškonų vado- sivalgyti; natūraliai suraugin-1 k>nĮai šiltas. Nepatikrintais da- 
vaujama Kennebunkport, Mai- tas pienas su bulvėmis, primė j v^n'a's> baseinas kainuos per 
ne. Ji garsi lietuviška aplinka, nąs Lietuvos kaimą arba Pieno- !3J)00 dolerių. Bet tai bus di- 
Lietuvą primenančia gamta ir centro valgyklas, Kaune. O ir 's patogumas vasarotojams 
geru, lietuviškam skoniui pritai visa kita skanu ir gausu. 'r stovyklautojams, kurių čia ii
kytu, maistu. Važinėjant po apylinkes, miš- į netrūksta.

Tų visų veiksnių paskatinti kai ir kalneliai primena Lietu-! Vasarotojo pageidavimai 
sutarėme su žmona ten nuva- vą: beržai, eglės, pušys ir kiti. i v w
žiuoti. j Lankydami Portlandą (už 22 | Antradieniais ir sestadre-

Į abi pusi padarėme 2.000 mylių), užvažiavome gražią alė- ! nia*s vienuolyno koplyčioj lai- 
mylių, kelionėje išbuvome dau- i ją, liepų, kurios tuo laiku kaip i ko,mos įspūdingos _ lietuviškos 
giau keturių parų, bet esam pa- tik žydėjo ir skleidė malonų pamaldos. Ar nebūtų galima ir 
tenkinti. aromatą. sekmadieniais, bent vienas sv.

O kur dar gražiai apšviestos mišias skirti vasarotojam, su be-
. v* • 4-,ixri v-v-i r*V»4- IVšventovės, lietuviški kryžiai, 

ne Liurdas,. Kryžiaus stotys, fon
tanai ir daug kitų, vasarotojo
akį patraukiančių, grožybių.

Vasarvietė, metai iš metų

Pirmas įspūdis...
Pirmas įspūdis gavosi 

koks, nes tik įvažiavus į vie 
nuolyno sodybą, visos šviesos 
staigiai užgeso ir likome abso
liučioj tamsoj. Tokia jau ten 
tvarka, kad 10 vai. gesinamos 
lauko šviesos ir nuo to laiko į- 
siviešpatauja poilsio laikas. Lai 
mei, buvome pastebėję ties gim
nazijos durimis bestovint tėvą 
vienuolį, kuris ir nurodė, jog 
turime susirasti tėvą Joną Dy- 
burį.

tuvišku “Pulkim ant kelių”, ir 
jei ne su lietuvišku pamokslu, 
tai nors paskaityti lietuviškai 
Šv. evangeliją.

Ar nevertėtų, Svečių poilsio
plečiasi ir vis sutraukia didesnį 'kambaiyje, laikyti daugiau lie- 
vasarotojų skaičių, net ir iš to- Į tuviškų laikraščių, kui be Dar 
Ūmesnių apylinkių. bininko ir senų Draugo nu

merių, kitų laikraščių nepaste- 
Gimnazija ir baseinas beta.

Prie Suvenyrų krautuvės, yra
lietuviškų knygų kioskas, bet 
jis labai kuklus. Ar nebūtų ga-

Cia ne vien vasarvietė, bet ir 
garsi berniukų gimnazija. Ro
dos, 1958 m. pastatyti nauji
gimnazijos rūmai su moderniai Įima jį kiek praplėsti?

Buvome priversti drumsti įrengta valgykla ir virtuve, ku- ! Yra nemaža biblioteka, bet
žmonių ramybę. Priėjęs vienuo- i riomis ir vasarotojai naudojasi, tik vien anglų kalbos knygos, 
lyną, radau vieninteles duris, I Praėjusiais mokslo metais išlei- i Ar nevertėtų ją praplėsti? To- 
bet jos vedė į koplyčią, o kitų do 13 abiturientų. Panašų skai- kiam kilniam tikslui, turbūt ir 
durų visai nesimatė. Patamsy įįų jų išleidžia ir kiekvienais neviena Knygų leidykla savo lei 
susiradęs durų skambutį, išdrį- metais. Į čia atvyksta jaunimas dinių nepagailėtų atsiųsti, 
sau ji paspausti. Jokio atgarsio sįckti mokslo net iš tolimos Ka- Kad atvykusioms vasaroto- 
negavau. Spaudžiau dar kartą, lifornijos bei iš Kanados. Tėvai jams netektų klaidžioti (kaip 
Vėl be pasekmių. Tik po kiek pranciškonai, auklėdami jauną- atsitiko mums), gal būtų gali
ngesnio laukimo, paskambinus ją kartą, daro didelį darbą. ma ties įvažiuojamais vartais 
tretį sykį, išėjo žmogus ir pa- . .... pakalbinti apšviestą iškabą, su
siteiravo, ko ieškome. Vasarotojų patogumui, šiais. nurodymu pas ką vasarotojai

metais rengiamas maudymosi ... ...
Atėjo ir tėvas Dyburys, ir fcaseinas> Jis jau turėjo būti į- tun kreiPtls-

visi nuvažiavome į vasarvietę, rengtas iki ]iepos i dienos, Prašau man atleisti uz sias
kur gavome kambarius. Tur bet dgl atrasto storo akmenų kehas Pastabas; jos yra betu
pi- dėl nuovargio buvome erz- 3luoksnio, kurį teko sprogdinti, vlškai nuoširdžios,
lūs ir jau beveik gailėjomės pa- jajku negalėta įrengti, todėl Jonas Jaškauskas
darę tokią didelę kelionę. Bet mums dar neteko juomi pasinau Dayton, Ohio
kai gerai išsimiegojome, skaniai ____________________
papusryčiavome ir apžiūrėjome 
gražią sodybą, nuotaika pagerė- , 
jo, džiaugėmės atvykę. Susiti
kome ir daugiau pažįstamų iš ;
Ohio valstybės, kurie sakė, jog '
čia vasaroją jau kelintus me- i... . ..... .
tus ir niekur taip gerai neran- Gaulle žengė link atnaujini- inogra ov grįšiąs aipgi grei

Prancūzių ambasado rius pasiųstas j Sovietų 
Sąjungą

PARYŽIUS. — Prezidentas Aadorius Prancūzijoje Sergei A.

mo normalių diplomatinių san- Štai. Prancūzų vyriausybė pa-
__ __ __ __ _ tykių su Sovietų Sąjunga, ku- siūlusi”, kad jis būtų atšauk-

tina, odontologijos studentė Gie buvę beveik nutraukti pra- tas į Maskvą tuo pačiu metu, 
drė Nakutavičiūtė ir dar viena ėjusį kovo mėnesį. I kai Dejean buvo prązintas i Pa-
ponia, kurios pavardę deja pa- Jis Prancūzijos ambasadorių
miršau, visi iš Clevelando. Kiti 'Maurice Dejean pasiuntė atgal 
vasarotojai daugumoje iš arti- , į Maskvą beveik keturis mėne- 
mesnių vietovių k. a. Bostono, ' sius jam užtrukus Paryžiuje.
New Yorko ir kitų. Kiek vėliau, Dejean buvo atšauktas į Pa- 
atvyko dvi šeimos ponų Luko- ryžių “pasitarimui”, Sovietų Są 
ševičių iš Montrealio. Susida- j jungai pripažinus buvusią alži- 
rius daugiau pažįstamų, nuotai- | riečių sukilėlių laikinąją vy- 
ka dar labiau pagerėjo. riausybę. Prancūzijos ambasa-
Skandu ir gražu, kaip Lietuvoj dorius ir jo žmona liepos 24 die

Visi vasarotojai ir personalas nos rytą išskrido į Maskvą. Paryžiuje įvyko Prancūzijos
— lietuviai. Valgiai paruošti ge i Pasak Sovietų Sąjungos šal- 'katalikių darbininkių tautinės 
rai ir mūsų lietuviškam skoniui i tinių pranešimo, Rusijos amba- i tarybos 37-ji sesija. Dalyvavo
_____________________________________________________________ ! 250 šio katalikių darbininkių

sąjūdžio vadovių. Studijuotos 
katalikų darbininkų tarpusavio 
bendradarbiavimo ir jaunų dar
bininkių profesinio parengimo 
problemos.

dą, kaip Kennebunkporte. Tai 
inž. Stepas Matusevįčius su mo-

ryzių.

— Kanados ministeris pirmi
ninkas Diefenbakeris yra pri
verstas pasilikti namie, nes su
silaužė kulkšnį.

DARBININKIŲ TARYBOS 
POSĖDŽIAI

Petrei: 51ė Dafoulienč su dukterimis Ona (kairėje) ir Petre, iš 
Brooklyn, N. Y., šiomis dienomis savaitę laiko praleido Chica
goje. Atvyko aplankyti savo jauniausiąją dukterį Teresę —, 
Seselę M. Vincentą, esančią seselių kazimieriečių novicijate. Ta 
pačia, proga viešnios aplankė ir Draugo įstaigą. — Dabuliai yra 
Draugo skaitytojai.

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. liepos mėn. 28 d.

netariumu apvertė 16 pėdų bū-, 
rinį laivelį ir tris vyrus išmetė 
į ežerą. Jie buvo išgelbėti. Lai- 

j velis yra nuosavybė George
! Anysas, 5806 SL Campbell.
I •
I SATELITAIS MATOMAS

CHICAGOS DANGUJE
Balioninis satelitas Echo I,

: paleistas į erdves prieš beveik '
■ du metus, bus matomas Chica-1 
gos padangėje šeštadienį 9:55' 
ir 11:57 v. v.; sekmadienį 9:03 j 
ir 11:05 v. v.; pirmadienį 10:15 
v. v.; antradienį 9:25 ir 11:21 
v. v.; trečiadienį 10:38 v. v.; 
ketvirtadienį 9:47 v. v.; ir penk 
tadienį 8:51 v. v.

CHICAGOS ŽINIOS

SVEIKATINGUMO DEPAR
TAMENTO VEIKLA

Chicagos sveikatingumo de
partamento žinioje yra 39 dan
tims klinikos ir kūdikių globos 
stotys. 135 registruotos viešo
sios sveikatos slaugės, 120 gy
dytojų ir daug kitų padėjėjų. 
Departamentas išduoda leidi
mus ir tikrina 168 sveikatos na 
mus, 76 ligonines ir 160 vaikų 

i darželių. Kasdien išduoda 120 
sveikatos liudijimų važiuojan
tiems į užsienį. Kasmet užregi
struojama per 98,000 gimimų 
ir padaroma per milijoną labo
ratorinių tyilmų.

i
1 MONETŲ AR MONETINIS 

VALYMAS
Chicagietis pastebėjęs rekla

mos iškabą “Coin Dry Clean- 
ling” pareiškė: “Jau senai rei
kėjo tokios valymo įstaigos. 

•Kai kurios monetos, patekusios 
Jį mano rankas, tikrai yra pur
vinos ir reikalingos valymo”.
PABRANGS PLAUKŲ KIR

PIMAS
Frank Aliotta, Chicagos kir

pėjų unijos vadas, sako, kad 
kirpėjai spaudžia jį reikalauti 
kirpėjams didesnio atlyginimo. 
Pakėlus jų atlyginimą, tektų 
pakelti ir apsikirpimo kainą iki 
$2.50. Kirpėjai dabar gauna

$70 į savaitę ir 60% visų įeigų, 
viršijančių $100. Jie nori gauti 
$75 į savaitę ir 75% įeigų virš 
$110. Chicagoje prie unijų pri 
klauso per 4,000 kirpėjų.

MIESTAS SUTAUPYYS 
8 MIL. DOL.

Chicagos meras Richard Da
ley pranašauja, kad iš prama

nytų 1962 metų išlaidų sąmatos 
jis sutaupys 8 mil. dol. Meras 
yra įsakęs visiems miesto de
partamentams būti taupiems.I

VYKSTA UGNIAGESIŲ 
PARODA

Chicagos ugniagesių metinė 
paroda, prasidėjusi vakar Sol
dier Field, vyksta šiandien ir 
rytoj. Čia bus daugiau matyti 
negu tarptautinėje parodoje 
McCormick rūmuose. Savo ap
silankymu žiūrovai paremia mi
rusių ugniagesių našles ir naš
laičius. Įėjimas $1.00.

PAGROBK $150,000
VERTKS DRABUŽIŲ

Du vyrai pagrobė sunkveži
mio vairuotoją LeRoy Cohn 
prie 3800 S. Ashland avė. Jo 
sunkvežimį su $150,000 vertės 
drabužių nusivežė, o jį paleido 
nesužeistą Hillside priemiesty.
YBJAS APVERTĖ LAIVELĮ
Smarkus vėjas ties Adler pla

i NAUJA STATYBA PRIE 
LITUANICOS

Chicagos butų agentūra pra
neša, kad Abbot statybos kom 

i panija už $203,196 pastatys 14 
gyvenamų butų senesnio am
žiaus žmonėms prie Lituaniea ir 
W 31-os gt.

SUMAŽĖJO NETIKRŲ 
ALIARMŲ SKAIČIUS

Chicagos ugniagesių komisio 
nierius Robert Quinn praneša, 
kad šiais metais netikrų aliar
mų skaičius sumažėjo. Pernai 
per pirmus šešis mėnesius bu- 

■ vo 12,813, o šiais metais 9,772 
netikrų aliarmų.

SVEIKIAUSIAS PASAULYJE 
MIESTAS

Chicagos sveikatingumo de- ! 
parlamentas kasmet išleidžia 8 i 
mil. dolerių ir tuo būdu išlaiko i 
Chicagai sveikiausio pasaulyje j 
didmiesčio vardą.

TIKRA PRINCESĖ PARODOS 
KARALAITĖ

Tikra Libano karališkos šei- 
!mos princesė Hind Chebab, El
gin kolegijos studentė, Chica
gos tarptautinėje parodoje Mc
Cormick rūmuose atstovauja 
savo šalį “Miss Lebanon” titu
lu. Spaudos atstovams ji pasa
kė: “Nevadinkite manęs prin
cese; aš mėgstu visa, ką Ame
rikos mergaitės mėgsta”.

IŠ KLTR PUČIA CHICAGOS 
VĖJAI

Chicagos gyventojai vis ma
nydavo, kad vėjas dažniausiai 
pučia iš vakarų ar pietvakarių. 
Privati meteorologinė kompani
ja, Murray & Trettle iš Skokie, 
Chicagos priemiesčio, per pas
kutinius 10 metų padarė 85,000 
oro stebėjimų. Pasirodo, kad 
Chicagoje vėjas pučia iš pietva
karių 16% laiko; iš vakarų 15 
proc.; iš šiaurės vakarų 11%; 
iš šiaurės rytų 10%; iš rytų 10 
proc.; iš šiaurės 7 % ; iš pietry. 
čių 6%.

MIESTAS UŽMOKA UŽ
valgį

Iš 207,000 Cook apskrities 
gyventojų, gaunančiųjų viešąją 
pašalpą, dauguma gyvena Chi
cagos pietinėje dalyje, kur mie 
stas užmoka už valgį kiekvie
no ketvirto asmens, sėdinčio 
prie stalo.

A. -J- A.

LEO RAZBADAUSKAS
Gyveno 4554 S. Paulina St.

Mirė liepos 26 d.. 1962. 5:10 
vai. ryto. sulaukęs senat\ės.

GimS Lietuvoje." Kilo iš Tau
ragės apskr., Kaltinėnų parap.. 
Dirgėlų kaimo.

Amerikoj išgyveno 54 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona. Agota (šimkaityte), 3 
dukterys, Josephine Evoskis, 
žentas Alesander. Helen šiau- 
lys, žentas Anthony ir Ann Ku. 
laeh, žentas Edvvard. sūnus Ca
simir, marti Eleanor, 9 anū
kai brolis Stanislovas, broliene 
Mary ir jų šeima: kiti giminės, 
draugai ii- pažįstami.

Lietuvoje liko brolis Vikto
ras su šeima ir sesuo Sofija.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks pirmad., 
liepos 30 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę žmona, dukterys, sū
nus. žemai, marti ir anūkai.

Laidotuvių direkt. John P. 
Eudeikis. Tel. YArds 7-1741.

jį -j- R.
ANTANUI BALČIUI mirus, 

jo liūdintiems — žmonai Julijai, dukrai dr. Aldonai 
Gravrogkienei ir jos vyrui Jurgiui, sūnums kun. 
Kęstučiui Balčiui ir Juliui Balčiui su šeima reiškia
me giliausią užuojautą ir kartu liūdime.

V. ir M. Ostrauskai 
R. ir A. Ostrauskai

ta ai

“Miss JAV”, dalyvavusi “Miss Universe” gražuolių rinkimuose 
Miami Beach, Fla., yra “Miss Havvaii”, vardu Leilani (reiškia 
Dangaus vaikas) Wilson, kilimo portugalų - polinezų - anglų. 
Šioji 19 m. mašininkė, raštininkė vienoje Honolulu namų parda
vimo firmoje, yra 5 pėdų 7 colių aukščio ir sveria 120 svarų, anot 
skelbiamų duomenų amerikiečių spaudoje.

' ELGETA PALIKO $63,800
f

Elgeta Joe Morris, 90 metų, 
mirė Californijoj 1961 m. Da- 

: bar susekta, kad jis nebuvo el- 
’ getą, ir jo palikimą $63,800 ga- 
! vo jo tolima giminaitė Jean Mor 
ris, 8631 S. Komensky av.

JOGASĖ YOCAS
(PRANCKAITE)

Gyveno 2224 W. 23rd Street.

Mirė liepos 27 d., 1962, 11:35 v. ryto. sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 48 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 dukterys: Anne Zalatoris, 

žentas John, Dolores Von Ebers. ir Alberta K.rampat, žentas 
Joseph. 10 anūkų, 3 seserys: Levtisė Pivorūnas, Wanda Jankau
skas ir Eufemija Gintautas, jų šeimos, ir kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Laekawiez koplyčioje, 2314 W. 23rd Pl. 
Laidotuvės įvyks pirmad.. liepos 30 d., iš koplyčios 9:30 v. 

ryto bus atlydėta į Aušros Vartų, parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

A. A.
MARY IVANAUSKI

(ŽIBUTVTE)
Gyveno 6416 S. Caimpbell. Daug metų gyv. St. Charles, III.
Mirė iepos 26 d., 1962 m., 9:30 vai. vak., sulaukus 83 metų.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskr., Žagarės miesto. Ame

rikoje išgyveno 50 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 dukterys ----- - Marie, žen

tas Stanley Ralph, Anne Kvacik, ir Bernice, žentas Carl Rau, 
5 anūkai, 10 proanūkų ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 South 
VVestern Avenue, Chicago, Illinois.

Gedulingos pamaldos bus atlaikytos pirmad., liepos 30 d., 
9 vai. ryto švenč. Panelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Po ge
dulingų pamaldų bus išlydėta į St. Charles, III., kur velionė 
bus pašarvotas po 4 vai. popiet Norris-Meyer koplyčioje, 102 
So. 3rd Street. Laidotuvės įvyks antrad., liepos 31 d., iš ko
plyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į St. Patrick parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Union kapines.

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

Nuliūdę lieka: Dukterys^ žentai, anūkai ir proanūkai.
Laid. direkt. Mažeika-Evans, Telefonas REpublic 7-8600.

Nuliūdę: Dukterys, žentui ir anūkui.
Laidotuvių direktorius Steponas T,aeka\vicz. Tel. VI -6672.

Aukos Lietuviškos Širdies 
fondui

So, Boston, Mass. — Pr. Rač- 
; kauskas; Waterbury, Conn. — J. 11 
i K. Slivinskas ; Cleveland, Ohio. — 
j V. Samatauskas: Detroit, Mich. . .
' Jonas Rugienius, J. Marčėnas; 
West Lafayette, Ind. — Z. V. 
Rekašius; E. Chicago, Ind. — An
tanas Rimkus; Chicago, III. — O. 
Steponaitis, J. Stankūnas; Evans- 
ton, III. — Ign. Andrašiūnas; St. 
Charles., III. — D. Kutkaitė; So 
dus, Mich. — L. Sabaliūnas; Los
Angeles, Calif. — V. šeštokas.

12 asmenų prašė pavardžių ne- , 
skelbti. Dabar suaukota — $111. 
Pirmiau — $1,552.

Visiems aukotojams — dėkui.
J, J. Bachunas

1962 m. rugpiūčio mėn. 4 dienę sueina 
10 metu nuo 

A T A
VALERIJOS VAIŠVILIENĖS

mirties
Pamaldos už Vaišvilų ir Vaitiekūnų šei

mas bus Šv. Antano bažnyčioje rugpiūčio 
mėn 1 d., o už mirusios sielų rugpiūčio 
mėn. 4 dieną 7 vai. ryto ir Saint Mary’s 
Church Phoenix, Arizona, 8 vai. ryto.

ŠEIMA

DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI
AMŽINASIS GYVENIMAS, psichologinė studija, Kun. J. Danie

lius. London, Canada, 1958 m., 68 nsl................................... $2.00
EPOCHOS SĄMONINGUMO POEZIJA, Czeslavv Milosz, vertė ir 

redagavo Juozas Kėkštas, su autoriaus įvadu, užsklanda — A. 
Nykos-Niliūno. Išleido Literatūros Lankai, Buenos Aires, 1955 
m., didelio formato, 93 psl........................................................ $3.00

MORENŲ UGNYS, poezija, Kazys Bradūnas. Išleido Literatūros 
Lankai, 1958 m., 78 psl............................................................. $2.00

IR NEVESKI Į PAGUNDĄ, Draugo premijuotas romanas, Jero
nimas Ignatonis. Aplankas dail. Jono Pilipausko. Lietuviškos 
Knygos Klubo leidinys, Chicago, 1958 m„ 314 psl...........$3.00

RINKTINĖS MINTYS, spaudai parengė Juozas Prunskis. Dau
gelio autorių ir tautų amžinoji išmintis įvairiais klausimais. 
Išleido Lietuvių Dienos, 1958 m. Kietais viršeliais su aplanku, 
326 psl............................................................................................. $4.00

MAŽOJI LIETUVA, I t., Studia Lituaniea. Paruošta Lietuvos 
Vakarų Studijų Komisijos pastangomis ir parama. Leidžia Lie
tuvos Tyrimo Institutas. Santraukos anglų ir vokiečių kalbomis. 
New York, N. Y., 1958 m., 327 psl........................................$5.00

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge”



6 DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. liepos mėn. 28 d.

X Prel. Igno Albavieiaus 50 
metų kunigystės sukakčiai pa
minėti sudaromas komitetas.
Tuo reikalu šaukiamas visų pa
rapijos ir apylinkės organizaci
jų atstovų susirinkimas liepos 
30 d. 7:30 vai. vak. šv. Anta
no parapijos salėje, Cicero, III.

X Zita Celkytė, prieš porą 
metų baigusi Kaune Veterinari
jos akademiją ir prieš metus 
atvykusi į Chicagą, šiuo metu 
siekianti magistro laipsnio iš 
mikrobiologijos Northwestern u- 
niversitete, praėjusią savaitę su 
Julija, Jonu ir Almiu Zdaniais i nys 
praleido Kanadoj, netoli Toron
to. Ten aplankė Wasagos vasar 
vietę ir kitas įdomesnes apylin
kės vietas. Šiuo metu jau vėl 
sugrįžusi prie savo darbo North 
vvestern universitete, kur ji dir
ba kaip asistentė pas savo spe
cialybės profesorių.

X Dr. Albina Prunskienė
atostogose nuo liepos 27 d. iki 
rugp. 8 d. Atostogų metu ap
lankys savo dukterį Teresę, stu 
dijuojančią ispanų, anglų kal
bas Monterey kolegijoje, Meksi 
koje, kur yra Georgetovvno uni 
versiteto padalinys.

X Išėjo Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės, centro valdybos 
leidžiamas biuletenis, Nr. 2. Tu
rinys įvairus, iliustruotas, dar
bas ir spauda švari, atlikta M.

toje konspektyviai apžvelgiama Į Morkūno spau,3tuvėj. Redaguo- 
istorinė Lietuvos XIII - XV ja; j Jasaitis ir Jer Ignatonis.

X Ku|n. dr. J. Vaišnoros pa
skaita, laikyta mariologiniame 
kongrese Liurde, yra atspaus
dinta Pontifikalinės Marijos Ta 
rptautinės akademijos aktuose 
ir išleista atskiru leidiniu. Pa
skaita paruošta lotynų kalba ir 
dėsto apie Marijos apsireiškimą 
Šiluvoje. Šio leidinio egzemplio
rius gautas Chicagoje. Paskai-

šimtm. praeitis, katalikybės į- 
vedimas, protestantizmo pliti
mas, nupasakojamas apsireiški-

X Kultūros kongreso metu
bus įteikta kultūros reikalams
500 dol. premija. Mecenatas 

mo įvykis ir Bažnyčios padary- |yra vienas žymus Chicagos kul 
itūrininkas, parėmęs ir anksčiauti žygiai jį patikrinti. Toliau — 

aptariama to įvykio reikšmė lie 
tuvių tikėjimo stiprinimui bei 
suglaustai nusakoma Šiluvos is
torija iki paskutinių dienų. Pa
naudota archyvų šaltiniai ir vė
lesnių istorinių studijų duome-

Dr. J. Grinius
X Dr. A. Baltinis^ dr. A. Mu 

steikis, rašyt. A. Baronas ir V. 
Vaitiekūnas, skaitys paskaitas 
Kanados LFB studijų savaitėje 
Wasaga Beach rugp. 5—12 d. 
Studijinei programai vadovaus 
dr. J. Grinius.

X Regina ir Leonas Kasiavi-

X Silvija Kamauskaitė ište
ka už A. Breimerio. Sutuoktu
vės rugp. 25 d. Chicagoje. Sil
vija yra duktė veterinarijos 
dr. Konrado ir Genovaitės Kar- 
nauskų. Jos motina turi Chica
goje grožio salioną. A. Breime- 
ris yra sūnus rašytojo Felik
so ir Eugenijos Breimerių. Jau
nasis Breimeris studijuoja elek 
tronikos inžineriją, o Silvija yra 
baigusi egzekutyvinės sekreto
rės mokslą. Karnauskai prieš 
ketvertą metų atvyko iš Medel- 
lino, Kolumbijos, tikėdamiesi 
Chicagoje lietuviškesnės aplin
kos.

X Kun. Antanas Kardauskas- 
Kardas iš Grand Rapids, atly
dėjo savo sesutę Mariją Kar- 
dauskaitę iš Dayton, Ohio pa
simatyti su jųdviejų broliu 
kun. Jonu Kardausku, neseniai 
atvykusiu iš Brazilijos ir įsto
jusiu į Marijonų vienuolyną, 
Clarendon Hills, UI. Kun. Anta
nas Kardas šiemet švenčia sa
vo 50 metų amžiaus sukaktį.

X Spaudos bendradarbis, ku
ris siunčia rankraštį, nesudėjęs 
ženklų, parodo, kad jis nemyli 
lietuvių kalbos rašto ir nepaiso, 
kokių sunkumų jo rankraštis

čiai, taip pat ir jų šeima—Ra- atneš spaustuvės, ir redakcijos 
minta, Jolanta ir Linas,—savo darbininkams; bendradarbis, ku
atostogas leidžia Kalifornijoje. 
Nuskridę į Los Angeles, aplan
kė ten daugelį įdomių vietų, pa

ris siunčia rankraštį, pirma, jo 
pats nei sykio neperskaitęs, pa
rodo, kad jis pats nebrangina.

siryžę skristi į San Francisco ir nei to rankraščio, nei to daly-
kitus miestus.

X Už a. a. Klementinos Trin- 
kienės vėlę, 3-jų metų mirties 
sukakties proga., bus laikomos 
šv. Mišios Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje (Cicero), liepos 29 
d. 7:30 vai. ryto. (Visi arti
mieji maloniai prašomi 
vauti. (Pr.)

X Kazimieras Povilaitis, vil
kaviškiečių jubiliejaus iškilmių 
rengimo komiteto administrato
rius laukia visų vilkaviškiečių 
registruotis iki rugpiūčio 15 d. 
šiuo adresu: 2632 W. 69 St., 
Chicago 29, III. Telef. GR 6- 
8038. Norima žinoti bent apy
tikris banketo dalyvių taipgi 
atvykstančių iš toliau ir netu
rinčių nakvynės skaičius. Aka
demija - koncertas - literatūri
nis vakaras įvyks rugsėjo 1 d. 
6:30 vai. Jaunimo Centre, o 
banketas su linksmąja dalimi 
rugsėjo 2 d. 5 vai. po pietų.

(Pr.)
X Aukščiausios kokybės ita

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

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

(Sk.)
X Reikalingos moterys leng

vam pakavimo darbui lietuviš
koje chemijos įmonėje. Kreiptis 
po 9:30 vai. ryto Rezex Chemi-, 
cal Co., 5051 So. Westem 
Blvd. (Sk.).

ko, kurį rankraštis liečia. Jei
gu jis pašykštėja poros mi
nučių laiko tobulai atbaigti pra 
nešimą visuomenei, kaip gali ti
kėtis, kad visuomenė tam rei
kalui skirtų savo laiką ir lėšas.

X Maloniausios atostogos bus 
daly- tada, kai jus visur lydės ge

ras FM nešiojamas radijas. 
Tokių radijų net 7 firmų, įs
kaitant ir puikiuosius Telefun- 
ken, rasite Gradinsko vėsintu
vų, Hi Fi stereo aparatų ir te
levizijų krautuvėje. 2512 West 
47th St., tel. FR 6-1998. (Sk.)

X šventuose Kalnuose, Wis., 
yra labai graži bažnyčia skirta 
šv. Marijos garbei. Kas met 
daug maldininkų aplanko Šven
tus Kalnus. Rugpiūčio 5, sek
madienį, Tėvų Marijonų apskri
tis važiuoja busu. Bilietus gali
ma įsigyti pas šiuos asmenis: 
Marąuette Pk., P. Dubinskienę,

(6605 S. Fairfield Av., Brighton 
Pk.. A. Skrabutienę, 2439 W.
45 PI., ir Bridgeporte. M. Jau- 
nienę, 3315 S. Emerald Av. Ki
tais maldininkų reikalais kreip
tis pas S. Kaulakis, 3247 So.
Emerald Avė., tel. CA 5-3016 
Išvykstama. 7 vai. ryte ir grįž
tama 4 vai. po pietų. Bilietų 
kaina $4.00. (Pr.)

X Charles P. Dargis, — Dar
gis Drugstore, 2425 W. Mar
ąuette Rd., savininkas, išvyk
sta atostogų rugp. 15. Vaistinė Į niu. Šalia profesinio darbo su- 
bus uždaryta nuo 15 rugp. iki randa laisvo laiko ir siuvimui. 
1 d. rugsėjo. Prašo klientus pa- Ji, o taip pat ir jos Mamytė, 
tikrinti receptus ir padaryti iš , turinti Ciceroj įvairių produktų 
anksto reikalingus papildymus. , parduotuvę, priklauso N. P. Se- 

(Sk.) i serų Rėmėjų Gildai. (Pr.)

kultūrinę veiklą.
X Sofija Graužiniene savo 

pažįstamiems į Kolumbiją nu
siuntė B. Armonienės knygą. 
Leidiniu taip susižavėjo kolum- 
biečiai, kad atrašė laišką, pra
šydami leidimo versti jį į ispa
nų kalbą.

X Lietinių filatelistų drau
gijos Lietuva biuletenio, leidžia
mo Chicagoje, naujai papildytą 
redakcinį kolektyvą sudaro: E. 
Petrauskas, L. Kairys, J. Žigas, 
J. Stanaitis ir E. Jasiūnas. At
sakomuoju redaktoriumi sutiko 
būti Eug. Petrauskas, 7742 S. 
Troy St., Chicago 52, III.

X Jaunimo Centro Studentų 
ansamblis pildys lietuviškų šo
kių programą Tarptautinėje 
Prekybos parodoje, McCormick 
rūmuose, šiandien, liepos 28 d., 
9 vai. 30 min. vakare. Ansamb
liui vadovauja L. Braždienė. 
Šoks šiuos šokius: juodasis jon 
kelis, oželis, subatėlė, landyti- 
nis (visai naujas šokis), malū
nėlis ir džigūnas. Šokių intar
po je jaunas pianistas Vasaitis 
skambins Šopeną. Programos 
pranešėja — Žibutė Balsytė - 
Brinkienė.

X “Kaip galėjau iki šiol ne
priklausyti Liet. Knygos k’u- 
bui” — rašo vienas naujas na
rys, užsisakydamas DKKlubo 
leidinius ir atsiųsdamas $5.00 
indėlį naujoms knygoms leisti. 
Jeigu tūkstantis naujų narių at 
siųstų tik po $5.00 įnašo, jau 
būtų graži suma knygos atei
čiai. Liet. Knygos klubo cent
ras yra “Draugo” įstaigoje.

X Mok. Onai Krikščiūnienei, 
pedagogei ir istorikei, pažįsta
mi ir draugai vardinių proga 
dovanojo P. Augiaus paveikslą 
“Žemaičių Kalvarijos stotis”.

X Adomas Žitkus. 80 m., iš 
Chicagos, nuvykęs pas dukterį 
į Fennvillę. Mich., paklydo miš
ke ir buvo rastas tik po dvie
jų dienų sukniubęs. Į kaimą bu
vo išvykęs gydytojui patarus 
po širdies priepuolio. Sakėsi, ne 
rasdamas, kur išeiti iš miško, 
buvęs labai ištroškęs.

X Uršulė Žilinskiene, atvy
kusi iš Toronto, Chicagoje vie
šėjo savaitę laiko.

X A. a. Regina Butautytė - j 
Mikolajūnienė mirė 1961 m. I 
rugpiūčio mėn. 3 d., palikdama , 
•giliame nuliūdime vyrą Kazi
mierą, Lietuvos aviacijos pulki
ninką, dukterį Nijolę su šeima 
Chicagoje ir sūnų, medicinos 
gydytoją, Australijoje.

Pusbrolio Juliaus iniciatyva, 
mirties metinių proga Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje, Ra
cine, Wis., bus laikomos gedu
lingos pamaldos už velionės sie
lą liepos mėn. 29 d., 9 vai. 30, 
min. Giminės ir artimieji kvie
čiami dalyvauti. (Pr.)

X Madų parodoje, Ark. Ma
tulaičio iSenelių Namų statybai 
paremti, rugsėjo 30 d., 4 v. p. 
p. Jaunimo Centre, Milda Me- 
mėnaitė modeliuos savo pasiū
tus rudeninius ir žieminius ko
stiumus bei paltus. Milda yra 
baigusi Roosevelto u-to Pianino 
klasę su Master of Music laips-

Sesuo M. Aloysia (kairėj) ir sesuo M. Judinę, prie Motinos 
Marijos paveikslo.

MISIJONIERĖS VYKSTA Į ARGENTINĄ
Šv. Kazimiero Seselės, Moti

nos Marijos kilnumą ir misijų 
dvasią prisiminusios, palankiai 

(atsiliepė į Šv. Tėvo Jono XXIII 
'prašymą padėti Pietų Ameri- 
'kos gyventojams plėsti jų tar- 
!pe Kristaus dvasią.

Tad, dvi Šv. Kazimiero šeše
ilės, sesuo M. Aloysia ir sesuo 
'm. Judinę, stoja ten esančioms 
: į talką. Pirmadienį, liepos 30 d., 
Įjos apleidžia Chicagą — vyksta 
į New Yorką, o iš ten lėktuvu 
skrenda į Argentiną — Pietų 

i Ameriką.
Seselė M. Aloysia — čikagie- 

tš, iš Aušros Vartų parapijos. 
Vienuolyne darbavosi nuo 1935 
metų. Ji grįžta į žinomą misiją, 
kur darbavosi nuo 1943 iki 1955 
metų.

Seselė M. Judinę irgi čikagie-

tė iš Šv. Kryžiaus parapijos. 
Po ketverių metų mokytoja
vimo JAV-se vyksta į naują 
ap’inką.

Šv. Kazimiero seserys Argen
tinoje misijonieriauja nuo 1941 
m. Tėvų marijonų pakviestos, 
įkūrė Buenos Aires mieste pir
mą mokyklą. Šia:s metais mo
kyklos skaičius pasiekė 500. 
1958 m. seselės atidarė antrą 
mokyklą Kordobos mieste, ku
rią lanko 400 mokinių. 1959 m. 

į įsteigtas naujokynas auklėti vie 
j tinęs mergaites misijų dar- 
i bams.

Šiais metais Argentinoje yra 
iš viso aštuonios Šv. Kazimiero 
seselės. Seselėms misijonierėms 
linkime saugios kelionės ir Die
vo palaimos jų kilnioj darbuo
tėj.

KOMUNISTAI IŠ D. KURAIČIO IŠGAVO 
“APGAILESTAVIMĄ”

Dan Kuraitį komunistai pri
vertė paskelbti apgailestavimo 
raštą, čikagietis Dan Kuraitis 
iš Vilniaus buvo išleistas tik 
kai okupantų dienraščiui “Tie
sai” įteikė “apgailestavimo” 
raštą, kurio ir antraštė turėjo 
būti padėta “Apgailestauju”. 
To rašto pradžioje pasakoma, 
kad Vilnius atrodo puikiai, kad 
žmonių veidai atrodo sveiki, 
drabužiai tvarkingi; dėkojama 
“Tarybų Lietuvai”, kad jam 
leido Vilniuje trejetą dienų pa
būti ir aplankyti tėviškę bei pa
matyti Raseinius, Šiluvą, Pa
šušvį, Ginkiškį ir Šaukotą, kur 
Kuraičio tėvai palaidoti. Paga
liau okupantų prievarta iš eks
kursanto išreikalauta pareiški
mo dalis: “Kaslink mano Dvie

jų Veidų, tai aš Lietuvą pama
čiau ne tokią, kokia ji buvo ma
no knygoje. Apgailestauju. Bū
tų malonu matyti ateityje. Vi
sai gali išsilyginti. Aš šį kartą 

j atvykau su geriausiais norais 
pamatyti Lietuvą ir turiu viltį 
po poros metų vėl čia atvykti”.

“Tiesa” įdėjo ne tik to laiško 
tekstą, bet ir fotokopiją. Oku
pantai nelaukė, kad Dan Kurai
tis sugrįžęs į laisvę savo įspū
džius rašys. Prievarta išreika
lavo sau pagyrimų...

— Jonas P. Kuzinskas, tėvas 
kun. Jono Kuzinsko, Šv. Jurgio 
parapijos, Chicagoje, pirmojo 
asistento, pasveiko ir iš ligoni
nės sugrįžo į savo namus Wau- 
kegane.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Antanas Balčys, tėvas kun. 
Kęstučio Balčio (Amsterdame, 
N. Y.) ir dr. Aldonos Graurog- 
kienės, gyv. Chicagoje, mirė 
liepos 23 d.; palaidotas Amster
damo lietuvių kapinėse. Velio
nis, kaip JAV pilietis, iš Lietu
vos į Ameriką su šeima atvyko 
jau po antro Pasaulinio karo 
apie 1947 m. Buvo nuoširdus, 
ramaus būdo lietuvis.

— Reikia daugiau laiškų kon 
gresmanui Flood. Didelis lietu
vių draugas, Pennsylvanijos 
kongresmanas Daniel J. Flood, 
pasveiko po sunkios operacijos 
ir grįžo į darbą.

Vienas jo dabartinių rūpes
čių yra sudaryti palankias są
lygas Atstovų Rūmuose suorga 
nizuoti Pavergtųjų Tautų ko
mitetą (Committee of Captive 
Nations).

Atrodo, kad kongr. Flood la
bai vertina laiškus, pritarian
čius jo pastangas. Kiekvienas 
toks laiškas yra skelbiamas 
“Kongreso Darbuose (Congres
sional Record). Po jais tačiau 
nematyti lietuviškų pavardžių.

Mūsų visų pareiga šį didelės 
naudos darbą paremti. Rašyki-

Igiamės, tikėdami, kad ši knyga 
įneš naujų aspiracijų, ypač jau
nimui kovoj už Lietuvos lais
vę”. Daumanto “Partizanų” 
knyga jau baigiama spausdinti. 
Tai bus didelis paminklas ne
lygioj kovoj žuvusiems už Lie
tuvos laisvę.

— Prof. J. Brazaitis ir dr.
A. Damušis su poniomis vyksta 
į LFB studijų savaitę Wasaga 
Beach, ir skaitys paskaitas.

■— Prel. P. Juras šventins 
Kryžiaus kelius. Norvvicho, 
Conn., vyskupas įgaliojo prel. 
P. Jurą šventinti naujuosius 
Kryžiaus kelius Nek. Pr. Ma
rijos seserų vienuolyno Putna
me, Conn., sodyboje liepos 29 
d. — per lietuvių susiartinimo 
šventę.

MEKSIKOJE
— Teresė Prunskytč, dr. Al

binos Prunskienės duktė, išvy
kusi į Georgetovvno universite
to padalinį Meksikoje, Monte- 
irey mieste, pagilinti kalbų mok 
slo, rašo, kad ten mokykla tai 
kaip mažas miestas, susideda 
iš 12 ar daugiau namų, kurių 
viename yra net specialus ban
kas studentams užsienio valiu
tai keisti. Yra krautuvės, ligo-

Tomas Martis (kairėje), Vida Garlėnaitė ir Vytautas Valaitis 
tarptautinėje parodos programoje McCormick rūmuose šoks lietu
vių ruošiamoje programoje liepos 29 d. 2 vai. 30 min.

me tad laiškus, prašydami kon- 
gresmaną Flood kovoti už “Gap 
tive Nations Committee” arba 
“House Resolution 211”. Kele
tos paprastų žodžių užtenka.

Adresas: The Honorable Da
niel J. Flood, M. C., United Sta 
tęs Congress, Washington 25, 
D. C.

— Muz. A. Mikulskis 1941 m. 
Sukilimo Minėjimo komiteto 
vardu “Partizanų” knygos lei
dėjams prisiuntė $107.59. Tai 
pelnas iš sukilimo minėjimo Cle 
velande. Muz. Mikulskis rašo: 
“Sveikiname leidėjus ir džiau-

ninė. Valgis puikus. Kainos že
mos, pvz. Coca Cola 4 c. Stu
dentėms gyventi skirti net 7 
namai. Tarp studentų labai 
draugiška nuotaika. Yra suva
žiavusių iš Washingtono, Chi
cagos, Mississippi, New Hamp- 
shire, Floridos ir kt. valstybių, 
labai daug iš Texas. Specialus 
autobusas studentus nuveža 
pamaldoms į Monterey kated
rą. Numatytos įvairios progra
mos, bendravimas su Meksikos 
šviesuomene.

Marąuette Parko aikštelėje prie 69 ir California Avė., Chicagoje, vaikučių būrys liepos 26 d. kiek
vienas sunešė po gėlę ir sudarė iš tų gėlių didelę puokštę, kurią įteikė vardinių proga tos aikštelės 
globėjai dr. Onai Vaškevičiūtei. Nuotraukoje' dr. O. Vaškevičiūtė stovi antra iš dešinės.

Urugvajaus prezidentas Har- 
rison dalyvavo sostinėje įvyku
sioje iškilmingoje akademijoje 
Šv. Tėvo Jono XXIII garbei.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

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

BŪKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI

Įstodami į Liet. Knygos Klubą 
ir įmokėdami 5 dol. metinio mo
kesčio mes įgaliname per viene
rius metus pasirodyti kelioms 
naujoms gerai parinktoms liet. 
knygoms ir tuo pačiu uždirbame 
2.50 dol., nes knygų pasirinkome 
už 7.50. dol.

Lietuviškos Knygos Klubo na
riais — lietuvybės kalviais gali 
būti visi, pasiuntę 5 dol. šiuo ad
resu:

LIETUVIŠKOS KNYGOS 
KLUBAS

4545 W. 63rd St., Chicago 29, III.




