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Amerika siunčia karinius dalinius j Thailandą
Thailandas paprašė JAV 

karinių dalinių
1,000 karių jau Thailande

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Kennedy vakar įsakė 1,
800 jūrų kareivių (marinų) šian 
dien išlipti Thailande, kadangi 
padidėjo komunistų grėsmė La
ose ir jie yra prie thailandie- 
čių pasienio.

Vakar jau paminėjom, kad 
1,000 amerijrieeių karių Thailan
de atlieka pratimus ir jie ten 
pasiliks.

Greitu laiku į Thailandą bus 
atsiųsta dar 2,000 pagalbinių 
kareivių. Pasak gynybos depar 
tamento pranešimo, Amerika 
Thailande turės per 5,000 karių.

Thailando vyriausybė prašė 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
karinių dalinių, Washingtonas 
jų ir pasiuntė. Prezidentas Ken 
nedy pabrėžė, kad tai yra apsi
gynimo žygis, kuris nesipriešina 
konstitucijai.,

Toliau prezidentas Kennedy 
pareiškė, kad Jungtinės Ameri
kos Valstybės nekeičia savo po
litikos dėl Laoso; Washingtonas 
nori, kad visi gerbtų Laoso ka
rines paliaubas ir vėl atnaujintų 
kalbas sudaryti koalicinę vy
riausybę.

Prašo bendradarbiauti
BANGKOK, Thailandas. —

Thailando vyriausybė vakar
, ..... , „ , i Viceaunurolas William Schoech,krmpesi i tautą, prasydama nuo Į vadovaująs JAV T.taja#n laivynui.

širdaus bendradarbiavimo su 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
kariais.

— Diktatorius Fidel Castro
vakar dejavo, kad sekančiais 
metais Kuboje bus dar mažiau 
cukraus darbininkų; dabar yra 
jų didelis trūkumas.

— Brazilijos prezidentas Gou- 
lartas priėmė kvietimą apsilan
kyti Čekoslovakijoje.

— Britanijoje buvo pagauta 
38 svarų ir 8 uncijų lašišą.

— Naujas patvarkymas Itali
joje-. Pagal naują patvarkymą 
Italijoje darbdaviai bent viene
rius metus neturės teisės atleis
ti ištekėjusios moters.

Prancūzų prezidentas Charles 

de Gaulle aktualijomis
PARYŽIUS. — Prezidentas 

Charles de Gaulle vakar turėjo 
svarbią spaudos konferenciją, 
kurioje iškėlė šiuos dalykus:

1. Prancūzija nori Vakarų Eu 
ropos politikos vienybės, bet 
ji turinti būti įvykdyta pagal 
de Gaulle konferencijos planą.

2. Reikia perorganizuoti Šiau 
rėš Atlanto sąjungą (Nato).

3. Nato valstybės turinčios 
gauti atominių ginklų.

4. Dabar ne laikas keisti Va
karų Berlyno statuso; turi būti 
paliktas dabartinis statusas.

5. De Gaulle nepriešingas, kad 
Amerika ir toliau tęstų pasikal
bėjimus su Sovietų Sąjunga Ber 
lyno reikalu, bet jis netiki, kad 
iš tų kalbų bus grūdų.

6. Prancūzija turi išvystyti 
savo atominę jėgą.

— Provakarietis Laoso gene
rolas Novąsana ir premjeras 
Boun Oum pareiškė, jog jie su
tinka, kad neutralus princas 
Phouma sudarytų koalicinę vy
riausybę, bet jis turi pasižadė
ti tarnauti kraštui, o ne komu
nistams.

— Laoso kareiviai, kurie prieš 
kelias dienas buvo nubėgę į Thai 
landą, grąžinami į Vientiane ir 
Luan Prabanga.

KALENDORIUS

Gegužės 16 d.: šv. Jonas Ne- 
pomukas, Vatargis.

Gegužės 17 d.: šv. Paskalis, 
Mindaugas, Gailė, Bitė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
galimas lietus, apie 90 laipsnių; 
rytoj šilta.

Saulė teka 5:30, leidžias 8:03.

Trumpai iš 
visur

— Sovietų Sąjunga nenori kai 
bėtis su Amerika, kad tolimoji 

'erdvė nebūtų panaudojama ka
riniams tikslams.

— Turkijoj© asmenys, kurie 
nuteisti kalėti šešeriems me
tams ar trumpiau, bus paleisti 
spalio 29 d.; tokių kalinių yra 
350.

— Francisco Franco vakar 
įsakė savo patarėjams darbo 
reikalams vykti į šiaurinę Ispa
niją ir įtikinti 80,000 streikinin 
kų, kad jie grįžtų darban.

— Italijos mokesčių įstaiga 
paskelbė, kad mokesčiai bus ima 
mi iš uždarbio už prekiavimą 
sraigėmis, varlėmis,driežais, ru
pūžėmis ir vandens blusomis.

BERLYNAS. Dvidešimt
vienas asmuo žuvo, bėgant iš 
komunistų valdomos Berlyno zo 
nos į laisvąjį-Berlyną nuo 1961 
metų rugpiūčio 13 dienos, kai 
buvo pastatyta mūrinė siena, 
dalijanti miestą į dvi dalis. Vi
si jie buvo nušauti komunisti
nės milicijos pareigūnų. Tarp 
aukų yra trys moterys. Aštuoni 
kiti asmenys buvo sužeisti.

JAV 7-tasis laivynas atplaukė j Siamo įlanką, sustiprinus komu
nistams savo pozicijas Laose. (UPI)

Pasikalbėjimai su Stalinu Djilą 

nubloškė į kalėjimą
Djilas išdavęs valstybines paslaptis*

BELGRADAS, Jugoslavija. — 
Buvęs Jugoslavijos vicepreziden 
tas Milovan Djilas pirmadienį 
šešių valandų teismo posėdyje 
buvo nuteistas dėl išdavimo “vai 
stybės paslapčių” ir pasiųstas 
į kalėjimą 8 metams ir 10 mėn.

Milovan Djilas buvo Jugosla
vijoje pirmasis po diktatoriaus 
Tito. Bet abiejų jų keliai išsis
kyrė, kai Djilas pradėjo reika
lauti, kad būtų atleistos režimo 
vadelės. Titas nustūmė jį nuo 
valdžios, siūlydamas pradėti ra
šyti. O kai Djilas pradėjo ra
šyti, tai atsidūrė kalėjime. Į už
sienius buvo išgabenta ir išspau 
sdinta jo knyga “Naujoji kla
sė”, kurioje kritikuojamas ko
munistinis režimas, dažnai re
miant teigimus ir Jugoslavijos 
tvarkymosi pavyzdžiais. Už tą 
knygą jis gavo 9 metus kalėji
mo, tačiau praėjusiais metais 
buvo paleistas, iškalėjęs nepil
nus 4 metus. Paleistas buvo su 
sąlyga, kad neberašys politiniais- 
klausimais. Jis vėl buvo suim
tas, kai Amerikoje buvo pra
dėta spausdinti nauja jo kny
ga: “Pasikalbėjimai su Stali
nu”.

Manoma, jog šioje knygoje 
nupasakojamos kai kurios pas
laptys, kurios bus nemalonios 
sovietams. G tai paaštrintų So
vietų Sąjungos ir Jugoslavijos 
santykius. Diktatorius Tito to
kių dalykų nenorėtų. Aišku, kny 
gos atimti iš amerikiečių leidė
jo jis nepajėgs (leidėjas pats 
laikinai sustabdė knygos spaus
dinimą, žiūrėdamas, kas čia at
sitiks su jos autorium). Tito 
visgi nubaudė autorių, pasiųs
damas vėl į kalėjimą.

SUTARIMAS TARP AMERIKOS IR 

VAKARŲ VOKIETIJOS
Ambasadorius Dowling išsiaiškino su kancleriu Adenaueriu

BONNA. — JAV ambasado
rius Walter C. Dowling dvi va
landas užvakar tarėsi su kanc
leriu Konradu Adenaueriu ir po 
to spaudai pareiškė, kad nebė
ra kokių svarbesnių nesutarimų 
Berlyno klausimu tarp Ameri
kos ir Vakarų Vokietijos. Prezi
dento Kennedžio prašomas, JA

lyną kontrolę 13-kos tautų gru
pei. Dabar Adenaueris pareiškė, 
kad V. Vokietija šiuo klausimu 
duos savus pasiūlymus. Kai ku
ri vokiečių spauda anksčiau ne
palankiai atsiliepė apie gen. L. 
Clay atšaukimą iš Berlyno ir 
apie gandus, kad Bonnos amba
sadorius Amerikoje prof. Grewe

Komunikatai po dabartinių pa 
sitarimų išsklaido įtarimus, kad 
tarp Bonnos ir Washingtono per 
bėgusi juoda katė...

Valstybių ambasadorius nutrau darosi prezidentui Kennedžiui
kė savo atostogas Italijoje ir 
pasiskubino išspręsti susidariu
sius nuomonių skirtumus. Jis 
taipgi pasistengė patirti vokie
čių nusistatymą kas liečia Vals
tybės sekretoriaus Dean Rusk 
planuojamus pasiūlymus Rusi
jos ambasadoriui Anatoliui Dob 
rynin toliau tęsiant Rytų - Va
karų pasitarimus Berlyno pro

blemomis Washingtone.

Ambasadorius Dowling taipgi 
pareiškė, kad jeigu ir yra dar 
kokie JAV - Vakarų Vokietijos 
nuomonių skirtumai, tai tik kas 
liečia smulkmenas, ir jie neardo 
amerikiečių. vokiečių draugiš
kų santykių. Dowling apibūdino 
pasikalbėjimus su Adenaueriu 
kaip labai draugiškus; ir Bon
uos vyriausybė savo komunika
te pažymėjo, kad pasiekta suta-

nepriimtinas.

BRIUSELIS, Belgija. — Šio
mis dienomis Briuselyje įvyko 
tarptautinis katalikų spaudos 
suvažiavimas tema “Europos 
apjungimas”.

kaltu. Kaltinimui medžiaga bu
vusi paimta iš knygos: "Pasi
kalbėjimai su Stalinu”.

Greitai pasirodys 
Djilas knyga

NEW YORKAS. — Milovan 
Djilas “Pasikalbėjimai su Sta
linu” bus atspausdinti New Yor
ke gegužės 25 dieną. Tai prane
šė šios knygos leidėjas. William 
Jovanovič, pirmininkas Har- 
court, Brace ir World ,iš anks
to pranešė, jog pirmoji laida rimo visais esminiais punktais.
turės 40,000 egzempliorių, ir ant 
roji laida yra ruošiama.

Į laisvę per
“gėdos sien^”

BERLYNAS. — Komunistų 
valdomos R. Vokietijos dviem 
piliečiam šiom dienom pasisekė 
prasilaužti pro komunistinę “gė 
dos sieną” Berlyne ir pasiekti 
laisvąją miesto dalį. Cemento 
maišais sunkiai pakrautu sunk 
vežimiu jie visu greičiu atsitren 
kė į vieno metro storumo mūri
nę sieną, kuria komunistai Ber
lyną yra padalinę į dvi dalis. 
Sienai sugriuvus, nepaisydami 
komunistų milicijos šaudymo, 
abu pabėgo į laisvąją Berlyno 
dalį ir paprašė politinės globos.

Pasitarimai dar bus tęsiami, aiš 
kinant kai kurias smulkmenas, 
bet abi pusės išreiškė norą vi
sada palaikyti artimus kontak
tus.

“Chicago Daily Tribūne” ko
respondentas Larry Rue pra
nešė vakar, jog Vakarų Vokie
tija nėra priešinga, kad ameri
kiečiai tęstų pasitarimus su ru
sais Berlyno klausimu, “kad tik 
nieko nebūtų išsižadama”.

Prieš savaitę buvo gandai a- 
pie didesnį JAV - V. Vokietijos 
nuomonių skirtumą. Tam pa
grindą davė ir Adenauerio pasi
sakymai spaudos konferencijo
se, kur neduoda jokios vilties 
JAV - rusų pasikalbėjimams ir 
laikytas netinkamu amerikiečių 
pasiūlymas atiduoti kelių į Ber.

Studentai demonstravo 
prieš komunizmu

Čekoslovakijoje
PRAHA. — Austrijos sosti

nės Vienos diplomatiniai sluoks 
niai šiom dienom pranešė, kad 
gegužės pirmąją Prahoje komu
nistų čekoslovakų policija iš
sklaidė 300 studentų, kurie buvo 
surengę demonstracijas prieš ko 
munizmą.

Aštuoni jaunuoliai buvo a- 
reštuoti. Kaip kasmet, taip ir

šiemet po gegužės pirmosios de
monstracijų studentai susirinko 
prie ^idžiojo čekoslovakų poeto 
Karei Mača paminklo, kur — 
kaip paprastai — buvo skaito
ma poezija ir traukiamos dai
nos. Šią progą šiemet čekoslo
vakų studtntai panaudojo anti
komunistinėms demonstraci
joms, protestuodami prieš išnau 
dojimą, prieš Sovietų Sąjungą 
ir prieš komunizmą. Tų pačių 
šaltinių žiniomis, demonstraci
joms išblaškyti buvo iššaukta 
apie 40 komunistinės milicijos 
agentų.

Numete pastiprinamųjų jėgų 

jos partizanams
Prezidentas Sukamo smarkauja

Indonezijos prezidentas Sukamo, 
norįs pasiimti Vakarų Naująją 
Gvinėją, šiom dienom Jakartoje 
buvo pasikėsinta prieš jo gyvybę, 
bet kulka pro jį prašvilpė. Penki 
kiti asmenys sužeisti. Užpuolikas 
tuojau buvo sugautas. (UPI)

JAV IR VAKARŲ VOKIETIJA LYGINA 

KILUSIUS NESUSIPRATIMUS
Kai kuriais klausimais dar teks aiškintis

Pirmadienį įvykęs ilgas ir 
draugiškas pasikalbėjimas tarp 

Matyti, reklamos sumetimais | Vakarų Vokietijos kanclerio A- 
spaudą yra pasiekę kai kurie | denauerio ir Amerikos ambasa- 
Stalino išsireiškimai iš tos spau 1 doriaus Bonnoje Walter Dowl- 
sdinamosios knygos. Apie Chur-, ing prablaivė Vakarų Vokieti- 
chillį ir Rooseveltą: “Churchillis jos ir Amerikos santykius, ku- 
ištrauks tau iš kišenės kapeiką, rie buvo karčiai aptemę po kanc 
O Rooseveltas? Tas tai visa lerio Adenauerio dramatiško pa 
ranka tik išgriebti didesnių pi- reiškimo gegužės 7 d. vakari-

¥

nigų”. Dėl Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos. Vakarai nusavins Va

niame Berlyne.
Po 2 valandas užtrukusio pa

kąru Vokietiją, o mes Rytų Vo- Į sikalbėjimo ambasadorius Dowl- 
kietiją paversime savo valsty-| ing painformavo Valstybės de-
be... Mes atsigausime po 15 ar 
20 metų ir tada vėl pajudėsi
me

*

Specialus trijų vyrų tribuno
las 51 metų rašytoją Djilą rado

partamentą, kad kancleris A- 
denaueris gegužės 7 d. vakari
niame Berlyne mažiau ir švel
niau kritikavo Amerikos poli
tiką pasitarimuose su sovietais 
dėl Berlyno, kaip tą pareiški
mą pristatė ir išplėtė spauda.

STASYS DAUNYS
Berlyno klausimas ir toliau lieka šio menkniekio. Trys neutralie- 

pavojingas
Nepaisant V. Vokietijos ir A- 

merikos išsiaiškinimo, Berlyno 
klausimas palieka painus, pa
vojingas ir sunkiai išsprendžia
mas. Vokietijos atmestasis A- 
merikos planas Berlyno krizei

ji kraštai, kuriems skirtas pa
grindinis vaidmuo toje komisijo
je, sutikimo įeiti į tokią komi
siją nebuvo davę. Greičiausiai 
jie siūlymą atmestų. Jei Švedi
ja ir Šveicarija yra savanoriš
kai pasiskelbusios neutraliomis,

HOLLANDIA. Vakarų Nau
joji Gvinėja. — Keturi indone- 
zų transporto lėktuvai, remiami 
dviejų Mitchell bombonešių, nu
leido vakar parašiutininkų ir 
reikmenų į Vakarų Naująją Gvi 
nėją sustiprinti olandų apsuptus 
Indonezijos partizanus.

Pasak komunikato pranešimo, 
bombonešiai buvo nuvyti laivy
no patrankų. Tačiau dviem C-47 
transporto lėktuvam pasisekė’ 
numesti mažiausiai 40 vyrų į 
džiungles pietuose nuo Fak Fak 
miestelio, vakarinėje Naujoje 
Gvinėjoje.

Du kiti transporto lėktuvai 
numetė reikmenų apie 50 indo- 
nezų, kurie buvo nuleisti į Nau
jąją Gvinėją balandžio 27 dieną 
ir dabar yra apsupti olandų ka
rių, jūrų kareivių (marinų) ir 
papuasų savanorių apie 16 my- 
lių šiaurėje nuo Fak Fak.

Parašiutininkai esą atvežti iš 
indonezų Ceran salos, apie 120 
mylių pietvakariuose nuo Nau
josios Gvinėjos.

Olandijos kariniai daliniai į 
tą apylinkę nieko neįleidžia, su
laikė visus lėktuvų skridimus ir 
uždraudė įžengti koresponden
tams.

Fak Fak miestelyje, turinčia
me 1,500 gyventojų, yra šiek 
tiek proindonezų šalininkų.

išspręsti buvo naivus ir pavo- tai Austrijos neutralumas suriš
jingas keliais atvejais: jis pra
vertų duris daliniam komunis
tinės Rytų Vokietijos pripažini
mui ir vakarinio Berlyno padė
tis panašėtų į tarptautinio ir 
neutralaus miesto padėtį, kas 
būtų didelė skriauda V. Vokie
tijai. Tarptautinė komisija su
sisiekimo keliams tvarkyti bū
tų neveiksminga ir paskęstų-di
džiausiuose ginčuose dėl mažiau

tas su jos pasirašyta taikos su
tartimi, kurios pasirašymo iš
davoje sovietai pasitraukė iš 
Austrijos. Sovietai paspaustų 
Austriją, kad jos neutralumas 
palinktų sovietų naudai. 

(Nukelta į 6 psl.)

— Chicagoje vakar Northwest 
Side traukinio nelaimėje buvo 
sužeista 12 asmenų.

— Sovietų ambasadorius Wash 
ingtone Dobrynin vakar kalbė
josi su Valstybės sekretorium 
Rųsku ir Harrimanu Laoso klau 
simu. Dobrynin pareiškė, kad 
Maskva norinti, kad Laose bū
tų “pašalinta” krizė.

— Britų Carreras tabako fir
ma, prisidėdama prie vyriausy
bės pastangų sumažinti vaikų 
rūkytojų skaičių, sutiko iš visų 
viešų vietų išimti cigaretes par
davinėjančius automatus.



DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. gegužės mėn. 16 d.

ŠVENTĖ, STUDIJŲ DIENA IR 
KONCERTAS

Gegužės 5-6 d. New Yorko 
akademikai skautai buvo suor
ganizavę vertingą įdomų ir 
linksmą savaitgalį, kuriuo pa
sinaudojo gausūs būrys apylin
kės studentų, o taip pat ir da
lis plačiosios visuomenės.
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tracijos laikas baigiasi liepos 1 
dieną.
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BR, J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligoniu* pagal susitarimą,. 

DS1 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1532 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.r kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečta- 
dien. uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

Ofiso telefonas PR 8-3220
Rez. telef. VVAIbrook 5-507#

Rez. HE 8-1670

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

Naujai pakeltosios j akademikių skaučių tikrąsias nares New 
Yorke (iš kairės): R. Vilkutaitytė, V. Motiekūnaitė ir R. Kulytė.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiVytautas Strolia savo paskai 
toje įdomiai pailiustravo, kaip 
rusai sugeba panaudoti muziką 
rusifikacijos tikslams. Prelegen 
tas pacitavo ir Platoną, kuri3 
jau anais laikais yra pareiškęs, 
kad muzika yra visai tinkama 

i priemonė socialiniam ir politi- 
iniam auklėjimui. Lietuvių kom

šus, reikalaujant rusų kariuo- d. A. Rimas perskaitė senj. Za- 
menę pasitraukti iš Lietuvos, i parecko (iš Detroito) informa- 
Ši peticija pagrobtu lėktuvu tu-1 ciją apie šios vasaros ASS sto

vyklą, kuri vyks rugsėjo 1-9 d. 
Kanadoje. Visi ASS nariai bu
vo kviečiami ruoštis stovykloje 
dalyvauti.

rėjo būti pristatyta Jungtinėms 
Tautoms Nem Yorke. šie drą
sūs ir kilnūs sumanymai oku
panto jėga buvo sužlugdyti. So- 

, . , _ . . . , . . vietijoj dabar sudaromi Lietu-
šeštadienį, 12 vai. Festival Pozl ori4 uruliai augiausia vog ekonominio gyvenimo pla- 

salėje įvyko Akademinio Skau- SP^US ma™1 . asV0J ir e nai yra ^§1^ žingsnis į visuo-
tų sąjūdžio Nevy Yorko sky- | . £ • x o • tinę Lietuvos kolonizaciją. Šie. ... . ... [muzikos funkcija Sovietų S-goj j . . , .riaus iškilminga sueiga, kurią , ,. , . , • ūkiniai planai yra pats didziau-yra skiepyti žmonėms komuniz-: . r A ... ... . . , _ . . • sias pavojus lietuvių tautineimą. Nauji muzikiniai kurmiai .....

Lietuvoj tarp kitų yra: Afrikos įe&zls enciJal- 
siužetai, Žygiuokit, kubiečiai ir į Visą šios dalies programą 
kt. vedė Studentų Skautų S-gos N.

Y. skyriaus pirm. Algis Rimas.
Vakaruose leidžiami rusų mu-' 

zikiniai kūriniai irgi turį vieną 
tikslą — sumalti visos jų pa
vergtas tautas rusiškame kati- Į Vakare Webster Manor salė
je. Sovietiškos plokštelės, lei- je, Nevy Yorke, šauniai nuskam 

ir Auksė Vilpišauskaitė. Pake- ūžiamos JAV-se, dažnai turi ir j .bėjo Toronto vyrų kvarteto
limo apeigas pravedą ASD N. ■ lietuvišką šokį ar dainelę, ta- dainos. Charakteringa, kad! ma apie 100 vyr. skaučių — 
Y. sk. pirm. Ligija Babarskai- čiau eiliniam amerikiečiui yra kvartetas turi daugiau tarptau. skautų vyčių, susirenkant iš

SUEIGA

atidarė ir pravedė Filisterių 
Skautų S-gos N. Y. sk. pirm. 
Romas Kezys. Sueigos metu iš 
Akademikių Skaučių Draugo
vės kandidačių į tikrasiąs na
res buvo pakeltos šios studen
tės: Daina Botyriūtė, Regina 
Kulytė, Virgilija Motiekūnaitė, 
Irena Petniūnaitė, Audronė 
Senkutė, Ramunė Vilkutaitytė

tė. Naujųjų tikrųjų narių var- sudaromas toks įspūdis, kad šis 
du žodį tarė R. Vilkutaitytė. veikalėlis yra tik Rusijos sri- 
Po to Korp! Vytis senjorų pa- yeg gaminys, bet ne lietuviška

KONCERTAS

VYR. SKAUČIŲ — SK. 
VYČIŲ SĄSKRIDYS

Š. m. birežlio 9-10 d.d., gra
žioje Jewell YMCA Camp, 
North Colebrook, Conn., įvyks 
Atlanto rajonų vyr. skaučių ir 
skautų vyčių sąskridys. Vyres
nieji skautai-tės apsigyvens pa
lapinėse ir skautiškoje dvasio
je turės progos pasidžiaugti 
gražia gamta, o taipogi susi- 

i kaupti ir prie rimtesnių prog
raminių dalių. Pramatoma, tai
pogi atitinkama programa pa
minėti Maironio metus. Laukia-

tinių ir populiarių amerikietiš-! Atlanto rajono. Skautai vyčiai 
kų dainų negu lietuviškų. Kvar, ir vyr. skautės bei kandidatės 
tetas puikiai išpildė dainas, ta-1 nuo 16 metų jau dabar prašo-

sizadejimo apeigas pravedė N. ■_ tautiška kūryba. Prelegen- čiau būtų mieliau girdėti dau- mi ruoštis šiame sąskridyje da- 
Y. sk. pirm. Viktoras Kirkyla. j tas tvirtino, kad Chicągoje iš- j giau lietuviškų dainų, nes juk lyvauti 
Senjoro pasižadėjimą davė Bro leista lietuviškų tango plokšte-
niūs Nemickas ir Vidas Kleiza. 
Br. Nemickag tarė padėkos žo

lė ir Jonušo maršai yra paplitę 
ir Lietuvoje, kur jie yra užrė

ki savo ir V. Kleizos vardu, j korduojami juostuose. Ypatin- 
Naujuosius senjorus sveikino , gaj §j muzika mėgiama jauni-
iš Chieagos atvykęs Korp! Vy
tis pirm. Rimvydas Cinką. Su
eigos dalyvius šiltu žodžiu pa
sveikino Lietuvos Skautų Bro

mo tarpe..

Vincas Rastenis kalbėjo apie 
melą, kaip valdymo priemonę.

amerikoniškų galime pakanka.
, mai per radiją ir televiziją pri- ] TUNTININKIŲ - VIETININ-
siklausyti, juo labiau, kad kai j Kįų SUEIGA
kurias dainas kvartetas daina- T „ .. . ,, . „ . iLS Seserijos Atlanto Rajono 1vo angliškai. Muzikiniu atzvil- . ,. . , . ....... , , ., x ... , .. tuntmmkes - vietininkes, atski-giu kvartetą reikia skaityti! . , _ . _ ., .... . , rų vienetų vadoves ir Rajonoaukšto meninio lygio vienetu, iT,. . ... , , vadijos nares s. m. birželio 10Kiek pakeitus repertuarą, butų1, J .. ,v , ... . ... . . , , d., vyr. skaučių sąskrydžio pne-linketina visoms lietuvių kolo- . . v.

lijps katalikų kapelionas kun. jįs papunkčiui išanalizavo 1940 nijoms jį išgirsti. Kvartetui va-■ susirenka peržiūrėti
J. Pakalniškis. Kiek ilgesnį žo- m> primestos Lietuvai dovauja muz. Št. Gailevičius. ;metinės ve5klos ataskaitų, ap-
dį šia proga tarė iš Bostono at
vykęs inž. dr. Jurgis Gimbutas, 
kuris yra ASS Bostono sky
riaus pirm. Jis nurodė eilę pa
vyzdžių, kur akademikai skau
tai turėtų pasitempti, idant 
įvykdytų savo pasižadėjimus.

PASKAITOS
Tuoj po sueigos toje pačioje 

patalpoje prasidėjo paskaitos, 
kurių bendra tema buvo “Žvilgs 
ilis į pavergtą Lietuvą”. Tomas 
Remeikis, pats negalėjęs atvyk
ti .atsiuntė savo paskaitą, pa
vadinta “Socio-politinis Lietu
vos komunistų partijos portre
tas”. Ją perskaitė Dalia Bulga- 
rauskaitė. Šis referatas yra da
lis daktaro disertacijos, kurią 
T. Remeikis netolimoj ateityj 
planuoja užbaigti. Čia buvo pa
teikta daugybė faktų, naudo
jantis pačių komunistų davi
niais. Pvz. prelegentas rado, 
kad Lietuvoje yra žymiai ma
žesnis procentas komunistų ne
gu kitose Sovietų respublikose.

konstitucijos punktus. Kaip gra 
žiai tie punktai skamba popie
riuje, ir kaip rusai, nepaisyda
mi jokio žmoniškumo ar teisės 
■principų, tvarkėsi taip, kaip ru
sų imperialistiniams tikslams 
buvo naudinga.

Pranas Zunde pateikė įdomių 
davinių iš lietuvių partizanų 
kovų. Išvadoje prelegentas ma
no, kad Lietuvoje žuvo apie kestrui.
30,000 laisvės kovotojų. Šis 
skaičius procentualiai yra žy
miai didesnis, negu žuvusių 
vengrų 1956 m. sukilime. Pir
miausiai pokario metais Lietu
voje buvę dvi valdžios — So
vietų ir mūsų partizanų. Pačių 
komunistų tvirtinimu jų parti
jos darbuotojai vietomis gyve
no “nacionalistų apsuptose sa
lelėse”. Partizanai buvo suda
rę planus pravesti visuotinę 
mobilizaciją, ir ji buvo praves
ta keliuose valsčiuose. Taipgi 
buvo sudaryti planai surinkti

Ofisas: 3148 VVest 63rd Street
'rel.: PRospect 8-1717

Rezid.: 3241 VV'est 66th Place 
Tel.: REpublic 7-7888

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

V,t.. Ltaa-'ien nuo b—8 vai vak.
šešt. 2—4 vai.

Trečiad. ir Kitu laiku pagal Butart). 
Ofiso telef. 476-4042 
Rez. VVAIbrook 5-3048

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

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

Valandos pagal susitarimą
rel. ofiso HE 4-5810, rez. HE 4-2S24

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71 st Street
Vai, Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, t-eč., š ešt. pagal sutarti, 
sekm. uždaryta.

Dainuoja: pirmas ten. H. Rošai tal* artėjančios sto-
tis, antras ten. R. Strimaitis, vyklos r<*al11 bei kt klausmų' 
baritonas A. Eraėys ir bosas J. ,Ta. Proga bus, pravestas skau- 
Zubrickas. Salia kvarteto dai- lzod,s na“Jal P“eltom
nų, abu tenorai padainavo ir pf» E; Sunansk.ena, Water- 
keletą solo dalykėlių. Koncerto bun<> "etlmnka - rajono jaun. 
programą vedė Viktoras Kir
kyla.

Po koncerto gausus būrys N. 
Y. lietuvių jaunuomenės links
minosi, grojant J. Vedegio or-

Sekmadienį, Apreiškimo par. 
bažnyčioje šv. mišios buvo at
našautos akademikų skautų in
tencija. Mišiose akademikai 
skautai dalyvavo organizuotai 
su savo vėliava.

Po sumos ten pat parapijos 
patalpose vyko ASS narių su
eigą, .kurią pravedė R. Kezys. 
Čia buyo pasidalinta vakarykš
čios, ? dienos įspūdžiais, o taip j 
pat išklausyta keleto praneši
mų. ASS Bostono skyriaus at
stovai pakvietė New Yorko aka 
demikus dalyvauti jų rengiamo

visų Lietuvos gyventojų para- je šventėje Bostone birželio 16

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

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. HI 5-8225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika in- Alergija) 

valandos: pirm., antr., ketvirt, 2-9 
vai.; penkt. 10 v. r. Iki 9 v 
šeštad. 10 v. r iki 1 p. p. Ligonius 

, v. , . priima pagal susitarimą.skaučių skyriaus vedėjai, ir G. ---..... ..............................................
Bartytei, Elizabetho vietininkei. DR. J. G. BYLA * BYLAITIŠ 

1 Nervų-smegenų chirurgija, ligos
“AUŠROS VARTŲ” 

TUNTO STOVYKLA
“Aušros Vartų” tunto skau

tės stovyklaus P. Rako stovy
klavietėje nuo liepos 7 iki 21 
d. Stovyklos viršininkės bus: s. 
A. Baukienė ir ps. I. Smieliaus- 
kienė.

Norinčios vykti į stovyklą re
gistruojasi pas savo drauginin- 
kes ir administratorę s. R. Ku- 
čiauskienę, gyv. 5603 So. Ada 
Avė., telef. PR 8 - 0358. Regis-

<ilVAI>IXSKAS
J. G. TELEVISION CO.

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

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

Current Dividend up to 414%

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

2737 VVEST 71st STREET 
Vuandos tik susitarus 
TeL GRovehill 6-3409

Tel. Ofiso 247-1002. Namų PR 8-6960
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Taipgi {vairios nervines ligos 
Valandos pagal susitarimą.

4063 Archer Avenue
(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-087S

DR. W. M. EISIN EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ UIGOS 

i 6132 S. Kedzie Avė. WA 5-2670.
I Valandos pagal susitarimą. Jei ne- 
I atsiliepia, skambint) MI 8-0001.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė akušerija Ir moterų ligos 

2454 VVest 71st Street
(71-os lr Campbell Avė. kampas)

Vai.: kasdien 1—8 ir 6—b vai. vak. 
Šeštadieniais 1-4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryto

Telefonas: GRoveheU 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 West Marąuette Rd,

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street

Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 
Priešais . Kryžiaus ligoninę.

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

Telef. REpublic 7-2290.
Ofiso ir buto tei. OLympic 2-1381

i DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

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

Trečiad. susitarus.
! Visada atsilieps telefonas 427-0871. 

Tel. Ofiso — BI 7-0400.

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

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

chirurgija
Ofisai: 7958 S. Western Avė.. tel 
GR 6-0091; 392 E. 169th St„, Harvey^ 
III., tel. EDison 3-4383; 30 N Mi
gau Avė., Suite 808, tel. CE 8-7764.

Valandos pagal susitarimą

Tel.: REIiance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad. ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:30 
vai. vak. šeštad 1—4 vai., trečiad
uždaryta.

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
6449 So. Ibrlaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak'Forest, UI. 

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 VV. 63d. St. 
Ofiso tel. REIiance 5-4410*

Rez. tel. GRovehill 6-0617
Valandos: 1-8 p. m. Ir 6-8 p m 

Penkt. tik 1—8 p. m.’.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

ei, ofiso ir buto OUympic 2-4J 59

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St.. Cicero 
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Afchėr Avė,
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—8 vai. 
vak pirm., antr.. ketvir. 6—9 «val 

Trečiadieniais tik susitarus

Ofiso telef. CLiffside 4-28»« 
Rezid. tel. VVAIbrook s.3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandoij kiekvieną dieną, 2—4 jT 
6-—8 va), vak. Trečiadieniais lr sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. šeštadieniais nuo
2 vai. iki 5 vai. vak.OR, IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

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

vai. ryto iki 3 va] p. p,
Ofice tel. RE 7-1168

Res. tel. IVAlbrool 5-3765

DR. VYT. TAUlilA£
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223 ar PK 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
V. v. šešt. 2—4 v. popiet'; h kitu 
laiku — pagal susitarimu.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VATM.NDOH PAGAL SUSITARIMĄ.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6185

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS: «

2454 VVest 71st Street
_ ligonis pagal susitarimą.
Del valandos skambinkit tel.: HE 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. p. 
antrad. ir penktad. 6-8 v. v.

Telefonas — GRovehill 6-2825

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA lr MOTERŲ

LIGOS v
-alandos: nuo 1-4 ir 6-8 vai.

šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 
Trečiadieniais uždaryta.Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-V801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

Speciaiybč — vidaus ligos

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVI6IVS

2454 West 71st Street
(71-os ir Campbell Avė. kampas)

I Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 
šeštad.; 9 v. r. — 2 p p.

Trečiadieniais uždaryta.

GYDYTOJA IR CHIRŲRG# 
6248 Sonth Kedzie Avė.

Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-Š.
Šeštad. nuo 2 Iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais lr susltarua.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 West 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. WA 6-2017 
TJgonius Drtima pagal susitarimą

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ UIGOS 

5430 So. Kedzie Avenue
PAGAL SUSITARIMĄ

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

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
gvdytoja-chirurgb:

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28, DI, 

Telef. offiso; PUIlman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946 

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

Tel. ofiso PR 6-6446, re*. HE 4-3156

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

Ofiso tel. HE 4-7007. 
i Namų-rez. tel. PRospect 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
I VAIKŲ LIGOS
i 2656 West 63 Street
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 v. iki 
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8: 
šešt. nuo 1 iki 4 vai.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8844 West 63rd Street 
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. ir 6

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso UA 6-0257, rei. PR 6-6656 

Hez. 6600 So. Artesian Avenue
Vai.: 11 v. ryto iki S v. p.p., ĮĮ-7

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Ofisas 3259 S. Halsted St.
Vai. Antrad. lr penkt. 8-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta.
Ofiso telefonas — BIshop 7-2520

DR. AL. RAUKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzle lr Archer!

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

DR. STASYS ŽMUIDZIHAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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



Priminimos sukaktys ir Lietuvos

STEIGIAMOJO SEIMO 

DARBAI
Šiemet sukanka keturiasde

šimt metų, kai Steigiamasis 
seimas priėmė ir paskelbė lais
vos ir nepriklausomos Lietu
vos valstybės konstituciją, ir 
taip pat keturiasdešimt metų, 
kai Jungtinės Amerikos Vals
tybės pripažino Lietuvą, Latvi
ją ir Estiją de facto ir de jure. 
Šios dvi sukaktys yra labai 
svarbios, todėl tektų laukti, 
kad laisvuose kraštuose gyve
ną lię£ūyrai jas tinkamai pa
minėsi

Vakar, būtent gegužės 15 d., 
buvo mjnlma Lietuvos Steigia
mojo seimo susirinkimo 42 me 
tų sukaktis. Šis seimas kaip 
tik ir .davė naujai atstatytai 
Lietuvos valstybei teisinius pa 
grindus^— konstituciją. Tai bu 
vo pats, svarbiausias, pats pa
grindinis seimo uždavinys.

A? *.
Laikinoji Lietuvos vyriau

sybė, vykdydama 1918 m. va
sario 16 d. Lietuvos Tarybos 
paskelbtos Lietuvos Nepriklau 
somybės akto dėsnius, 1920 
m. pavasarį pravedė visuoti
nius, sląptus rinkimus į Stei
giamąjį šeimą. Lietuvos gyven 
tojai savo laisva valia, be ma
žiausios, prievartos, be jokių 
trukdymų tarė savo žodį, bal
savo. Balsavo taip, kaip jiems 
sąžinė diktavo. Kandidatų pa
sirinkimą turėjo didelį, nes net 
kelioliką legaliai veikusių poli
tinių partijų ir grupių išstatė 
savo 'kandidatus rinkimams., 
Balsavo-virš devyniasdešimt 
procentų turėjusių teisę bal
suoti piliečių. Savo balsais jie 
užantspaudavo Nepriklausomy 
bės deklaraciją, pasakiusią, 
kad naujai atsisteigiančioji vai 
stybė nutraukia visus ryšius 
su visomis kaimyninėmis val- 
stybėmiSi A ir pabrėžusią, kad 
Lietuva kuria laisvą, nepriklau 
somą ir demokratinę respubli
ką. Ir teikia pasakyti, kad nei 
patys rinkimai, nei išrinktasis 
Steigiėiūasis seimas nė per vie 
ną jotą .nenuklydo nuo Nepri- 
klausbmybės akte paskelbtų 
dėsnių ir dvasios.

V
i“*' •Gūljm^sivaizdųoti, kaip sun 

ku buvo dirbti tiek Steigiama
jam seimui, tiek vyriausybei. 
Reikė jo. dirbti daug ir skubiai. 
Reikėjo paruošti pačius reika- 
lingiausius įstatymus, kuriais 
galėtų pasiremti ir valdž:os or
ganai it piliečiai. Reikėjo or- 
ganizūptf visą valstybinį apa
ratą, dtįęti kraštui ekonomi
nius pagrindus, atsistatyti iš 
karo griuvėsių. Reikėjo iško
voti kitipvalstybių de jure pri
pažinimu. Steigiamojo seimo ir 
vyriąūsyĮiės darbus žymiai 
trukdė didieji kaimynai, kurie 
vis dar'; tykojo pasiglemžti Lie
tuvą. Net “broliai” lenkai pa
nūdo padaryti ją sava provin
cija. 1920. m. spalio 8 d. Lenki
jos delegacija pasirašė su Lie
tuva sutartį, labai aiškiai pri- 
pažindąnla Vilniaus kraštą Lie 
tuvai, o kitą dieną — spalio

9 — dar nenudžiūvus rašalui 
nuo sutarties dokumento pasi
rašiusiųjų atstovų, gen. Želi- 
gowsk!o vadovaujami lenkų ar 
mijos pulkai okupavo Vilnių ir 
žygiavo Lietuvos gilumon, no
rėdami ją visą užgrobti. Lai
mei, jaunoji Lietuvos kariuo
menė ją sulaikė ties Giedrai
čiais ir Širvintais. Galima nu
manyti, kaip skaudus buvo tau 
tai smūgis ir kiek daug žalos 
buvo padaryta. Tačiau po to 
smūgio ji greit atsitiesė nepa- 
lūžus ir tęsė toliau valstybės 
atstatymo ir valstybinio apara 
to organizavimo darbą.

*
Steigiamasis seimas, vydy- 

damas tautos norus ir valią, 
Lietuvai patiesė demokratinės 
santvarkos pagrindus. Jo pa
ruoštoji ir priimtoji Valstybės 
konstitucija buvo perdėm de
mokratiška. Kai kam, tiesa, 
ji nepatiko, nes buvo perdaug 
demokratiška. Užtat ją aštriai 
kritikavo. Ja nepasitenkinę mė 
gino eiti į rinkimus keldami 
šūkį, kad reikia ją keisti. Bet 
rinkimuose jie tiek mažai gau
davo balsų, kad nė vieno savo 
atstovo negalėdavo pravesti (į 
I-jį ir II-jį seimus). Į tretijį 
seimą pravedė kelis (tris), bet 
ir tai neturėjo reikšmės. Tai 
parodė, kad didžioji Lietuvos 
piliečių dauguma brangino ne 
tik nepriklausomybę, bet ir de 
mokratinę santvarką, garan
tavusią visiems žmonėms lais
vę ir lygybę. Tai taip pat reiš
kė tautos pilniausią pribrendi
mą laisvam, nepriklausomam 
ir demokratiniam gyvenimui.

¥
Sovietų Rusija, ginkluota jė

ga okupavusi Lietuvą 1940 m. 
birželio 15 d., atrodo, labai ge
rai žinojo lietuvių tautos nu
sistatymą. Paskelbusi savo 
“rinkimus” Lietuvoje, ji aiš
kiai paneigė demokratinius 
principus. Ji bijojo žmonių va
lios, kuri būtų pareikšta oku
pantų nenaudai. Todėl sovie
tai rinkimams išstatė tik vie
ną kandidatų sąrašą, uždary
dama visas politines partijas 
ir grupes, likviduodama net 
kultūrines organizacijas ir rin
kimų dieną panaudodama te
rorą, kad žmonės vis tik eitų 
balsuoti, nors ir neturėdami 
jokio kandidatų pasirinkimo.

V
Lietuvos Steigiamasis sei

mas posėdžiavęs nuo 1920 m. 
gegužės 15 d. iki 1922 metų 
rudens, davė Lietuvai ne tik 
konstituciją, bet visą eilę vals
tybei reikalingiausių įstatymų. 
Jų pats savrbiausias žemės Re 
formos įstatymas, kurį įvyk
džius Lietuva buvo pastatyta 
ant stiprių ekonominių pagrin
dų. Kaip gerai žinom, tą įstaty 
mą pravesti ir įvykdyti dau
giausiai nulėmė Mykolo Krupa
vičiaus iniciatyva, energija ir 
sugebėjimai, tiek vadovaujant 
seimo daugumai, tiek užimant 
Žemės Ūkio ministerio postą.

Spaudoje ir gyvenime
ANKETA APIE ALTO REFORMĄ

Altas yra atlikęs didžios reikš
mės darbus. Jo vadovaujantieji 
asmenys',; yra daug nusipelnę, kaip 
visuomenininkai ir spaudos žmo
nės. Mės įžeistume juos, jei gal
votume;'^ kad tokie patyrę asme
nys jau nebeįstengtų rasti būdų, 
kaip dar labiau šią organizaciją 
sustipriūti, surasti dar sėkminges
nes jos-veikimo formas.

Tą rriifltį' turėdamas, žurnalas 
žurnalas’i “Lietuvių Dienos” pa
skelbė ,. .ąųketą su tokiais klausi
mais: Ar reikia Alto retor

iniam lietuvių gyvenimui pasta- 
iruoju metu išaugus, Altas jų visų 
nebeapėmė. Kyla reikalas apie 
[Altą kalbėti nebe tik jį iki šiol 
l sudariusiom grupėm, bet visai or- 
iganizuotai lietuvių visuomenei. Su- 
i važiuojančios Tarybos nariai turi 
(pamatyti, kad ten, kur jų kompe
tencija baigiasi, prasideda visų 

j lietuvių organizacijų koimpetenci 
ja ir kad Alto organizacijos ir re
organizacijos reikalą reikia kelti 
:ir spręsti demokratijos, o ne su-

DARBININKŲ NERAMUMAI
ISPANIJOJE

Bilbao ir Sevilijoje paskelbus vyskupų, ganytojiškus raštus, prasidėjo streikai

Veik penkeri metai praslinko 
nuo neramumų Ispanijoje. Šiau 
rinėje jos dalyje darbininkams 
paskelbus streiką prasidėjo ko
va tarp darbininkų ir vyriau
sybė paskelbė ypatingą stovį. 
Asturijoje darbininkams pradė
jus dirbti, streikų banga ūžte- 
rėjo Bilbao srityje. iSt. Sebas- 
tione 3,000 geležinkeliečių me
tė darbą. Jų pavyzdžiu pasekė

GEDIMINAS GALVA

antrąjį pilietinį karą. Šiuose 
kraštutinumuose tik dalis tie
sos.

Tiesa, kad kai kurie sluoks
niai naudojosi pirmenybėmis, 
bet klaida primesti jas visai ka 

Lazcano ir Villafranea de Mi- talikų Bažnyčiai, kuri yra rakš- 
rian metalo gamybos įmonių ^1S ®i° krašto kai kuriems są- 
darbininkai. Geg. 8 d. Beasain jūdžiams. Neramumai prasidė- 
riedmenų gamybos įmonės dar- J° P^eš metus, tačiau pastaro-
bininkai susidūrė su polici- jo darbininkų sambrūzdžio va-
jos daliniais, bet buvo išvengta dovai ne komunistai, bet kata- 
aukų. šiuos neramumus siekė tikai, 
kiti mažesnėse įmonėse iki ge
gužės 13 d. 32,000 kasyklų dar
bininkų metė darbą. Įtampa 
didėjo. Vyriausybė ėmė daryti 
nuolaidas darbininkams ir ge
rinti darbo sąlygas. Franco pa
reigūnai skelbia Vakarams, kad

Barbininkai išėjo i gatvę, iš

gos ėmė reikalauti laisvės veik
ti, nes iki šio meto vyriausybė 
tik įsakydavo, ką turi darbinin
kai daryti.

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. gegužės mėn. 16 d.

Lietuva neteko savo didėlio 

draugo

Su Velykiniais sveikinimais 
gavau iš Brazilijos didžiojo Sao 
Paulo dienraščio—O Estado de

sergą gulėjo lovose, nes patal
pos buvo permažos, statytos 
tuomet, kai ir pats miestas dar

Sao Paulo — iškarpą, kurioje nebuvo išaugęs.
visuomenė painformuojama, kad 
Sao Paulo miestas amžinai ne
teko savo didžiojo geradario: 

Asturijos profesinėms sąjun- ‘vasario 6 d., atėjęs į ligoninę

Ministerio ir darbininkų 
atstovo dvikova

goms (unijoms) nesusitarus su 
vyriausybe dėl atlyginimo, ge
gužės 2 d., dalyvaujant gen. 
Franco, įvyko posėdis. Jo me
tu profesinių sąjungų atstovas 
M. Solis kietai susikirto su dar
bo ministerių Sanz Orrio. Dar
bininkai ėmė streikuoti, tačiau 
vyriausybė nepanaudojo ypatin 
gų priemonių priversti darbi
ninkus pradėti darbą. Pirmą

savo sveikatos patikrinti, stai
ga sukniubo ir daugiau nebepa- 
sikėlė vienas tų geradarių, ku
rio rankos buvo ištiestos ser
gantiems vargšams. Klinikų 
buv. vyriausias direktorius, dak 
taras Synesio Rangel Pestana 
mirė.

Žaibo greitumu žinia aplėkė 
milijoninį Sao Paulo miestą; li-

girdę enciklikos Mater et Ma- kart4 Ispanijos vyriausybė pa- goninės koplyčioje jos ilgame- 
darė nuolaidų ir su darbinin- tis direktorius buvo pašarvotas 
kais ėmė ginčytis. i iki pavakarių, nes, vietos kli

mato sąlygoms reikalaujant, 
Solis —- Darbo ministerija mirusis tą pačią dieną buvo lai- 

Kai komunistai bandė darbi- ^likusi nuo dojąmąs. Visomis susisiekimo
priemonėmis, visi kas galėjo 
skubėjo į Santa Casa de Mise- 
ricordia — į šventosios Gaile-

gistra žodžius, riet nė dėl Mask
vos kompartijos naujojos 

programos

neramumus sukėlė komunistai. „„ _________  ____  ____ .
Lyg patyčiai, Sovietų kom jau- ninkus kurstyti, veiklieji kata- gyvenimo i rovės, uri ar į- 
nimas pakėlė mestą pirštinę ir j likai stojo maištaujančių dar- nm ams Jau ne ePa lama 
paskelbė, kad jie remia Ispani-’ bininkų priešakyje. Jie
jos darbininkų sąjūdį.

Ne komunf.stai, bet katalikai 
sambrūzdžiui vadovauja

Amerikiečių spaudoje daug 
skelbta prieštaraujančių prane
šimų apie Ispaniją. Liberalų ir 
kairiųjų laikraščiai skęsta prieš
taraujančiuose pareiškimuose, 
kad Franco naudojasi žemval
džių, kariuomenės ir katalikų 
Bažnyčios parama, o pastarie
ji pirmenybėmis. Oficialios 
agentūros ir dešinioji spauda 
nurodo, kad pastaraisiais me
tais komunistai bando sukelti

žinojo, ! „. .■ T ... , i Orrio — Darbininkai verčiasii kad streikai Ispanijoje yra drau i ... ,
,v. - i- ■ o, • r n-i grasinimais, neramumų kursty-dziami, kaip ir Sovietuose. Bil-;° . . , v’v. - ■, . . mais ir tuščiažodžiavimu,bao ir Sevilijos vyskupai gany-,
tojiškuose laiškuose išdrįso rei-, gi dvikova rodo, kad Ispani- 
kalauti darbininkų atlyginimą, jos diktatūra yra palūžusi, 
pakelti. Kai kuriose vietovėse Franco išvengė didžių klaidų 

Murcijos mažažemiai, Sa- užs}enio politikoje, nuosekliai

Pirmą kartą į ten patekau, 
pakviestas į pirmojo, naujojo 
pastato — moterų klinikos — 
pašventinimą. Jos buvo pava
dintos daktaro Faria kliniko
mis. Klausant iškilmių akto, 
paiškėjo, kad tik vienas dakta
ras Faria atidavė visas savo 
gyvenimo sutaupąs, tik 300,- 
000 milreisų, kad už dolerį bu
vo mokama tik 8.2 milreiso. 
Girdėjau jį kukliai pasisakant, 
kad, girdi, jei ką išmokau, tai 
čia bedirbdamas, jei ką sutau
piau, tai laikau savo pareigą 
šiai įstaigai atiduoti, nes perėją 
gavau. Tokių žmonių S. Paulo 
miestas turėjo ir daugiau, o j’ų 
skaičiuje visą savo gyvenimą 
atidavęs daktaras Rangel Pes- 
tana. - -

Tos pašventinimo ceremoni
jos mane tiek paveikė, kad pa
sistengiau ne tik sueiti su vyr.

stingumo namus nusilenkti sa- klinikų direktorium į artimes- 
vo tiesioginiu ar netiesioginiu nę pažintį, bet per jį plačiau 
būdu buvusiam geradariui. i praverti tos įstaigos duris1 mū

sų, nedarbo suvargintai, koloniMums, čia gyvenantiems, ne
svarbu žinoti daktaro Synesio 
Rangel Pestanos smulki biog-

jai. Nes, ar žmogus turi iš ko 
pavalgyti, ar neturi, bet vistiek 
jis alksta. Tas pats yra su li-

gunto darbininkai, Jerez de la kovojo prieš komunizmą, bet ra^a’ §ana t° ^a^°’ ^ad ^S,gomis: jos ištinka žmogų daž- 
—4-.— ... . . virš penkių dešimčių metų sązi- ■Frontera ir Cadiz streiki- nepanaudojo visų priemonių

ninkai išsiderėjo geresnes dar- darbininkų gerovei pakelti ir
bo sąlygas. Asturijos kasyklų j pašalinti parazitus, .kurie grei- 
darbininkams užtikrintas ma- (įaj praturtėjo, palikę mases 
žiausias 157 pesetų atlygini-' darbininkų beviltiškame skurde, 
mas. Kasyklų savininkai ėmė Darbininkų sambrūzdis rodo, 
reikalauti, kad vyriausybė pa- kad Franco turės keisti sant- 
keltų anglies kainą. ■ varką ar laukti, iki įvykiai ją

Darbininkų profesinės sąjun- pakeis.

Astronautas Carpenter ruošiamas kelionei j erdves. Kairėj jis klauso mokslininkų aiškinimų, viduryje 
sėdėti kapsulėj, dešinėj grūdinasi, mindamas rato pedalius.

VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

3

Mokytojų Seminarijoje Julija išbuvo du metus, 
i Ilgomis kasomis, pablyškusi ir tamsių akių, atrodė 
trapia drebule, sulinksiančia ir nulūšiančia menkiau- 

! šiam vėjely. Tačiau atsinešusi didelį kraitį, motinos 
' sukrautą pavyzdžiu ir paprastais, suprantamais žo- 
' džiais, kasdien tvirtėjo ir kilo, greitai tapdama Se- 
| minarijos centru. Geriausiai baigusi ir mokytojų dė- 
I mesį patraukusi simpatiškumu bei išmintimi, buvo 
paskirta dirbti sostinės pavyzdinėje mokykloje.

-1 13.

rungai ir nuoširdžiai darbavosi 1 
pavargėlių klinikose', kurias 
taip praplėtė ir sumodernino, _ 
kaip nė viena kita S. Paulo mie 
ste" ligoninė. Ir, kas stebėtina, 
kad pradėjo visai be pinigų.

iniausiai, kai to niekas nelau
kia. Ir vargas tam ligoniui, ku 
ris net pastogės nesuranda.

S. Paulo lietuviai, gal ir ne 
visi, bet jų didžioji dauguma 
Santa Casa de Misericordia įs
taiga nę dešimtimis pasinau-

Tenka pasakyti, kad prieš 30 
- 35 metus S. Paulo jau tuo Mūsų vyriausybę paprašęs, 

buvau teisingai suprastas, ir 
miesto ligoni- į vyriausias tų klinikų direkto- 

J neturėjo, mūsiškai tariant, rius’ Štaras Synesio Rangel 
savivaldybinės ligoninės nebu-
vo. Didžiulės senosios koloni-

met 1,200,000 gyventojų mie-

nes

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino II-o laipsnio ordinujos, k. a. portugalų, italų, vo- v v 

, . y. ..... „ n . .. su žvaigžde. Ir nekrologe po tiekiečių ,anglų laike savo, taip , ° _
vadinamas privačias ligonines, kos metų paminėtas mūsų pre

zidento vardas ir Lietuva pir-į kurias vargšui žmogui, neišsi- ( .
galinčiam mokėti gana aukštų im°^ J-' v ,

. ... . i i Ilsėkis Viešpaties pneglobs-tanfų, nors ir gatvėj© numirk. . r . ,.. . A ' 1 ty, mielas lietuvių drauge ir bi-Cia ir prasidėdavo Santa Casa!/’ ® j., . . ... .. ,. ciuli! Dr. P. Mačiulisde Misericordia misija: priimti Į
visus, kas tik į jų duris pakla- Į ----------------
bena. PRIGLAUDĘ

O tų pasibeldžiančių skaičius KUBIEČIŲ VAIKUS
kasdien augo, reikėjo patalpas Net 40 Kubos pabėgėlių vai- 
praplėsti, naujus pastatus sta- kų, iš Miami atgabentų į Pater- 
tyti, kadangi ligonių palatose ' son, N. J., buvo vyskupo James 
(mano laikais) sveikesnius gui A. McNulty prašymu priglaustą 
dydavo paloviuose, o sunkiau auginti katalikų namuose.

islB......
mų? —. Jeį ne, kodėl? Jei taip — 
kškių: personalinių bei vidaus re
formų, negriaunant dabartinės 
Alto konstrukcijos, ar reorgani
zuojantį keičiant, papildant į . Altą 
įeinančių organizacijų sudėtį, įtrau
kiant naujų jėgų ?”

Pati rėdakcija, dėstydama tos 
anketos paskelbimo motyvus, sa
ko:

“Altą iki šiolei .rėme ne tik jį 
sudarančios grupės. Organizaci-

stabarėjusios vadistinės ambicijos 
keliu.”

Teisininkas dr. P. V. Raulinaitis, 
atsakydamas į anketą, pabrėžia:

: “Reformos yra reikalingos kiek- 
' vienam žmonių sambūriui. Refor- 
;mų nevengia pastovios ir tvirtai 
gyvuojančios institucijos, kaip 

. bažnytinės organizacijos, valsty
bės, jų sąjungos. Net Katalikų 
Bažnyčia, pastovių dogmų ir vieno 
vyriausio valdoma institucija, ne-

(Nukelta į 4 psl.)

Ar Tomas nemylėjo žmonos, kad blaškėsi su Eu
genija? O ne! Julijos jis už nieką neatsisakytų, nes 

Į savo gyvenimo be jos negalėjo įsivaizduoti. Tai bu- 
i vo nepajudinama uola, tvirta nusistatymuose ir vi- 
I sada teisi. Jei prieštaraudavo jai, tik dėl to, kad jos 

■ griežti principai sudarydavo Tomui nepatogumų, bet 
širdyje visada pritarė. Tačiau, rodosi, ir Eugeniją 
mylėjo, nors kitaip, kaip žmoną. Vai daug, labai daug 
kur Tomas nesutiko su jos mintimis, tačiau jautė, kad 

! ši gali jį prieš pačio norą giliausion pelkėn nuvesti.
Jis niekaip negalėtų paaiškinti, kodėl taip yra. Ar 

Iskriaudė Juliją todėl, kad dėl jos buvo tikras? Ar už 
tai bėgo pas Eugeniją, kad ši buvo su juo nesurišta,

kiekvienu momentu galinti pasukti ten, kur jai pa
tinka? O gal kad kiti vyrai mielai apie ją maišėsi? 
Tomas darėsi irzlus dėl nemalonių' Julijos klausinė
jimų, nors ir pats savęs neapkentė. Iki šiol nebuvo 
lepšys. Atėjęs sunkiu keliu, toli paiikcK būrius vien- 
amžių, kurių padėtis buvo daug palankesnė. Tomas 
skverbėsi kieta valia ir darbu, ne vienam, kėlęs nu
sistebėjimą. Pažįstami gerbė ir nesišaipė, kaip Šukys 
aną vakarą.

Ar Šukiui gaila Eugenijos? Tur būt. Bet ir kiti 
šaipysis. Tomas Jasaitis pametė žmoną! Cha, cha! 
Jasaitis! Tasai rimtuolis. Visi rimti, kol velnias uo
dega nepamaišo...

Ar gali nueiti ir pasakyti: Eugenija, tu eik sau, 
o aš turiu savo kelius. Ji, žinoma, atsakytų:

—Eik. Eik greičiau. Skubėk ir negrįžk. Tavo ke
lius žinau: bailio keliai. Bijai žmonių ir dėl jų laisvę 
aukoji. Žiūrėsiu, ką žmonės duos, jei pats nepasiimsi.

Gal išnykti iš' miesto, ir istorija išblės, kaip ne
kurstomos žarijos pelenuose? Tai būtų bėgimas. Eu
genija retkarčiais atgytų širdyje ir neduotų ramybės. 
Jis slėptų nuo Julijos ir šį melavimą reikėtų nešti 
visą gyvenimą, kaip sunkų girnų akmenį.

— Cha cha! Jasaitis pametė žmoną, — šaipysis 
pažįstami mieste. O tėviškėje kaimynai ar giminės, 
sutikę tėvą, porins:

— Ar nesakėm, kad be reikalo smaugies? Moks
lą davei, už tai su svetima boba gyvena. Svieto pa
baiga ! Užtrauks nelaimę sau pačiam ir tau prieš mir
tį.

Jei Eugenija sužinotų šitas Tomo mintis! O o!
— Tėvo leidimo reikia? — sakytų ji. Grįžk ten 

ir gyvenk. Grįžk kaiman, žemdirby, ir laikykis jo 
viduramžių tradicijų. Pasaulis einą pirmyn, žmogus j 
meta lauk varžtus, kuriasi moderniškos pažiūros, o 
tu būk ten ir saugok kaimą. Kaimas, šventas kai

mas... O iš kur povainikiai vaikai? Kas dedasi klėty
se ir daržinėse?

Tėviškėn nuvažiavus, broliai į akis nežiūrėtų. 
Būtų nekalbūs ir džiaugtųsi, kai Tomas rengtųsi iš
vykti, ir iki kryžkelės nepalydėtų. O juk visada atsi
sveikindavo tik prie Rudžio sodybos, prie tos pačios 
daržinės...

14. .
Sniegas vietomis jau buvo aptirpęs. Arimų kū- 

buriai, lyg netvarkingai pakrikusios varnos, kyšojo 
kepurėmis virš baltu stiklu aptrauktų laukų. Rudais 
kaspinais driekėsi keliai, surizgę, susimazgę, tarytum 
smagaus kačiuko būtų žaista siūlų kamuoliu. Vidur
dienį, saulei pakaitinus, dideliais luitais dribdavo 
nuo stogų sniegas ir pūpsodavo palangėse, bet iš ry
to vėl nesimatydavo pajuodusių kraigo šiaudų, o pa- : 
kraščiais varvėdavo ledinės žvakės, lyg taukai nuo 
vaiko lūpų. Vaikėzai, išėję Verboms amalų parnešti, 
niekaip negalėjo įsirioglinti beržan, nes liemuo buvo 
sliduš, aptrauktas suaižėjusiu ledu. Net ir anie, kur 
vasarą suskaičiuodavo visus varnų kiaušinius, sto
viniavo ir kraipė galvas. Nieko neliko griebtis, tik 
akmenimis nudaužyti prie nuogų šakų prikepusias 
amalų atžalas. Kiti, kurie tenkinosi kadugio šaka, 
perrišta spalvota popieriaus kaspinu, išsipiovę juodo
mis uogomis kvepiančių spyglių kekę, pustė sušalu
sias rankas.

Pasitaikė negirdėtai šaltos Velykos. Kitais me- 
. tais vaikigaliai, eidami lenktynių, mesdavo nuo kojų 
batus ir, basais kulnais skeldami sau į sėdynę, pasi
leisdavo per pradžiūvusį kiemą. O šįmet žmonės ne
išgalvojo, kuo važiuoti į ankstyvąsias mišias. Rogė
mis nepritiko, o ratai dar ne per visus vėpūtinius ga
lėjo perrėžti. Todėl, rytuose skeliantis pirmajai brėš- 
kai, keliais kinknojo pėstieji.

(Bus daugiau)
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JUDRUSIS KUNIGAS ŠVENČIA 

JUBILIEJŲ

Kun. dr. Titui Narbutui sidabrinį kunigystės jubiliejų 
minint

IGN. URBONAS

Lyg ir nepatogu minėti ju
biliejų žmogaus, kuris yra pui
kios sveikatos, pilnas energijos 
ir su jaunatvišku užsidegimu 
dirba jam pavestąjį darbą. Bet 
laikas — kaip ir saulė — vi
siems vienodas. Atėjo pagaliau 
jubiliejus ir kun. Titui Narbu
tui, vienam iš energingųjų ir 
veikliųjų mūsų lietuvių kunigų. 
Jis gegužės 20 d. švenčia savo 
kunigystės sidabrinį jubiliejų. 
Būdamas kunigų žurnalo redak 
torius, kun. Titas dažnai rašo 
apie kitų jubiliejus. Šį kartą 
yra miela iš arčiau pažvelgti į 
šį įdomų ir veiklų kunigą.

Įvairių pareigų keliu
Aukštaitija yra davusi Lietui 

vai daug kunigų. Kun. Titas ir
gi yra aukštaitis, gimęs 1913 
V.23 Užunevėžio km., Raguvos 
vaisė. Panevėžio apskr. Mokė
si Panevėžio gimnazijoje ir 
Kauno Kunigų seminarijoje bei 
Vyt. Didž. universitete, kurį 
baigę 1937 m. gegužės 22 d. 
Kaune buvo įšventintas kunigu. 
Jo kunigiškas darbas yra labai 
įvairus savo pareigomis ir įvai
riuose kraštuose: Lietuvoje, 
Vokietijoje, Italijoje, Čileje ir 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se. Tik trumpai, kalendoriškai, 
juos minint, susidaro įdomi jų 
eilė!

Pradėjo kunigystės kelią Pa
nevėžio katedros vikaru. Vė
liau — Šv. Petro ir Povilo 'baž. 
vikaru, Panevėžio Mergaičių 
gimnazijos ir Prekybos mokyk
los kapelionu. 1944 m. vikarau
ja Thuengerheim’e, Vokietijoje.
1945- 46 m. studijuoja Romoje,
1946- 49 m. — Čilėje, Pietų A- 
merikoje, eina San Crescente 
par. vikaro pareigas, o vėliau 
— Santiago katedros adminis
tratorius ir vysk. kurijos ar
chivaras.

Nuo 1949 m. — JAV, Grand 
Rapids vyskupijoje — vikarau
ją Reed City parapijoje, vėliau 
Grand Rapids’e Karmeličių vie
nuolyne eina kapeliono ir Mek
sikiečių Misijos vedėjo, atseit, 
klebono pareigas. Nuo 1953 m. 
vikaravo keturiose Amerikiečių 
parapijose Brooklyn’e. 1960 m. 
kun. V. Katarskio pakviestas 
atvyksta į Dayton, Ohio, kur 
iki šios dienos gražiai klebonau 
ja Šv. Kryžiaus lietuvių para
pijoj.

Spaudoj ir gyvenime
(Atkelta iš 3 psl.) 

vengia reformų ir kartkartėmis 
tam tikslui šaukia gerai paruoš
tus visuotinius suvažiavimus.”

A. Skirius griežčiau pasisako: 
“Blogiausia, kad iš pavydo slopi
nama kolonijose pasireiškusi Lie
tuvos laisvinimo veikla. Vieno as
mens diktatūriniai polinkiai centre 
kenkia visam Tarybos darbui.”

J. Kojelis pažymi, kad “tik sku
biomis ir esminėmis reformomis 
galėsime išvengti katastrofos.” 
Siūlo sudaryti specialią komisiją, 
kuri sudarytų reformos planus.

Dr. P. Mačiulis išryškina faktą, 
kad čia jokiu būdu nesikėsinama 
Altą griauti: “Ne, niekas nesikė
sina griauti, bet visi vienan balsan 
šaukia: praverkite langus, įsileis
kite gryno oro, žodžiu, atsinaujin
kite. Padarykite savo iniciatyva, 
nelaukite, kad, vieton jums daro
mos padėkos ir pagarbos, žmonės 
pradėtų šalin nusisukti. Tai nie
kam iš to nebus naudos, o juo ma
žiau pavergtai tėvynei.”

A. Devenienė, išryškindama Alto 
laimėjimus, taipgi pasisako už 
Alto perorganizavimą, jį praple- 
čiant.

Turime žinių, kad ir Alto vado
vybė planuoja naujus persitvarky
mus. Tuo tik galima pasidžiaugti, 
ypač laukiant didesnio efektyvu
mo iš Alto informacijų biurų.

J. Daugailis

1946 m. Angelicum’o univer
sitete, Romoje, gavo teologijos 
licencijatą, o 1949 m. Čilėje, 
Santiago universitete apgynęs 
disertaciją “Pijaus X Brevijo
riaus reforma”, gavo teologijos 
daktaro laipsnį.

Įdomi ir brandi jo veikla, nes 
jis pats visada buvo darbštus 
ir veiklus. Nežiūrint, kuriame 
krašte gyveno ir kokias parei
gas ėjo, jis niekur veltui laiko 
neleido.

Veikliai reiškėsi visada ir or
ganizacijose. Lietuvoje — at-kų 
pavasarininkų, o čia — buvo 
Nevv Yorko at-kų sendraugių 
pirmininkas, Kunigų Vienybės 
centro iždininkas, dirbo Balfe 
ir kt., kur tik galimybės leido.

“Stultorum ėst numerus 
inf mitus...”

Dievas apdovanojo kun. Titą 
Narbutą d:dele energija ir op
timizmu. Jis, atrodo, niekad ne
pavargsta ir niekad nenusime
na. Visada idealistiškai nusi- j 
teikęs.

I
Negaliu pamiršti su juo vie-1 

nos kelionės, kurioms jis yra 
didelis entuziastas ir yra jų ne
mažai atlikęs. Tai kelionė į JAV 
1939 m. Čia dalyvavom tarpt, 
parodoje Nevv Yorke ir “Pax 
Romana” kongrese Washingto- 
ne. Šiam kongresui beposėdžiau j 
jant,' kilo II-sis pasaul. karas.' 
Kongresas buvo nutrauktas, ir• 
delegatai, pasimeldę visi prie 
Švč. Sakramento, išsiskirstė. 
Mums buvo pratęstos vizos 2 
metam. Kun. Titas, būdamas 
tada jaunas kunigas, mokąs 
anglų kalbą ir turėdamas čia 
daug gerų draugų bei giminių, 1 
galėjo lengvai čia pasilikti. Siū- j 
lomas buvo ir darbas! Vysk. 
Paltarokas taip pat telegrama 
pranešė: “grįžti patogiu laiku”, 
vadinas, laukti karo pabaigos.

Bet kun. Titas, manydamas, 
jog Lietuvai šiuo metu bus rei
kalingesni kunigai negu čia, ap
sisprendė grįžti į Lietuvą, Kun. 
Vaitiekūnas gi palydėjęs mudu 
į uostą prabilo: Tikiu karaliaus 

! Dovydo žodžiais Šv. Rašte: 
“Stultorum ėst numerus infini- 
tus” (durnių skaičius begali
nis...) ir, abu pabučiavęs, tarė 
— sudie.

Mudu italų laivu “Vulcania”
1 išplaukėm pro Azorų salas, 
Gibraltarą į Neapolį, o iš čia 
traukiniu į Lietuvą, kuri jau 
buvo pamažu bolševikų oku
puojama. Lietuvai patekus vi- 
siškon okupacijon, aš gailėjaus 
kun. Tito, nės jaučiausi lyg ir 
“išviliojęs” jį iš JAV, bet jis 
visada būdavo geros nuotaikos 
ir juokaudavo. Girdi, vieni lie-

Kun. dr. T. Narbutas

tuviai dabar nukentės už Die
vą, kiti — už tėvynę, o mudu 
— už kvailumą, kad sugrįžom!..

Jį stebint, atrodo, lyg gyve
nime jam nėra sunkenybių, 
kliūčių ir vargų. Lyg tas pasa
kos “laimės vaikas” eitų gied
riai per gyvenimą. Bet, jeigu ir 
taip būtų, tai toji “laimė’’ yra 
kuriama jo pastangom, ištiki
mai tarnaujant dviem brange
nybėm: Dievui ir tėvynei Lie
tuvai. Darbas šioms brangeny
bėms jį daro laimingą ir veiklų.

Redaktorius, žurnalistas, 
autorius

Kun. Titas Narbutas yra ne 
tik judrus gyvenime, bet jud
riai valdo ir plunksną. Nuo 
1933 m. bendradarbiauja liet. 
kat. spaudoje savo gyvu ir pui
kiu stiliumi rašytais straips
niais. Tilpo jų daug periodinė
je spaudoje, pradedant “Pane
vėžio Balsu”, baigiant “Drau
gu”.

Nuo ,1957 m. yra puikaus liet. 
kunigų žurnalo “Lux Christi” 
redaktorius. Redaguoja suma
niai ir laiku jį išleidžia, nežiū
rint pareigų parapijoje. Jis gi 
yra žurnalo redaktorius, sekre
torius, korektorius ir laužyto
jas. Lyg antras Dovydaitis!..

Visada sielojasi lietuviška 
knyga, liet. kultūra ir paverg
tąja Lietuvos Bažnyčia. Yra pa 
rašęs ir paskelbęs šešias nedi
delės apimties knygas lietuvių, 
ispanų ir anglų kalbomis. Jų 
vardai: “Išlikom gyvi” (T. An
gelaičio slap.), “Stalin e Hitler 
en Lituania”, 1949 (T. Angelai
čio slap.); “La reforma dėl 
Breviario Romano por Pio X” 
(dis.) 1948; “Who is Worse 
Stalin or Hitler?” 1950; “Four 
Martyred bishops”, 1953; ir 
“Soviets kili God in Lithuania” 
1954.

Švenčiant jam kunigystės ju
biliejų, mes jo draugai jį iš .šir
dies gelmių sveikiname ir lin
kime likti vis tokiu geru kuni
gu ir energingu kovotoju už 
Dievą, Bažnyčią ir pavergtąją 
tėvynę.

DVIEJOSE JAV VALSTYBĖ
SE — KATALIKŲ DAUGUMA

Massachussetts ir Rhode Is- 
land valstybėse katalikai suda
ro daugumą gyventojų.

Scott Carpenter, 37 m. laivyno karininkas, pasirengęs kelionei 
erdvėmis. Apie žemės rutulį turėtų skristi gegužės 19 d., šešta
dienį. ■ (UPI)

VOKIETIJOS LIETUVIAI IR JŲ 

PROBLEMOS

Jų skaičius, sveikata, amžius (1)

I. RUGIENIUS

Vokietijoje gyvena apie 8,000 
lietuvių. Jie čia liko arba tei
singiau pasakius', buvo palikti, 
nes nepralindo per tankius imi
gracinių kraštų sietus. Emigruo 
ti netiko nė vienas plaučių ar 
kitomis sunkesnėmis ligomis ser 
gantis ligonis, senesni žmonės, 
sociališkai silpnos šeimos, au
ginančios daug vaikų ir turin
čios tik vieną darbingą. Be to, 
neleido emigruoti teismo baus
tiesiems ir politiškai nepatiki
miesiems, kurių lietuvių tarpe 
labai nedaug.

Galima drąsiai teigti, kad vi
siška 1944 metų pabėgėlių dau
guma norėjo ir dėjo visas pas
tangas iš Vokietijos išemigruo
ti. Mažesnis noras emigruoti bu 
vo pastebimas klaipėdiečių ir 
1941 metais išvykusių į Vokie
tiją — repatrijantų tarpe. Ta
čiau šioje grupėje, bent Balfo 
šelpiamųjų tarpe, tinkamų ,emi 
gruoti ir nebuvo perdaugiausiai, 
nes dažnai tai buvo našlės su 
vaikais, kurių vyrai žuvo kare, 
invalidai ar seneliai.

1957 — 1961 m. atvykusieji 
iš Lietuvos, nors daugelis jų 
yra kentėję Sibiro tremtyje ir 
bolševikų terore, sveikatos at
žvilgiu nėra tokiame blogame 
stovyje, kaip senieji pabėgėliai, 
imigracinių kraštų komisijų iš- 
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Anglijos princesė Anna apžiūri 
poni arkliuką arklių parodoje 
Windsore, Anglijoj. (UPI)

rankos. Iš naujųjų pabėgėlių tar 
po, kai, atvykus į Vokietija, bu
vo patikrinta jų sveikata, kai 
kurie turėjo atsigulti į džiovinin 
kų sanatorijas ar į kitas ligo
nines bei poilsio namus svei
katos pataisyti ar gydytis. Ta
čiau jie nėra tik atranka, kaip 
senieji pabėgėliai ir, jei jie turė
tų galimybės emigruoti, kaip 
daugelis jų tą norą yra pareiš
kę, ir visi pereitų imigracinių 
šalių sveikatos tikrinimą, tai 
tik tada atsijotieji prilygtų se
niesiems pabėgėliams.

Suprantama tad, jog daugiau 
šiai ligonių, invalidų, senelių ar 
turinčių socialinių sunkumų ra
sime senųjų pabėgėlių tarpe. Ir 
žemiau paduodami silpnųjų lie
tuvių skaičiai daugiausia yra 
iš senųjų pabėgėlių tarpo. Štai 
jie: džiovininkų — 284 (iš jų 
20 guli sanatorijose); sunkių 
chroniškų ligonių — 201 asmuo; 
invalidų — 145 asmenys; sene
lių — 639 asmenys. Nedarbin
gų šeimų, kuriose abu tėvai ar 
vienas jų yra ligoniai, invalidai 
ar seneliai, priskaitome 186 šei
mos — 541 asmenį.

Gausių šeimų, auginančių ke
turis ar daugiau mažamečių vai 
kų, yra 64 šeimos — 440 asme
nų.

Suskaičius pačius silpniausius, 
kurie priklauso tik nuo pašali
nės pagalbos, nes patys nepajė
gia sau pragyvenimo užsidirbti, 
rasime mažiausiai 2,000 asme
nų. Tai dar nereiškia, kad liku

sieji 6,000 visi jau yra gerai 
įsikūrę. Ir jų tarpe rasime dar 
daug vargstančių, bet jie geres
nės sveikatos, tat ir kiek geres
nėje padėtyje.

Statistiniai skaičiai — ab
straktus dalykas. Bet šiuo at
veju tie skaičiai reiškia gyvus 
žmones ir tai tokius žmones, 
kurie kenčia ligų kančias, yra 
slegiami amžiaus naštos ar be- 
sigrumią iš paskutiniųjų jėgų 
dėl savo šeimos likimo. Kiek
vieno, nors į tą pačią grupę įri- 
kiuoto asmens padėtis yra ki
toniška.

Lietuviai džiovininkai
Patikrinę džiovininkų grupę 

iš jų tarpo rasime 20 gulinčių 
sanatorijose, kiti jų neseniai iš 
sanatorijų grįžę į namus, tre
ti jau seniau persirgę ir net 
kai kurie po kiek dirbinėja. Kai 
džiova serga viengungis, jis ken 

f Čia vienas, bet, kai džiovos li
gonis yra šeimos narys, ypa
tingai šeimos galva ar duonpel- 
nis, kenčia visa šeima ekonomiš 
kai ir kiti šeimos nariai yra 
nuolatiniame pavojuje, nes ir jie 
gali užsikrėsti ir susirgti. Visi 
džiovininkai yra gydytojų kont
rolėje ir nuolat jiems gresia 
pavojus atkristi ir vėl atsidurti 
sanatorijoj. Tat jie visi turi pri
sižiūrėti, gerai maitintis, saugo
tis nenušalti ir nepervargti. Bet, 
deja, šias sąlygas išpildyti jie 
turi ne per geriausių galimy
bių, nes jų pragyvenimo šalti
niai tėra arba mažos socialinės 
pašalpos arba menki uždarbiai, 
dirbant lengvesnius darbus. To
dėl džiovininkai yra būtinai rei
kalingi pašalinės pagalbos. Gera 
yra tai, jog naujų susirgimų 
džiova dėl geros medicininės 
priežiūros retai pasitaiko.

Ligoniai ir invalidai
Į ligonių skaičių įrašyti tik 

chroniški ligoniai, reikalingi nuo 
latinės gydytojų priežiūros, die
tos ir gerų sąlygų. Aišku ir 
chroniškų ligonių kas žmogus, 
tai skirtinga padėtis. Geriau 
ligonis jaučiasi savųjų tarpe šei 
moję, o daug sunkesnėje padėty 
je yra atsidūręs vienišas ligo
nis svetimųjų tarpe.

Tas pats pasakytina ir apie 
invalidus. Nevienodam laipsny 
jie yra nustoję sveikatos ar ne
tekę kurios kūno dalies. Vieni 
netekę regėjimo ar abiejų ko
jų, kiti tik menkesnius kūno 
sužalojimus turi’. Jie visi, yra 
nelaimingi, nes jaučiasi esą vi
suomenei našta.

Nedarbingieji

Seneliai suskaityti tik tie, ku- 
. rie jau nebepajėgia dirbti ar 
savo amžiui negali tinkamo dar 
bo gauti. Ir jų tarpe rasime ne 
tik amžiaus naštos slegiamų, 
bet dar ir ligonių. Jie, turbūt, 
daugiausiai ilgisi tėvynės, pra
rastų viso gyvenimo darbo vai
sių ir prislėgti, jog dažnai, vie
nišiems, svetimoje šaly teks am 
žius nugyventi.

Nedarbingos šeimos skirstyti- 
nos į dvi grupes. Vienoje ra
sim tas, kurios visą savo am
žių liks nedarbingos, negalės pa 
čios savimi pasirūpinti ir nuo
lat bus reikalingos svetimos pa 
galbos. Kitos, auginančios svei
kų vaikų, jiems užaugus, taps 
savistovios ir joms svetima pa
galba tik laikinai reikalinga.

Gausios šeimos pagalbos taip 
gi tik laikinai reikalingos, kol 
paaugs vaikai ir galės tėvams 
padėti. Šių šeimų vaikai dar tik 
mažamečiai, tat jie galės tė
vams pagelbėti ir prie šeimos 
gyvenimo pakėlimo prisidėti tik 
po keletoš metų. Iki to laiko

gausios šeimos be pašalinės pa-j pakankamai nušviečia Vokieti-
ramos turės skursti.

Geresniam vaizdui susidaryti, 
pateikiame dar kiek statistikos, 
sudarytos iš vietovių, kuriose 
išimtinai tik senieji pabėgėliai 
gyvena.

Vaizdas iš arti

Memmingene gyvena viso 108 
lietuvių šeimos iš 252 asmenų. 
Iš jų 51 šeima iš 131 asmens, 
tat daugiau kaip pusė memin- 
geniečių yra arba visiškai nedar 
bingi, nes visi ar vienas šeimos 
narys yra ligoniai, invalidai ar 
seneliai, arba labai gausios šei
mos, kuriose dirba tik vienas 
asmuo.

Muencheno Ludwigsfeld prie
miestyje gyvena 15 lietuvių šei
mų arba 38 asmenys. Jų tarpe: 
džiovininkų 11; chroniškų ligo
nių 7; invalidų 2; senelių 4.

Čia yra 8 šeimos iš 20 asme
nų visiškai nedarbingos. Tat ir 
vėl matome, jog daugiau pusės 
gyventojų nepajėgūs savimi pa
sirūpinti.

Tokia pat būklė yra ir kitur.
Luebeeko miesto Meesen da

lyje gyvena 68 lietuvių šeimos 
iš 147 asmenų, kurių tarpe: 
džiovininkų 11; chroniškų ligo
nių 3; invalidų 4; senelių 41; 
vaikų 26. Ir čia dauguma gy
ventojų nedarbingi.

Tikimės, šie paduoti skaičiai

Gražių vizitinių karterių 
biznieriui-profesionaiui

reikia
URA U G A e

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS

Skambinkit LUdlow 5-9500 
'lllllllllllllllllllllllllllllUt|{|tl!|(tlllllil(<>

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

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

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVI! PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC,
MARQUETTE PK., 6211 S. VVestern, PRospect 8-5875

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

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

6211 South Western Avė. krautuvė
:-------------------------- .--------------

PASINAUDOKITE 
“DRAUGO” SPAUSTUVĖS

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas modemiškoje npaus- 

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje.

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

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

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

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

D RAUGAS 
4545 West 63 rd Street

CHICAGO 29, ILL. — TEL. LU 5-9500

jos lietuvių būklę sveikatos, am 
žiaus ir ekonominės padėties at
žvilgiais.

JAPONŲ MOKYKLOJE

Iš 67 auklėtinių Gifu mokyk
loje, Japonijoje, net 63 turi pa
vardę Iwai. Mokytojo pavar
dė taipgi Iwai. Šiam pasitrau
kus, miestelis pasamdė kitą mo
kytoją, kurio pavardė taipgi I- 
wai... Apie tai praneša Mary- 
knoll misijonieriai savo infor
macijų biuletenyje.

Vyrai klystkeliuose
Šiuo pavadinimu nauja, knyga 

tik ką išėjo iš spaudos. Veikalas 
turi 305 puslapius, parašytas leng
vų, patraukliu stiliumi. Jame at- 
skelidžiami eilės įžymybių, vidaus 
išgyvenimai, sielos kovos, juoda 
neviltis bei netikrumas gyveni
mo klystkeliuose ir pergyventas 
.džiaugsmas, atradus tikrąją gyve
nimo prasmę. Knyga ąpima ke
liasdešimt rašytojų, mokslininkų, 
menininkų, valstybininkų, karių, 
laikraštininkų, muzikų, gydytojų, 
architektų, psichiatrų ir kitų gar
siųjų, kurie čia perteikiamuose 
savo atsiminimuose atskleidžia sa
vo intymius sielos nuotykius. Tai 
istorinės tikrovės, psichologinės 
įtampos ir skaidraus pasiekto 
džiaugsmo knyga. Knygos auto- v
rius Juozas Prunskis, kalbėdamas 
faktais ir vaizdais, lyg ekrane 

| duoda intriguojančią besiblaškan
čių ir ieškančių sielų pergyvenimų 
pynę. Knyga kainuoja $3.00. Gau
nama “DRAUGE”.

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IK 
VllIiSTOS RCSl ES FOTOGRAFIJOS 
MCSŲ SPEUIAIAliE.

PRECIN PHOTO STUDIO
4068 Archer Avė. Tel. VI 7-2481

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS.

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite! 
luž apdraudą nuo ugnies ir auto-^j 
|mobilio pas

FRANK ZAPOLIS
3208% West O5th Street 

'Jhicago 42, Illinois 
Į^Tol.: GA. 4-8054 ir GR. 6-4339.|

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI RAIDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050



BOSTONO ŽINIOS
KANTATA APIE LIETUVĄ

Bostono Liet. mišrus Choras, 
vad. muz. J. Gaidelio, gegužės 
20 d., sekmadienį, 3 v. p. p. So. 
Bostono High School auditori
joje, Thomas Park, stato kan
tatą apie Lietuvą.

Ši kankata susideda iš trijų 
dalių, nors trečioji dalinai at
liepia pirmąją dalį. Kantata pra 
sideda fortepiano (arba, orkes
tro) introdukcija, po kurios 
choras unisonu tyliai gieda; Per 
amžių tolumas tu ateini, mana 
tauta, ši giesmė papasakoja 
apie tautos kruvinas kovas ir 
pergalių dienas. Po to solistai 
dainuoja ilgą ariją, kuri baigia
si žodžiais; Mano saulė, mano 
Lietuva. Tada choras įsijungia 
ir su soliste pakaitom dainuoja; 
Degame laisvom dienom ir O 
gimta šalis, aruodai saulės lo
bių kupini. Toliau choras vie
nas išsiveržia su gyvos, paki
lios nuotaikos numeriu — Užsi
degę ugnys ant žemės salų. 
Tuom ir baigiasi pirmoji kanta
tos dalis.

Antra dalį pradeda fortepia
no muzika, vaizduojanti didžią
ją tautos nelaimę. Čia pat solis
tas pradeda savo ariją Bėgo ir 
nubėgo vasaros gėlynu saulė, 
po šios arijos seka choras žo
džiais — Žengia geležiu apkal
ti broliai, Sibiro tolumose ir 
vėl solistas įsijungia su choru 
malda — Atverk sutemų angas, 
o Dieve. Tai labai jaudinantis 
lietuvio širdį momentas šioje 
kantatoje. Tuo baigiasi antra, 
dalis.

Tarp antros ir trečios dalies, 
muzika reiškia perėjima iš ver
gijos į laisvę. Choras gieda kaip 
pradžioje kantatos; Per amžių 
tolumas tu ateini, po to solistai 
(duetas) dainuoja apie taiką 
pasauly ir apie sugrįžtančią se
serį. Tada choras pradeda jau 
girdėtą Užsidegė ugnys ant že
mes salų, /toliau pakaitom su 
solistu dainuoja dinamiškąją — 
Aušra jau skrieja lyg. ugninė 
paukštė ir kantata choro ir so
listų pakilia nuotaika baigiama 
žodžiais — Jau laisvės, laisvės 
saulėj žėri Lietuva.

Be .choro šioje kantatoje da
lyvauja solistai Daiva Mongir- 
daitė ir Stasys Liepa, kantatai 
akompanuoja Vytenis Vasiliū
nas.

Šiai kantatai muzika parašė 
Julius Gaidelis, žodžius poetas 
Stasys Santvaras. Tai yra dvie
jų gabių menininkų darbas. 
Bostoniškiai turės retą proga 
šią kantatą išgirsti, nes tai bus 
išpildytas vienas iš didžiausių 
•lietuviškos muzikos kurinių, 
pritaikytų chorui su solistais.

PAVYKĘS BANKETAS

Šv. Petro lietuvių parapijos 
S. Bostone banketas įvyko ba
landžio 29 d. Lietuvių Pilieč. 
draugijos salėse. Banketas la
bai pavyko. Abi didžiulės salės 
buvo pilnos žmonių. Nors oras 
ir buvo blogas, bet tas nesu
trukdė parengimo. Visi dalyviai 
buvo labai skaniai ir gal net 
per sočiai pavaišinti. Vyr. ban
keto šeimininkė buvo ponia 
Kasper-V enytė.

Programą išpildė daugumoje 
jaunimas, Onos Ivaškienės šo
kėjai, keli deklamuotojai (vie
na iš jų Birutė Adomavičiūtė), 
du ąkordionistąi ir solistas B. 
Povilavičiuš, muz. Jer. Kačins
kui pritariant.

Be savų kunigų buvo ir sve
čių. Trečio aukšto salėje maldą 
kalbėjo ir vakarienei vadovavo 
naujasis Cambridge lietuvių pa
rapijos klebonas kun. Baltra- 
šūnas, kilęs irgi iš So. Bostono. 
Šv. Petro parapijos klebonas 
prelatas Pranciškus Virmaus- 
kis per abi sales visiems labai 
nuoširdžiai dėkojo už dalyvavi
mą parengime ir rėmimą para
pijos darbų, šio parengimo pel
nas irgi eis parapijos mokyklų

remontui. Abi parapijos moky
klas lanko keli šimtai vaikų. I 

— Vieši skandalai. — Pagal 
laikraščių, radijo ir net televi
zijos pasisakymus, atrodo, kad 
Massachusetts valstybėje ir 
ypatingai Bostone įvairūs parei 
gūnai yra gerokai toli nuo ge
ro vardo. Visos didžiosios vals
tybės ir miesto statybos neap
siėjo be kyšių ir kitokių nešva
rių piniginių reikalų. Per kelias 
savaites laikraščių pirmieji pus
lapiai užpildomi visomis tomis 
skandalingomis žiniomis.

— Poetui Stasiui Santvarui 
60 metų. šios garbingos sukak
ties proga ruošiamas specialus 
poeto St. Santvaro pagerbimas. 
Tam reikalui yra sudarytas ko
mitetas, o minėjimo data bus 
paskelbta vėliau.

— Akademinio Skautų Są
jūdžio metinė šventė įvyks bir
želio 9 d. Kandidatai bus pake
liami į tikruosius narius. Ta 
'proga prof. dr. R. Šilbajoris iš 
Oberlino Kolegijos, Ohio, skai
tys paskaitą “Individas, tauta 
ir valstybė literatūriniu požiū- 

' riu”. Po paskaitos bus vaišės.
— Gegužinės pamaldos. Šv. 

Petro parapijoje So. Bostone 
kiekvieną vakarą 7:30 vai. vyks 
ta gegužinės pamaldos. Per pir 
mąją savaitę žmonių šias pa
maldas lanke nedaug. Lietuvoj, 
ypatingai Lietuvos kaimuose 
gegužinės pamaldos buvo labai 
populiarios ir labai lankomos.

VYČIŲ BANKETAS
Lietuvos Vyčių 17 kp. turės 

savo metinį banketą sekmadie
nį, gegužės 20 d. 5 v.v. South 
Bostono Lietuvių Piliečių drau
gijos auditorijoje, South Bos
tone. Kitais metais sueis 50 
metų kaip mūsų jaunimas, su
sibūręs į Lietuvos Vyčių orga
nizacija, uoliai dirbo ir tebedir
ba Dievui ir tėvynei, šiame ban 

i’kete kalbės Juozas Boiey iš 
New Yorko, buvęs Lietuvos Vy 
čių Centro pirmininkas.

SIMFONINIAM KONCERTUI 
PRAĖJUS

Pasuki radijo, televiziją, eini 
gatve ar net pamario paplūdy- 
miuose girdi daugiausiai primi- 
tivizmą ir džiungles. Tiesa, jau 
yra radijo stočių, kurios be skel 
bimų duoda gražią simfoninę 
muziką. Bet tai dar tik išimtys.

Gegužės 6 d. So. Boston High 
School salėje turėjome Melrose 
simfoninį orkestrą ir Naujosios 
Anglijos Civic baletą, dirigen
tas Jeronimas Kačinskas. Tikrai 
buvo miela pasižiūrėti C. Golg- 
mark kaimo vestuvių ir pasiklau 
tyti P. Čaikovskio muzikos siu
te Nr. 3, Elegie, Scherzo. Taip 
pat P. Dūkas — Burtininko mo
kinys.

Yra gražių dalykų, kurie yra 
nauji, bet kurie negadina akies 
ir rėkiančiai neplėšia ausies. Bet 
šiame krašte yra perdaug džiun 
gliško riksmo. Gi praeitą sek
madienį tikrai turėjome geros 
muzikos ir ilsėjomės žiūrėdami 
Kaimo vestuvių ir klausydamies 
simfoninio orkestro.

Gal kai kyla klausimas: ko
dėl svetimieji išpildo mums pro 
gramą ? Pirmiausia mes neturi
me nei savo baleto nei simfoni- 

i nio orkestro, o antra, kinai at
sitvėrę savo siena labai atsiliko 
nuo kitų.

BARŪNAITE LAIMĖJO 
PIRMĄ PREMIJĄ

Bostono diecezijos visų ka
talikiškų mokyklų vyko piešimo 
konkursas. Buvo sudaryta spe
ciali delegacijos komisija pieši
niams įvertinti. Danutė Barū- 
naitė, kuri yra baigusi lietuvių 
Šv. Petro parapijos So. Bosto
ne parapijos mokyklą ir kuri 
pirmus metus lanko Arch. 
Cushing Central aukšt. mokyk
lą So. Bostone, laimėjo pirmą 
premiją už vaizdelį, kurį ji nu
piešė žiūrėdama pro mokyklos 
langą, kur matyti šv. Petro ir

Seimelio posėdis Brocktono seselių vienuolyno koplyčios statymo reikalu. Nuotraukoj dalis prezi
diumo narių ir pirm. kun. Kontautas. Nuotr. P. Plikšnio

MŪSŲ KOLONIJOSE

Hartford, Conn.

Mintys po vaidinimo
Gegužės 5 d., Hartfordo Liet. 

Amerikos Pil. Klubo teatro gru 
pė, rež. V. Žukauskui, davė 
premjerą Ludwig Fuldos “Mo
kyklos draugai”, apie kurią 
Drauge jau buvo rašyta.

Ateityje, jau numatomos gast 
rolės apylinkėse. Drąsa, tačiau, 
didelė. Pakrikę mieste ir apylin-

vo tradicinį metinį lietuviškų 
dainų koncertą. Programą atliks 
ratelio moterų, vyrų ir mišrus 
chorai, vadovaujamo muz. Jo
no Beinorio. Koncertui progra
ma yra parengta nauja ir įvai-

programas įvairiuose minejimuo
se. Tad visų lietuvių pareiga
jiems už tai atsidėkoti ir į jų
rengiamą koncertą atsilankyti, 

ni nuo kitų. Praėjo laikai, kada . koncertą turėg prQ.
kėse lietuviai tirpsta, tolėją vie-

gegužinėse susirinkdavo tūkstan 
čiai asmenų. Hartforde ir čia pat! 
esančiame New Britaine buvo' 
statoma J. Slovackio “Mindau
gas Lietuvos karalius” ar V. 
Prietario “Kova ties Žilgiriu” 
ir mūsų savanorių ties Radvi-

'’ ' i DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. gegužės mėn. 16 d.

Jie prasidės 7 vai. v. Visi lietu-
Apie meilę, šeimą 

ir konfliktus
viai, tame skaičiuje ir torontie- 
čiai, yra maloniai prašomi ne
pamiršti Tautos Fondo paren
gimo, kur bus malonus pasišo- Mūsų literatūra praturtėjo ver
kimas nrie Gražios muzikos nes tingu Kotrynos Grigaitės nove- kimas prie ^razios muz kos, nes lių rinkinįu “Veidu pne žemės”, 
griež Benni Ferry orkestras. < Autorė yra taipgi žinoma poetė.
Sudarytas Jubiliejinis komitetas i Užtat šioje knygoje jos sakiniai 

; I teka su filminiu vaizdumu, išsi
reiškimų turtingumu. Čia daug 
(moteriško ševlnumo, psichologiško

Kanadoje
«

Hamilton, Ont.

Lietuvių parapijos klebonui 
i kun. dr. Juozui Tadarauskui pa
gerbti yra sudarytas iš organi
zacijų komitetas, kuris rūpinasi 
tinkamu programos paruošimu. 
Pagerbimas bus birželio 17 d. 
Kun. Tadarauskas minės 25 m. 
kunigystės jubiliejų. Kl. G.

Minėjome Maironį
Hamiltono skautai, talkinin

kaujami kitų skautų iš Toron- 
ri. Po koncerto bus šokiai, grieš j to, Londono ir kit. vietovių, ge-,
J. Beinorio kapela. Meno rate-! gužės 6 d> gražiai paminėjo mū-'' WLJN; ,1360 ba.n^3’ 7^ sel? 
lio chorai šiuo metu yra lietu- sų tautinio atgimimo dainių J.! pietų.3 Parduodama: Vėliausių 
vių reprezentaciniai, jie atlieka Maironį, nuo kurio gimimo su- j pasaulinių žinių santrauka ii ko-

ėjo 100 m. Visa programa buvo I “eIįtarai, muzika, dainos ir Mag- 
. . . . dutes pasaka. Programą veda

labai skoningai parengta ir at- į Steponas J. Minkus. Biznio reika- 
likta. Įdomu pabrėžti, kad ha-i lais kreiptis į Baltic Florists — 
miltoniečiai į programą įtraukė į Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
kaip tik jaunimą, kuris su dide- j 8.0489. Ten gaunamas k
liu skoniu atliko visą sudėtingą! ‘Draugas”, 
programą. Buvo skaityta iš Mai'

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties

įžvalgumo, kūrybinio talento. Ga
biai mezgami dialogai. Novelėse 
kalbama apie meilę, šeimą, vidaus 
ir tarpusavius konfliktus, iškylan
čias asmenines ir šeimines pro
blemas. Stilius gyvas, charakteriai 
ryškūs. Temos — daugiausia iš 
lietuviško gyvenimo tėvynėje ir 
tremtyje. Knyga turi stiprią in- 
trygą ir daugelis, ėmę skaityti, ją 
norės užbaigti vienu pradėjimu. 
Šiame leidiny yra 13 novelių, pa
rodančių autorės didelį kūrybinį 
išradingumą. Aplankas P. Jurkaus. 
Knyga turi 205 pusi., kainuoja $2. 
Išleido Lietuviškos Knygos klubas. 
Gaunama “DRAUGE”.

gos gražiai ir maloniai praleisti
Pr.

MOVING
R. ŠERĖNAS1 perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš tol’- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfi 5-8063

Veidrodėliai baudžiavos 
laikais

. Veidrodėlių baudžiavos lai-
liškiu ar Giedraičiais atliktų žy,.„ - , . -* J ! kais zmonese nebuvo, ir žmones 
gių scenomis. Kartais net ma
siniais pastatymais laukuose.

jų visiškai nežinojo. Barzdai
! skusti susirasdavo ilgų kiauli- Minėjime dalyvavo ir Lietuvos

ronio kūrybos, deklamuota ir | iimiiiiiiiiiiiiillIllliHllllllllllilHlillllliilu 
dainuota. Meninėje dalyje daly-! 
vavo sol. V. Verikaitis, atlikęs |
Maironio dainas. Tautinių šokių 
grupė, vadovaujama G. Breich- 
manienės, pagražino minėjimą 
savo stilingais tautiniais šokiais

Veikė viena, antra radijo pro-. ,
gramą ir kartais savo žinioje SenU P1'“5161'/ ’ r“ka“ P*' konsulas iš Toronto dr. J. zmui 
turėdavo teatro grupes ar cho. “?»v<> ■?uUo galiuką; pinos- dztoas, turis „ žmona buvo 
rug telį, vandeny pavilgę ar į jį pa- ,skautų vėliavos krikšto tėvais.

Gal tuose praeities pasididžia- s?iaud?: E’asMaryd,avir j «a verta dar priminti, kad Mai- 
vimuose kartais trūkdavo menišllssi rradaV° .barzda tr sandus. I roni„ minėjimas buvo gražiai
ko tobulumo, bet visada buvo Pask“1. elna 1 PaPrastaJ atliktas liet. parapijos bašuyčio-

uzpeckm, ir užsimerkę skutasi, je per u Val. pamaldas. Čia y- 
net išsišiepdami. Pačiupinėja,apstu lietuviškos šilimos.

Vos prieš keletą metų vete
ranas rež. Ipolitas Tvirbutas dir 
bo su grupe ir davė keletą pa
sirodymų, bet sąlygos ir laikas 
pajudino ir juos.

Džiaugdamiesi tolimos Chiea
gos lietuvių laimėjimais, operų, 
dainų ir kitose srityse, Hartfor
do lietuviai, nei nemaną lygintis 
su ana ir geroku skaičiumi ki
tų vietovių, ką nors rengdami, 
dažnai žino kaip baigsis išlaidų 
pozicija. Žiūrovų auditorija su 
tais pat asmenimis, skaičius, su 
maža paklaida — tas pats, o pa 
tys programų pildyto j ai — be 
laikas nuo laiko matomų pajė
gų iš toliau — nuolatiniai kelių 
įsipareigojimų veikėjai. O, tu
rime keletą tūkstančių lietuvių.

P.. Simanauskui ir teatro gru 
pei linkėtina, kad jie rastų “rak 
tą tiems tūkstančiams” palenk
ti, su sekančių pastatymų eile ir 
geriausiais kūriniais. F. Boč.

Worcester, Mass.

' Meno ratelio koncertas
Gegužės 19 d., šeštadienį, 7 

vai. v. Eikš Home salėje, 39 
Elm Str., Worcester, Lietuvių 
Meno Mėgėjų ratelis rengia sa-

pač daug dalyvavo skautų su
kur dygu ar plaukai, tai toje . vėliavomis, 
vietoje pakartoja.

Kai pajunta, kad suskaudė- į 
jo, tai žino, kad įsipiovė. Pa- į Gegužės 21 d. Brant Inn. sa- 
mazgoja vandeniu ar raugalais lėje Burlingtone prie 2 kelio bus 
ir vėl skutasi. > Tautos Fondo rengiami šokiai.

Tautos Fondo balius

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

PRospect 8-2781 arba GRovehilI 6-1760

I

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

Su pasididžiavimu praneša, kad jų naujas
‘ OK” GENERAL SALES MANAGER “OK” 

COAL Pietvakarių miesto daly yra OIL
PETER P. RINKUS

6940 S. ARTESIAN AVĖ.
Parduoda geriausias anglis ir kūrenamą alyvą žemiausiomis kaino
mis. 24 vai. stokerių ir alvvos degintuvų patarnavimas ir taisymas 

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

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mūsų 

mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padare dau
giausia mėgiama mažųjų skaity- 
tojų tarpe. Kaina $1.50.

HIIIUIIilHJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIlIlII

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

I. MIGLINAS
2549 W. 69tli St. H a. PR 6-1063

nllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Užsakymus
siuskite

kartu su pinigais

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29. III.
'Iiuillillllllllllllllllllllllllllllllllllliuilllll

^Doino ELECTROniCS
TV-RADIOAI-PUOŠT. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS
ANTENOS - BATERIOOS - LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAIV/skam temlauslas kaings Ir garantija

332-1 S. Halsted St.- CLiffside4-56651

IMAMAMS paskolos 
ŽEMAIS N U O S I M Čl A I S

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

Dėl visų informacijų kreipkitės į

__ Mutual Ąed&ud Savings
i n <75 . .

and cd>oan L/^lssociahon
Chartered and Supervised by the United States Government

°”0^Z 2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS

INSURED

Phone: Vlrginia Z-774Z John J. Kazanauskas, Pres.

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

Povilo bažnyčia ir dalis So., Bos 
tono.

South Boston Tribūne gražiai 
aprašė šį Danutės Barūnaitės 
laimėjimą. Piešiniai žada būti 
išstatyti State House Doric 
Room. .

— Pirmoji vaikučių komunija 
šv. Petro parapijos So. Bosto
ne bus gegužės 20 d. 9 vai. ry
to.

— Subatvakaris įvyks gegu
žės 19 d. Tautinės s-gos namuo 
se Motinos dienos ženkle. Bus 
paskaita ir meninė dalis, kurią 
išpildys Aleksandros Gustaitie- 
nės dramos sambūrio nariai.

— Nauja Alto vadovybė. Pa- 
i gal nusistovėjusią tvarką šiems 
! metams skyriaus valdybą su- 
• daro: Antanas Matjoška .— pir 
minink., Vladas Bajerčius — 
vicepirm., Antanas Juknevičius 

! — sekretorius, Jackus Sonda — 
1 ižd., Antanas Andrulionis ir 
Stasys Jakutis — nariai.

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

ant visą taupymo 
sąskaitą

B U I C K AS- LIETUVIŠKAS 
AUTOMOBILIS! 

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

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

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

ant Bonus 
sqskaitu

MI DUiNE] SflvinGS

4ind Loan Association
4040 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
Phone: CL4-4470

August Sal dūkas Prezidentas

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

4 '/2%

Naujas aukštas dividendas numatomas 
mokėti ant investavimo sąskaitų nuo vasario mėn. 1 d., 1962 m. 

| PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.

VALANDOS: PIRM. ir KETV.............................. 9 v. r. iki 8 p. p.
ANTRAD. ir PENKT..................... 9 v. r. iki B p. p.
ŠEŠTAD...........9 v. r. iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.



DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. gegužės mėn. 16 d.

Monaco princesė Grace dalyvauja vestuvių iškilmėse Atėnuose, 
Graikijoj, kur susituokė graikų princesė Sophie ir Ispanijos prin
cas Juan Carlos. Nuotraukoj matyti kaip princesę Grace lydi Grai
kijos karališkosios sargybos narys. (UPI)

Amerika ir V. Vokietija...
(Atkelta iš 1 psl.) ir sovietų pasitarimų išdavoje.

.' Antroji auka esąs ambasadorius 
. Betgi Berlyno, bylai spręsti Qrewe, padėjęs Adenaueriui su

tinkamo plano nėra, gal net jis . ^^dyti Amerikos paruoštąjį 
visiškai negalimas. Bet koks nu BerĮyno pianą. Der Spiegei pas- 
sileidimas sovietams skriaustųi jeį prof Wilhelm Grewe 
ir pažemintų V. Vokietiją. Kiek, negalės pasilikti Washingtone.
vieną kitą planą, kuris būtų pa
lankesnis V. Vokietijai, atmes
savimi. Tokiose aplinkybėse Vokietijos užsienių poiįtikos ri. 
kancleris Adenaueris siūlys va-1 kįavįme
kariniame Berlyne palikti dabar 
tinę padėtį, karo nugalėtojų tei
sę, kai geresnės išeities nėra.

Laimėta ar pralaimėta? ~

Tik netolima ateitis parodys 
kiek kancleris Adenaueris savo 
pareiškimu laimėjo ir kiek pra
laimėjo. Laimėjo, nes sutrukdė 
Amerikos planą, kuris kenks
mingas V. Vokietijai, bet nesu
trukdė tolesnių Amerikos - So
vietų pasitarimų dėl Berlyno. 
Išryškino, jog Amerika nenori

Vokietijos katalikų ir protes
tantų bažnyčių iniciatyva įtai
syta paminklinė lenta, pager
bianti kunigą Max Joseph Metz- 

pyktis su V. Vokietija. Bet pas ! ger> kurį naciai nužudė prieš
tebimas ir pralaimėjimas. Ame- 18 metų. Lenta įtaisyta to kan- 
rikos ir Anglijos spaudoje vėl kįnįo gimtajame Schoppfheimo 
į paviršių iškeltos priešvokiško- mieste. Jungtinėse protestantų 
sios nuotaikos, kurios per eilęiir katalikų iškilmėse kankinys
metų buvo aptilusios, kurios pra 
dėjo reikštis Eichmano bylos 
metu, o dabar liko sustiprintos. 
Jei Amerikos spauda palyginti 
liko santūri, tai Anglijos nuėjo 
daug toliau. Anglijos spauda pra 
dėjo įtarinėti, jog pavojinga pa
sitikėti Vakarų Vokietija ir jos 
jaunsi demokratija. Net kancle
ris Adenaueris, daugel metų lai 
kytas demokratijos kūrėju V. 
Vokietijoje, pasirodęs turįs ir 
kitokį veidą. Anglija nevengia 
V. Vokietijai įgnybti dėl didelės 
ūkinės konkurencijos.

Naujos ugnies kibirkštys

Gegužės 7 d. pareiškime kanc 
leris Adenaueris pasakė, jog iš 
Washingtono atšaukiamas V. Vo 
kietijos ambasadorius Wilhelm 
Grewe. Kituose pasikalbėjimuo
se Adenaueris prasitarė, kad

jos savaitraštis Der Spiegei pas
kelbė nepopuliarumo priežastis. 
Bonnoje viešėdamas Baltųjų Rū 
mū sekretorius Pierre Solinger 
prasitaręs, jog ambasadorium 
Grewe nepatenkintas preziden
tas Kennedy. Laikraštis rašo, 
jog ir sovietų diktatorius nebū
tų taip šiurkščiai pasielgęs su 
ambasadorium Grewe, kaip pa
sielgė Kennedy. Atsargos gen. 
Lucius Clay, atšauktasis prez. 
Kennedy specialus įgaliotinis iš 
vakarinio Berlyno, buvusi pir- į 
moji Kennedy auka Amerikos

PAJIEŠKOJIMAS
Jieškoma LEOKADIJA LENK- 

ŠIENfi, duktė Petro Venckaus, 
gimusi Rietavo vals-, Spraudis 
km. Jieško jūsų krikšto sūnus 
Paulius Grurdys, sūnus Antano, 
gimęs Rietavo valsč., gyvenąs Lie
tuvoje. Plungė, VI. Rekašiaus g-vė 
Nr. 11, Bt. 1. Prašome atsiliepti.

kancleris Adenaueris jam turė-1 
tų suteikti iškilesnį postą V.

Ambasadorius Grewe oficialiai 
dar nėra atšauktas, bet gegužės 
17 d. vyksta į Bonną pasitarti. 
Beveik tikra, jog atgal į savo 
postą'sugrįžti kelionės bilietas 
bus nereikalingas.

PAMINKLINĖ LENTA NACIŲ 
NUŽUDYTAJAM

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
pajieškomi asmenys:

Adomavičiūtė Laima, gimusi Su 
bačiuje, gyvenusi Panevėžyje,

Balakauskas Povilas,
Čėpla Antanas (Chepla), gyve

no Kingston, Pa.
Danisevičius Juozas, Juozo sū

nus.
, __ .... Ivanauskas Kazys, Kazimiero

kų ir protestantų. Naciai jį nu- , sūnus.
Kovaliovas Sergėjus, Jono sū

nus, gimęs Kaune 1918 m.
Kurauskas Stasys, Karolio sū

nus, ir jo sesuo Kurauskaitė-Oma- 
stauskienė-Langienė Teklė ir jos 
dukterys Liuda ir Renė.

Langiene-Ornastauskienė-Kuraus- 
kaitė Teklė, jos dukterys Liuda ir 
Renė, ir brolis Kurauskas Stasys, 
Karolio sūnus.

Malinauskas Antanas, Ignaco 
sūnus, atvykęs seniau Amerikon 
iš Onuškio miestelio, Trakų aps.

Miglinas Bronislovas, iš Budos 
km., Trakų aps,

Ornastauskienė-Langienė-Kuraus- 
kaitė Teklė, jos dukterys Liuda ir 
Renė ir brolis Kurauskas Stasys, 
Karolio sūnus.

Valincis Antanas, Juozo sūnus, 
gyvenęs Jerorne, Pa,

Vilčiauskienė Marijona, gyveno 
Waterbury (Conn.?)

velionis buvo kalbėtojų aukšti
namas kaip “naujos eros pio
nierius, paaukojęs savo gyveni
mą taikai”. Jis buvo žymus va
dovas Una Sancta sąjūdžio, šie 
kiančio suartėjimo tarp katali-

žudė, nukirsdami galvą, už tai, 
kad jis kreipėsi į užsienio ka
talikų vadus, skatindamas dar- 

i buotis, kad būtų pasiekta tei
singa taikos sutartis su Vokie
tija po tikro Hitlerio pralaimė
jimo.

BERANKIS DAILININKAS
DEKORUOJA BAŽNYČIĄ
Ukrainietis dailininkas Myki- 

la Bidniak piešia paveikslus 
Švč. Širdies bažnyčioje Mild- 
may, Gnt. Jis neteko abiejų ran
kų, kai, ardamas Ukrainoje, bū 
damas dar tik 15 m. vaikas,

Grewe Amerikoj pasidarė ne-j užkliudė požeminę miną, kuri 
populiarus. Dabar V?'Vokieti- (jį sunkiai sužeidė.

Nuo jaunatvės jo svajonė bu
vo tapti dailininku. Bėgdamas 
nuo komunistų, pasiekė Kanadą 
ir čia, gavęs stipendiją, lankė 
Ontario Meno kolegiją, pasirink

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti puikų mažai vartotą bet- 
kokios firmos nuo 1956-1961 metų modelių 

garantuotą automobilį? Duodame 6-ių men. 

garantiją.

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

Telef. VVAlbrook 5-5121

damas komercinį meną. Jo de
šinė ranka nupiauta žemiau al
kūnės. Kai piešia, jis užmauna 
guminius raiščius ant to rankos 
likučio, dantimis įspraudžia tep 
tuką tarp tų guminių raiščių ir 
taip darbuojasi.

AUKOS UŽ KALENDORIŲ

Už “Draugo” kalendorių atsiuntė 
šie asmenys ■

Jonas Kalainis ................... $2.00
Kazimieras Abaravičius . . 2.00
Dr. St. Tallat-Kelpša .... 2.00
Leonas Bajorūnas ........... 2.00
Benediktas Milašius .......... 1.00
N. Balanda..................... 1.00 ,
Vitas Kazlauskas ............... 1.00
Albinas Girdauskas .......... 1.00
Jonas Varnas................. 1.00
Just. Kirvelaitis............. 1.00 |
A. Sharauskas ................... 1.00
Kazys Stankus ................... 1.00
Jonas Valys ....................... 1.00
Jurgis Žemantauskas .... 1.00
Jonas Gotautas .......... 1.00
V. Tamošiūnas .............. .  . 1.00
Rapolas Zakaras ............... 1.00
Pranas Petraitis ..............  100
A. Valackas ....................... 0.50
Nuoširdžiai dėkojame visiems 

mūsų geradariams.
“Draugo” Administracija

PARAMA “DRAUGUI”
“Draugo” sr'udos reikalams 

atsiuntė šie asmenys:
Pranas Valuckas ........... $2.00
Kazys Gasiūnas ..........  2.00
Tomas Ciunka ..........  1.00
Ačiū spaudos rėmėjams.

“Draugo” Administracija

AUKOS KLIŠIŲ MAŠINAI
šie asmenys aukojo klišių ga

minimui mašinos fondui:
Jonas Tumosa ............... $25.00
Šv. Kazimiero Seserų

Rėmejai-os ............... 10.00
J. Kaributas ..............  5.00
Antanas Dambrauskas .. 5,00
Mečys Silkaitis ................... 2.00
V. A. Satūnas ............  2.00
Jonas Kalainis ................... 2.00
Benediktas Milašius ..........  1.00
Ben. Dunda ....................... 1.00
Kazys Būdvytis ................ 1-00

Ačiū spaudos bičiuliams.
“Draugo” Administracija

Jieškomieji arba: žinantieji apie 
juos maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

41 VVest 82nd Street 
New York 24, N. Y.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
B E A L ESTATE REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
Arti mūsų, 7 metų, 5 % kamb. 

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

Raktas pas mus j puikų 2-jų bu
tų narna. Naujas alyva šildymas. 
Alurnin. langai. Sausas rūsys. Gara
žas. $18,200.

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

Patrauklus 5 kamb. namas. Nau
jas alyva šildymas. Garažas. Tik 
$12,900.

Arti .laimimo Centro. Namas kaip 
stiklas. $135 pajamų ir sau 6 kamb. 
butas. $17,200.

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

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

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

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

$28,700.

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

ŠIOS SAVAITĖS
Naujas mūrinis, 3 mieg., garažas, 

30 p, lotas, labai gražus namas ir 
labai graži vieta. $22,500.

Mūrinis 5 kamb., naujas šild., sau
sas rūsys, visi baldai: TV., radio, 
šaldytuvas, plyta ir kit„ tuojau ga
lima užimti, įmokėti tik $3,000, 
$16,500.

Mūrinis 2 butai, 5 ir 6 kamb., pir
mas aukštas modernizuotas. 30 p. 
lotas, arti krautuvių ir susisiekimo,

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

LIETUVIAI PLEČIASI 
LEMONT

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

žemės $11,600.
6 kamb. namas, 3-jų akrų sodas, 

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

dos. $19,500.
Sklypai mieste, visi patogumai, po 

$1,500.
Gausite 13% investavę į pirmus 

mortgage, metams arba ilgesniam 
laikui.

P. Abromaitis Reaity & 
Investment Co.

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

4 reguliarūs butai, 2-jų aukštų 
mūrinis. Arti 71-os ir California. 
Labai geram stovy. Nedidelis įmo
kėjimas. HEmloc^ 6-1517.

Per 4 m, galite išmokėti šią nuo
savybę; 2 mūr. namai, 23 išnuomuo
ti vienetai ir 3 būtai. Metinės pa
jamos $12,300. Parduodama už 
$33,000.

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

Savininkas parduoda Marąuette 
Parke 2-jų aukštų mūrinį namą. 
Autom, alyva apšild. žieminiai lan
gai ir sieteliai. Apžiūrėti susitarus 
tel. GR 6-7155.

CICERO. Arti 22nd St. 4 butų 
mūr. namas. 6 kamb., 2 po 4 kamb. 
ir 3 kamb. Pajamų $390 per mėn. 
Spintelės virtuvėje, keramikos ply
telių vonia- Garažas. Garu apšild., 
stoke'riu. $31,900; įmokėti $9,000. 
SVOBODA, 6013 Cermak Road, 
Cicero, OLympic 2-6710. BIshop 
2-2162.

GAUSITE 13% UŽ JŪSŲ IN- 
VES'TMENTĄ. 5 butai, 3 po 4 
kamb, ir 2 po 5 ka,mb. Geroje vie
toje, arti mokyklos, krautuvių ir 
susisiekimo. Apylinkėje 27th ir S. 
Sawyer Avė. Tik $4,000 įmokėti. 
Geras pirkinys. Apžiūrėkite šian
dien. SVOBODA, 3739 W. 26th St. 
LA 1-7038.

IŠNUOMOJAMA FOR RENT

Išnuom. 6 kamb. apšildomas bu
tas didelei šeimai (gali būti ir ma
žas vaikas. Tel. VIrginia 7-1047

DĖMESIO!

Dr. Daugirdaitė-Sruogienė,

Lietuvos istorija

vadovėlis lituanistinėms mokyk 
loms ir tėvams, vaikus su Lietuvoi 
praeitimi norintiems supažindint; 
namuose. Knyga iliustruota, kie
tais viršeliais, 204 pusi. Kaina $3

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

Skelbkites “Drauge”.

lĮž aukšt. mūras. Prieš 12 metų 
statytas, naujoje sekcijoje prie par
ko. Garažas ir kt. $28,600.

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

2-jų butu mūras. Dideli kambariai. 
Alyva šildymas. Alurnin. langai. 
$28,500.

Virš $0,000 pajamų. 5 butai, 2-jų 
aukštų mūras. Garažas, šalia pla
tus žemės sklypas kitam namui. 
$37,500.

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

Taverna ir 2 butai. Pelninga biz
niui vieta. Pigu kaip niekad. $11,600.

Remonte. Virš akro žemes ir 2-jų 
metų, 2-jų butų modernus namas. 
Kaina nuderėta.

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

Modernus 0 kamb. mūras. Marlite 
kabinetų virtuvė. Karpetai. Pušim 
įrengtas rūsys. Gazu šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Garaž. $20,700.

BARGENAI
Mūrinis 7 kamb., 4 mieg., gara

žas, naujas gazo šild.. 30 p. lotas, 
moderni vonia, kabinetinė virtuvė, 3 
blokai nuo bažnyčios ir mokyklos, 
skubiai už $19,500.

Medinis 4 kamb., garažas, rūsys, 
nauja virtuvė, aptvertas kiemas, ge
ras šild. ir plasteriai. $11,200.

Mūrinis 3 mieg., 30 p. lotas, nau
jas šild. gazu, garažas, kambarys 
rūsy, čia pat krautuvės ir susisieki
mas. $19,000 arba rinitas pasiūly-
irtas.

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

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

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

Med. 1% a. 5x3 Centr. šild. Gage 
Parke. $15,000.

Mūr. 4 metų 6 k. cottage North- 
lake, III. Viskas modern. $16,000.

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

ŠIMKUS
REAI. ESTATE, NOTARY PURLIO
4259 So. Maplevvood Avė.

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

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

Medinis bungalow, 6 kamb. Arti 
mokyklos, švarus ir gražus. $14.900.

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

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

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

Turime daug ir įvairių namų vi
sose kolonijose, parūpiname pasko
las. notarizuojame dokumentus, pil
dome Income Tax.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St. CL 4-2390

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

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

2. Parkholme mūrinis 4 butų: 8— 
3 — 3 — 4. Dviejų .mašinų garažas

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

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

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

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

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

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

OL 2-9589

DĖMESIO!

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, 111-

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA

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

7159 So. Maplewood Avė., 
Chicago 29, III.

M O V K N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

3415 S. Lituanica Avė. 
Tel. FBontier 6-1882

Pirkite JAV Apsaugos 
B o n u s I

PRTF MĄROUETTE PARKO
3-jų butų mūr. 6 — 5—3 kamb. 

Alyva - karštu vandeniu šildymas. 
Garažas. $145 mėnesinių pajamų ir 
savininkui butas. Gage Parke. 
$27,900.

Pajamų namas — 5% ir 3 kamb. 
7 metų senumo. Keramikos plytelių 
vonios. $100 mėn. pajamų ir savi
ninkui butas. Arti 64-os ir Puiaski. 
$25,900.

5 kamb., S mieg. mūr. 32 p. skly
pas. 7 metų senumo. Garažas. Arti 
66-os ir Puiaski. $20.900.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais j. bacevich s

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE

GENERAL INSURANCE, NOTARY PUBLIC ” , 
6455 SO. KEDZIE AVENUE, TEL. PROSPECT 8-223S

MAROUETTE PARKE
81-a ii1 Mozart. mūr. bungalovv, su 

4 mieg., 10 metų senumo, garažas. 
$23,500.

Brighton Parke barngenas, skubiai 
parduodamas namas su “cleaning” 
bizniu. Modern. butas ir geras biz
nis. Pirksite nedaug įmokėję. Kaina 
$13,900.

Dėmesio! Prie šv. Kryžiaus baž. 
mūrinis namas — 3 butai ir kepyk
la. Naujas kepyk. krosnys. Geras 
biznis, $28,500.

Pine California ir 65-os. Mūr. 2
butai po 4 kamb. Naujas šildymas. 
2 maš. garažas. Tik $19,5 o o.
VAINA REALTY

6540 S. WESTERN AVĖ. 
REpublic 7-9515 arba RE 7-468P
lllllllllllllllllllilIlIlIlIHHIIlIlllllllllilIlIlli  
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas & Co. 
BUILDERS

2523 West 69th Street
Tel. PRospect 8-3792

HHiHiiiniHiiiiitimninniHiiHHiiiĮHi'"
(i kamb. 10 m. rezidencija ant 

40 p. lot. Gazo šildymas. $18,000.
2 aprt. po 4 kamb. 5 metų. Šil

dymas alyva. Garažas. $35,000.
3 aprt. 5, 4 ir 3 kamb. Atskiri 

gazo šildymai. $35,000.
12 aprt. po 4 kamb. Mėn. paja

mos virš $13,000. $95,000.
Turiu kitokių namų pasirinkimui.

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

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

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

RE PUBLIC 7-8949 
2301 W. 69th St., Chicago

šSaBŪ;:®

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

LAPKUS BUILDERS, INC.

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS,

VASARVIETES, GARAŽUS IR
ATLIEKAME VISUS NAMŲ
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 8-0703 CL 7-2094 Chicago, m.

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHTkI1 RieTAL 

4444 S. Westera Avė., 
Chicaga 9, HL 
Tel. VI 7-S447

i1 Statome įvairius pastatus. Dar
ybas atliekamas labai sąžiningai, 
(/.vartojant geriausias medžiagas. 3 
JįTurlme dar keletą sklypų Chicagoj.

6440 SOUTH PULASKI RD,
RE 7-6630 arba LU 1-0400 B

Remkit dien. “Draugą”

i

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

2-jų aukštų mūr. 4, 5 ir 2 kamb. 
Modern. vonios. Karštu — vand. šil
dymas. Mėn. pajamų $280. Arti 55- 
tos ir Puiaski. $26,900.

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

0 butų mūr.. po 5 kamb., 60 p. 
sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
Parko apyl. $61.500.

PRIE DIDELIO FABRIKO
Taverna su visais įrengimais. Ge

ra apyvarta darbo dienomis. 2 aukš
tų mūr. namas. Pirmame aukšte 
yra dar 4 ir 5 kamb. butai, . antra
me — 12 miegamųjų kambarių. Į 
kainą įeina visi baldai. Iš namo 
$6 86 mėn. pajamų ir savininkui 
dar 5 kamb. butas su taverna. 
$65,000.

TIK §18,500 f '
5 ir 3 kamb. mur. namas prie 

Maria High School. Gazo "šiluma. 
Garažas.

§335 MĖN. PAJAMŲ
6x4 kamb. mūr. šildymas gazo 

krosnimis. $28,000.
GERAS PIRKINYS r;

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

6 KAMB. MŪR. BUNGALOW
Arti bažnyčios ir mokyklos Mar

ąuette Pk. Gazo šildymas. $18,000.
VASARVIETĖ : i .

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

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 Wesf 71 st Street
Tel. VVAlbrook 5-8015

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

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ LA 3-3384

Remkit dien. “Draugę” 
--------------------—

VĖSINIMUS
Statybos fcr Remonto Darbai 
2618 VVEST 71st STREET

Tel.; PR 8-4268 Ir TE 9-55S1 j
----- -------------------- -------------__------ <-•’

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

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

LA 1-6047, RO 2-8778

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKADE, ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS
Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildimus pečius (furnaces 
-boiiers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki 8 metų išsi- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenue
Cliicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0412

CONSTRUCTION COi
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436- 5153

Apsimoka skelbtis “DRAUGE1 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu 
vių dienraštis. Gi skelbimų kaino* 
risiems prieinamos.



i. -

Augustui Saldukui 80 metų

Jis išaugino Midland Savings bendrovę

Augustinas Saldukas ir Adolfas Baliūnas

Finansininkas Augustas Sal
dukas šiemet švenčia 80 m. su
kaktį. Dabar yra prezidentas 
lietuvių Midland Savings and 
Loan Assn., 4038 So. Archer 
Avė., Chicagoje.

Kilęs yra nuo Tauragės, iš 
Vainuto parapijos. Jau šešias
dešimt penkti metai, kai yra at 
kyvęs į JAV. Iš pradžių dirbo 
geležies fabrike, paskiau tapo 
pardavėjų Mandel Brothers, pa 
skiau Oįhėnheimer krautuvėse, 
o nuo 19Į5 m. ėmė prekiauti 
nejudoma nuosavybe — real 
estate. p'vejus metus yra buvęs 
Brighton Parko liet. parapijos 
prie kun. Briškos vargoninin
ku.

Dabar jau 35 metai, kai yra 
prezidentas Midland Savings 
bendroves. Kai ji susikūrė, va
dinosi Brdlių Lietuvių Statybos 
ir Paskolų Draugija. Buvo ma
žytė. Buvo laikas, kad turėjo 
tik $39,000 pinigų. Dabar A. 
Salduko globoje ši bendrovė 
siekia devinto milijono dolerių. 
Moka aukštas palūkanas — 
4į^ procentų, o jeigu- kas pa- 
lakio indėlius 4 metus, tai toliau 
gauna po 5%, ir tai yra aukš
čiausi procentai iš visų bend
rovių.

Midland- Savings yra grynai 
lietuviška įstaiga. Visi tarnau
tojai yfe lietuviai. Ona Saldu- 
kienė, A. Salduko žmona, yra 
sekretorė. Jau 12 m. šioje ben
drovėje dirba Adolfas Baliū
nas, patyręs finansininkas, Vil
niaus universiteto ekonomikos 
mokslų fakultett dėstęs įmoninę 
ekonomikos kursą. Savo finan
siniu patyrimu daug prisideda

prie bendrovės plėtimo; nuo 
pernai metų išrinktas vicepre
zidentu.

Midland Savings bendrovė 
savo taupytojams duoda pinigi
nes perlaidas be užmokesčio už 
patarnavimą. Bendrovė turi la
bai aukštą atsargos kapitalą, 
sudarantį net 11% procentų. 
Bendrovė prieš metus pasistatė 
naujas patalpas, bet ir šios da-

Ona Saldukienė

bar darosi per mažos. Atnauji- 
' narna senoji patalpa ir bus su
jungta su šią naująja. Bendro
vės vadovybė vertina lietuviš
kus kultūrinius reikalus. Savo 

-patalpas yra papuošusi lietuvio 
1 dail. Ant. Rūkštelės paveiks
lais.

Paklaustas, kas padėjo pa
niekti tokio amžiaus ir išlikti 
darbingam, Aug. Saldukas atsa 

įkė, kad svarbu du dalykai: iš
laikyti nuosaikumą, nepadaugi
nant valgyje ir, antra, susida
ryti santaupų, kad gyvenimas 
būtų be rūpesčių.

J. P. Jurginis

Elektrėnai - komunistinio tipo 

miestas
PAVERGTOJI LIETUVA. — 

Lietuvos A. Tarybos įsakų VR 
ES (šiluminės stoties ties Vie
viu) gyvenvietei suteiktas nau
jas Elektrėnų pavadinimas. Vil
niaus radijas paskelbė, kad per 
porą metų toji gyvenvietė iš
augusi j modernišką “miestą” 
— dabar jame gyvena apie 3, 
000 gyventojų. Greitu laiku ti
kimasi gyventojų Elektrėnuose 
sulaukti ligi 5,000 ir tai būsiąs 
naujo komunistinio miesto ti
po mieštas. Jis išsidėstysiąs prie 
11 kv. km. ežero kranto, o pa
tys gyventojai turėsią buities 
patogumus ir iš viso... patogų 
gyvenimą (? — E.).

Ryšium su numatoma Nemu
no Dniepro vandens kelio sta
tyba, per Vilniaus radiją ener
getikos ūkio valdybos viršinin
ko pavad. Stumbras pastebėjo, 
kad būsisą išnaudoti visi Nemu
no energetiniai galimumai. Ant 
Nemuno .pradės darbą net šešios 
HES, jų tąrpe keturios Lietuvo
je. Esą, Druskininkų HES bū
sianti tokio pat galingumo, kaip 
dabar verkianti Kauno HES, Jur 
barko būsianti du kartus galin

gesnė, o Alytaus HES net šešis 
kartus didesnė už Kauno HES.

Anot Stumbro, elektros ener
gijos Lietuvai niekada nepa
kaks, nes, pagal visus planus, 
1980 m. numatyta, kad Lietu
voje elektros reikėsią 17 kartų 
daugiau, negu jos buvo sunaudo 
ta 1960 m. (E.)

DAUG UŽSIENIEČIŲ 
STUDENTŲ

Katalikų universitete Wash- 
ingtone pavasariniame semestre 
yra 414 užsieniečių studentų. 
Daugiausia yra atvykusių iš Ka
nados, Kubos, Indijos ir Kolum
bijos.

LIETUVIAI TAUTŲ FESTIVALYJE

Į žymesniuosius Amerikos 
universitetus suvažiuoja studi
juoti jaunimo iš daugelio pa
saulio kraštų, turinčių įvairias 
valdymosi formas, savas religi
jas bei papročius. Studijuojan
tis jaunimas, daugiausia gabūs 
stipendininkai, uoliai domisi 
svetimais kraštais ir ieško bū
dų giliau pažinti įvairias jų gy
venimo sritis. Talkininkauda
ma studentams universiteto va 
dovybė ruošia atitinkamas pa
rodėles, pasirodymus scenoje 
bei suteikia progos pademonst
ruoti savo kulinarijos meną tau 
tų festivalių formoje.

Sovietas prispaustas prie 
sienos

Šiais metais balandžio 29 d. 
į tokį Chicagos universiteto 
tautų festivalį buvo pakviesta 
ir Lietuva. Malonią sekmadie
nio popietę Chicagos universi
teto “International House” di
dokas svečių kambarys buvo 
tirštai prikimštas įvairias ra
ses atstovaujančių žiūrovų, ku
rie, alkūnėmis mėgindami kai
mynų šonkaulius, ištiesę kak-1 
lūs grūdosi prie pasieniais išri-. 
kiuotų stalų. Kiekvienas stalas j 
trims valandoms buvo įkurdi- į 
nęs po vieną tautą. Pasieniuo
se rikiavosi savo durklus ant 
stalo išsidėlioję turkai, iškabi
nę arkų bei kolonų nuotraukas 
graikai. Kitur nuo sienos griež
tai žvelgė gigantiškas Kanados 
policininkas, tartum būtų papy 
kęs ant šalia jo kabančių tam
sių spalvų austriškų sijonų. 
Toliau, susiviniojusi į mylios il
gumo audeklą, linksma indė ri
kiavo ant stalo miniatūriškus 
drambliukus. Už jos slėpėsi Ira 
kas, Egiptas. Kitame kampe tū 
nojo įsispraudę Filipinai. Prie 
pat įėjimo, kuris kartu buvo ir 
išėjimas stovėjo ukrainiečių 
stalas. Išilgai svečių kambario 
buvo pastatyta laikina kokių 
7-nių pėdų aukščio pertvara, 
kurios viename gale tyčia ar 
netučia prancūzų ir japonų ap
supta buvo įkurdinta Lietuva, I 
o kitame — Sovietų Rusija. 
Aiškus kontrastas ir ekspona
tų surinkime. Skoningai ir me
niškai dailininko Jurgio Daug- 
vilos paruoštas lietuviškas Ve

lykų stalas, išreikšdamas dau
giau kultūrinį tautos atspalvį, 
žavėjo publiką meistriškai gra
viruotais margučiais, 'rankų 
darbo tautinėm juostom bei pui 
kaus rašto staltiesėm. Dvi lė
lės, keli medžio raižiniai, tauti
nė vėliavėlė, “Palik ašaras 
Maskvoje” ir kitos anglų kal
ba parašytos lietuviškos kny- 

' gos sudarė išbaigtą ir neperk
rautą stalo vaizdą. Moterys gy
rė audinius bei drabužius ir 
džiaugėsi margučių graviūro
mis, jauni studentai vartė kny
gas, teiraudamiesi kur jų gali
ma gauti. Jaunas merginas 
džiugino lėlės. Politinių klausi
mų beveik nesirado. Retas, bai
liai apsidairęs, pašnibždomis 
pareikšdavo užuojautos ir pa
linkėdavo atgauti savo laisvę. 
Kam čia įdomios svetimos bė
dos. Tačiau visas jomarkas vy
ko kitame pertvaros gale, kur 
ledinio veido sovietiškas agita
torius įžūliai grūdo žiūrovams 
į akis šimtą procentinę politinę 
propagandą. Nei jokio meno, 
nei dailės, nei grožio nebuvo 
matyti pas sovietą. Apsiklija- 
vęs sienas raudonosios aikštės 
ir kūjais bei piautuvais nuka
binėtų Kremliaus bokštų nuo
traukomis ir ant stalo prisidė
jęs komunistinio melo propa
gandinių brošiūrų, išprakaita
vęs ruskelis skelbė “sovietinio 
rojaus puikybes”.

Neužmiršti buvo ir okupuoti 
Pabaltijo kraštai. Daug sunku
mų vargšas turėjo su klausi
mais dėl pavergtų tautų, dau
gelį jų nekukliai atidėdamas į 
šalį arba vengdamas atsakyti.

Lietuviams buvo priminta j 
vengti aštraus politinio aspek- Į 
to, tačiau atrodo rusiško kolo
nializmo atstovui buvo suteik
tos išskirtinos privilegijos.

i užbaiga. Ir nebuvo apsivilta. 
1 Jaunimo Centro Tautinis an
samblis, ponios L. Brazdienės 

(vadovybėje, Lietuvą atstovavo 
trimis šokiais: Subatėle, Žygū
nu ir Malūnu. Kiekvienas šokis 
publikos buvo sutiktas itin šil
tai, bet labiausiai visus sužavė
jo Malūnas. Audringos ovaci
jos bandė išgauti pakartojimą, 
tačiau ansambliečiai nuo to su
silaikė, matyti laikydamiesi tai 
syklės, kad gero daikto tegali
ma duoti tik po truputį. Pra
nešėja Jurkūnaitė savo rolę 
atliko sklandžiai. Reikia pasa
kyti, kad šis ansamblis yra pil- 

I nai subrendęs ir vertas dažnes
nės tarptautinės auditorijos.

Visumoje lietuvių pasirody
mą Chicagos universitete Tau
tų festivalyje reikia laikyti pa
sisekusiu. Iš rengėjų gauta 
daug šiltų sveikinimų, padėkos 
žodžių ir kvietimas sekantiems 
metams. Pasirodymą ruošė Lie
tuvių B-nės Marąuette Parko 
apylinkė. Organizavo ir vykdė 
apylinkės pirm. Vincas Grėb- 
liūnas. Bronius Nainys

Maironio dainiaus sieloje gyve
na visa Lietuva, išreikšta jo žo
džiais ir vaizdais, kurie pavergia 
širdį tėvynės netekusio lietuvio, 
kurie pereina į jo sielą, atnešda
mi jai naują gyvenimą, pilną vil
ties, pasitikėjimo ir šviesios atei
ties. — Dr. K. Girtautas

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. gegužės mėn. 16 d;

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

ir kitų papuošimų
2443 WEST 63rd STREET 

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. N E L S O N

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef, CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nno kapinių

.1. F. EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2v 4330-34 South California Avenue Bf Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

JULIA FULTZ
(MARTEKONYTE)

Gyveno 3417 So. Union Avė.

Mirė geg. 13 d., 1962, 10:22 
v. r., sulaukus 42 m. amžiaus.

Gimė Chicago, III
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Luther, sūnus Kmest 
Fink, motina Julia Varpot, pa
tėvis Pranciškus, 2 broliai: Pet
ras Martinkonis, broliene He
len, ir Juozapas Martinkonis 
su šeima, sesuo Ona Suda, švo- 
gerls Theodore ir šeima, dėdė 
Justinas Strauka, pusseseres, 
pusbroliai, kiti giminūs, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica Avė.

Laidotuves įvyks ketv., geg. 
17 d., iš koplyčios 3:30 vai.
ryto bus atlydėta į šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nes sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnus, moti
na, broliai, sesuo ir kiti gimi
nės.

Laidot. direkt. Antanas M. 
Phillips. Tel. YArds 7-3401.

Mirus Chicagos Savings and Loan ben
droves prezidentui

A. A. JOHN PAKEL, Jr., 
jo šeimę ir tėvus, mūsų operos mecenatus, 
nuoširdžiai užjaučia

Chicagos Lietuvių Opera

Lietuviai stebina

Vakare rampos šviesoje pub
likai teko stebėtis bent 20-ties 
paskirų tautybių pieniniais tru
pinėliais. Ukrainiečiai šoko ka
zokus, vokiečiai subtiliai daina
vo, japonai statė; piramides. Iš 
lietuvių tikėtasi daugiausia. 
Jiems buvo skirta programos

A. A.
Kazimieras Ruibis

Gyveno Rhinelander. VVisconsin

Mirė geg. 14 d., 1962.
Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

broliene Barbora Ruibis, brolio 
vailuti; Annettė Gogol ir Ber
nard Ruibis ir jįj šeimos, kiti 
gimines draugai ir pažįstami.

Velionis bus palaidotas Rhi
nelander, VVisconsin.

Nuoširdžiai prašome visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
pasimelsti už a. a. Kazimiero 
Ruibio sielą..

Nuliūdę: Gimines.

TĖVAS IR SŪNUS 
MARŲUETTE FUNERAL HOME >< 1..Ut

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. TOwnhail 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. lllth St., PR 9-1355 ir9-1356

Laidotuvių Direktoriai

A. + A.
PETRONĖLE TERASAS

(AUŠKALNYTE)
Gyveno 6947 S. Talman Avė. Tel. PR 6-7996

Mirė geg. 14 d., 1962, 11:45 vai. ryto, sulaukus 73 m. 
amž. Gimė Lietuvoje; kilo iš Tauragės apsk., Naumiesčio par., 
Šilių kaimo. Amerikoje išgyveno 48 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Marijona Ja
kutis, žentas Antanas ir Petronella Allsot, žentas Peter, sū
nus Motiejus, marti Bernice, 6 anūkai, 5 proanūkai, pusbrolio 
vaikai Jonas ir Antanas Yokšas ir jų šeimos, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette Funeral Home kopi., 
2533 W. 71st St. Laidotuvės įvyks penktadienį, geg. 18 d., iš 
koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į švenč. P. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnus, žentai, marti, 
anūkai ir proanūkai.

Laidotuvių direkt. A. Petkus ir Sūnus. Tel. GR 6-2345

A. -f- A,
KAZIMIERAS KAMINSKI, Sr.

Gyveno 5213 S. Kostner Avė.
Mirė geg. 14 d., 1962, 3:20 vai. p. p., sulaukęs senatvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vaiguvos miesto-.
Amerikoje išgyveno 52 m. ,

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Jennie (Martušaity- 
tė), 2 sūnūs: Albert, marti Ann ir šeima, ir Frank, marti He
len, marti Catheirine (mirusio sūnaus Kazimiero, Jr.,_ žmona), 
brolienė Eva Kaminskienė ir šeima, sesers duktė Wanda 
Zaks su vyru, brolio vaikai: Petronėlė Lake, jos vyras John 
ir šeima, Stella Kotlarski, jos vyras Albert ir šeima, Ed-yard 
Kamįnski, jo žmona Rosė ir šeima, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 S. Ca
lifornia Avė.

Laidotuvės įvyks ketv., geg. 17 d., iš koplyčios 1 vai. p. p. 
bus nulydėtas į kapines

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

Nuliūdę: žmona, sūnūs, marčios ir anūkai.
Laidotuviij direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

M49 Sa WKSTERN AVB.

iwi moderniškos 
▲IR-CONDlTlONBft koplyčios

REpubB* T-tBO* REpubBt f-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ

«348 S. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. REpublic 7-1213 
Tek Vlrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS

3307 LITUANICA AVĖ.

3354 S. HALSTED STREET

LAfayette 8-3372

Tel. YArds 7-3401

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2221

3319 S. LITUANICA AVĖ.

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

Pasinaudokite “Draugo” Classified skyriumi
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X Brighton Parko lietuviu
parapijos naujos bažnyčios pro 
jekto planus dažnai aptaria pa 
rapijos klebonas prel. D. Moze
ris su architektu. Yra plane 
pakeitimų ir pagerinimų. Jau 
yra naujas projektas krikštyk- 
los ir bažnyčios bokšto.

Tyrinėjant naujai pastatytas 
kat. bažnyčias Amerikoje pa
aiškėjo, kad modemiško sti
liaus bažnyčios pastatymas ir 
jos išlaikymas kainuoja daug 
pigiau, už tokios pat talpos tra
dicinio stiliaus bažnyčios. Tra
dicinio stiliaus bažnyčios pasta
tymas atseitų nuo 1 iki 2 mili
jonų dolerių.

X Marąuette Parko LB apy- | 
linkę šį mėnesį prie Šv. P. M. , 
Gimimo parap. bažnyčios sek
madieniais platina spaudą. Drau 
go skaitytojams, primename, 
kad ten galima pratęsti ir Drau 
go prenumeratą. Ten pat pri
imamas ir LB tautinis solidaru 
mo mokestis.

X Kun. M. Tamošiūnas, sa- 
leztietis iš Kolumbijos, kuris 
dabartiniu metu lankosi Chica
goje, iš Cedar Lake, Ind., sale
ziečių gavo dail. A. Varno pieš i 
tą Šiluvos Dievo Motinos pa
veikslą, kurį mano patalpinti 
Medellino statomoje liet. namų 
koplyčioje. Kolumbijos ir Vene ' 
zuelos lietuvių namai pagal su 
kurija sudarytus dokumentus, 
esant laisvai Lietuvai, pereis 
lietuviams saleziečiams. Tų nuo 
savybių Kolumbijoj sudarytojo 
Lietuvių Katalikų komiteto, vai 
džios patvirtinto, pirmininku 
yra kun. Mykolas Tamošiūnas.

X Lietuvių dūdų orkestras 
laimėjo pirmaujančią vietą. Gi
mimo Švč. P; Marijos parapi
jos mokyklos durų orkestras, 
praeitą savaitgaly dalyvavęs 
Chicagoje katalikų par. mokyk 
lų orkestrų konkurse, kur var
žėsi apie 40 tokių orekstrų, iš
ėjo laimėtoju, patekęs tarp ge
riausiųjų. Tame lietuvių moks
leivių dūdų orkestre yra apie 
40 griežikų.

X Jadvyga Zaliauskienė pir
moji įteikė savo auką, skirtą 
įrengti vieną kambarį Putnamo 
seselių naujuose senelių prieg
laudos namuose, Chicagos ir Ci 
cero laboratorijų teknikių var
du. J. Zaliauskienė dirba Pres
biterionų — šv. Luko ligoninės 
laboratorijoje, chemijos sky
riuje.

X Gizella ir Adolfas Lietuv
ninkai persikėlė į naują butą, 
2741 W. 69 St. Adolfas Lietuv- j 
ninkas dirba Stankus Construc
tion Co. ir yra patenkintas dar
bo sąlygom. i

X Marijona Jurkienė, 4614 
S. Wood St., buvo sunkiai ap
sirgusi, dabar jau sveiksta. Ji 
yra gerų darbų rėmėja, pri
klauso visom parapijos draugi
jom.

X Moterų sąjungos 21 kp. 
iš Town of Lake rengia arbatė
lę su daugybe dovanų liepos 8 
d. 2 v. p. p. Kuzmickų namuo
se, 7007 S. Justine. Kviečiame 
atsilankyti. Kuopos pirm. J. 
Kuzmickienė ir komisija dar
buojasi, kad visa gerai pavyk
tų.

X Dainavos ansamblio tau
tinių šokių grupė, atliks meni
nę programą L. B. Kenoshos 
rengiamo pavasarinio parengi
mo metu, gegužės1 20 d. 3:30 v. 
Šv. Petro parapijos salėj.

X šv. Kryžiaus ligoninės pa
galbinis moterų vienetas rengia 
pietus ir savo narių pagerbimą 
gegužės 22 d. 6:30 v. v. Ridge 
Country Club salėj. Susirinki
mas įvyks gegužės 18 d. 8 v. v. 
ligoninės pastate.

X Liet. Gailestingųjų Sese
rų s-gos metinės pamaldos už 
mirusias nares bus gegužės 20 
d., sekm., 10 vai. tėvų jėzuitų 
koplyčioje, o po to — susirin
kimas ir bendri pusryčiai Jau
nimo Centre. Narių dalyvavi
mas pageidaujamas.

X Kazys ir Albina Jonaičiai, 
Brighton Parko vaistininkai, 
susilaukė anūkės, kuriai duotas 
Marijos Patricijos vardas. Krik 
što sakramentą gegužės 15 d. 
suteikė prel. C. W. Popelis, Al
binos brolis, iš Grand Rapids, 
Mich. Krikšto tėvais buvo C. 
W. Jonaitis ir Joana Grean. 
Įdomu, kad tas pats dėdė pre
latas taip pat krikštijo nauja- 
gimusios motiną ir moterystės 
sakarmentą palaimino. Dukre
lės tėvai Joana ir William Lof- 
tus ir jų tėveliai džiaugiasi 
prieaugliu. Krikšto vaišės buvo 
9338 S. Lowell St., Chicagoje.

X Jadvyga Vitkauskaitė, 
4549 So. Talman , jau grįžo na
mo po kojos operacijos ir kas
dien stiprėja. J. Vitkauskaitė 
yra amžina narė visų vienuoly
nų ir stambi gerų darbų rėmė
ja.

X Emilija Prose (Prosevi- 
čiūte) Tarptautinės Katalikų 
alumnų federacijos Illinois sky
riaus išrinkta viršininke. Tuo 
būdu jinai automatiškai įeina 
šios organizacijos tarptautinėn 
tarybon. Rinkimai. įvyko balan
džio 27-29 d. Conrad - Hilton 
viešbutyje. Emilija yra baigusi 
Šv. Kazimiero Seserų aukštes
niąją mokyklą, vadovavusi šios 
mokyklos alumniečių organiza
cijai ir yra labai veikli Šv. Ka
zimiero Seserų rėmėjų draugi
joj.

X Agnė ir Jonas Stašaičiai, 
1413 S. 48 et., Cicero 50, III., 
gyventojai visam vasaros sezo
nui persikėlė į savo vasarvietę, 
Rt. nr. 8, Box 251, Michigan 
City, Ind. Stašaičiai šįmet, no
rėdami geriau patarnauti vasa
rotojams, savo vasarvietę gra
žiai atremontavo.

X Paminkliniam Kryžiui sta 
tyti Portlande garbės komite
tą sudaro: "vysk. V. Brizgys, 
dr. P. Daužvardis, prel. Myk. 
Krupavičius, red. L. Šimutis, 
kan. J. Končius, J. Bačiūnas, 
J. Jasaitis, kun. Pr. Baltrūnas 
ir prof. V. Juodeika.

X Dar šiandie galit turėti 
vėsų ir sausą orą. Emerson vė
sintuvai įstatomi per minutę. 
Jų prikrauta Gradinsko vėsin
tuvų, televizijų ir radijų krau
tuvėj. 2512 W. 47th St., FR 6 - 
1998. (Pr.)

Vincas Dabulis buvo atvykęs j Chicagą ir ta proga aplankė su 
dviem seselėm kazimierietėm Draugą. Nuotraukoje V. Dabulis, 
seselės M. Karen ir M. Thomas Anne, Brighton Park lietuvių pa
rapijos mokyklos mokytojos.

IŠ ARTI
J. A. VALSTYBĖSE

— Kun. dr. Tito
dvidešimt penkių metų kunigy 
stės sukakties minėjimas bus !».

IR TOLI
ti. Remiamas gabių ir pasiau- 
jkojimo kupinų savo bendra- 

Narbuto I (jarbįų lietuvių saleziečių kuni
gų Šileikos, Gavėno, Budavi- 
čiaus, Urbaičio ir kitų, iš ma- 

Dayton, Ohio, lietuvių par. baž- igutės pradžios suorganizavo vi 
nyčioje. Iškilmingų pamaldų ! saį rįmįą lietuvių švietimo įs- 
metu pamoksiu pasakys lietu-kurioj,e kasmet 40 —50

Lietuvos jaunuolių iš viso pa
saulio kraštų atvykusių be cen
to (net ir kelionės išlaidas ap
moka tėvai saleziečiai) gauna 
visą pragyvenimą, net rūbus ir 
geriausią progą išeiti gimnazi
jos kursą ar išmokti pasirinktą 
amatą. Iš Vokietijos ar Angli
jos, ar net iš Amerikos atvykę 
lietuviukai, nemokėję veik nė | 
žodžio lietuviškai, pasimokę 1 
šioje gimnazijoje, kur viskas 
dėstoma lietuviškai, laisvai kai 
b a lietuviškai, laisvai gieda ir

viškai kun. dr. I. Urbonas iš 
Gary, Ind., angliškai — kun. 
K. Vengras, MIC, iš Chicagos.

ITALIJOJE
— Lietuviai tėvai saleziečiai, 

prisiglaudę Italijoje, Torino Al
pių papėdėje, gražiame Castel- 
nuovo Don Bosco miestelyje, 
turi gimnaziją lietuviams. Kun. 
dr. Juozas Zeliauskas, SDB,
1952 m. po ilgo planavimo ir 
derybų, gavo savo vienuolyno 
vadovybės sutikimą, paramą ir
palaiminimą visą lietuvių sale- i dainuoja. Tikrai kaip laisvos 
ziečių energiją nukreipti tėvy-1 Lietuvos mokyklose! Gimnazi-1 
nės netekusių Lietuvos sūnų I jos direktorius kun. St. Petrai- 

’auklėjimūi. Tikroji nuostabi tis, SDB, ir visi jo bendradar-
Dievo palaima lydėjo jo žygius. 
Visai prie pat kun. Bosco gim
tinės gauta gražios ir erdvios 
patalpos su pilna autonomija

X Solistė Prudeneija Bičkie- 
nė š. m. birž. 3 d. 5 vai. ALRK 
Vargon. Sąj-gos jubiliejinio 
koncerto metu Marijos Aukš- 
tesn. Mokyklos salėje solo pa
dainuos arijas iš įvairių lietu
vių kompozitorių operų. (Pr.)

REKOMENDUOTINAS
FILMAS

JAV Padorumo Legionas gra 
žiai įvertino filmą “The Mirac- 
le Worker”, pagamintą United 
Artists. Filmas vaizduoja jau 
nystę Helen Keller — kurčios, 
nebylės, aklos moters, pasieku 
sios aukštos inteligencijos.

Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybės, etc.
3237 W. 63r<l St.. Chicago 29, IU.

Tel. 434-4660
ParduotuvS atdara ir sekmadie

niais.

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

MARIJAI
Marija Motinėle,
Tu saulė mūs šviesi!
Rytais ir vakarėliais 
Suklaupiame visi.
Norim Tave pagarbint 
Mes vaikeliai maži.
Tu mus visus laimink,
O, saule mūs šviesi!
Paguoski Tėviškėlę,
Pagalbos jai atsiųsk!
Padėki rūpestėliuos,
Ir Jos varguos visuos!
Padėk išmokt mums .mielą, 
Tu kalbą Lietuvos.
Marija Motinėle,
Šalelės pavergtos!

Stefutė Brizgytė, 
Clevelando šv. Kazimiero

Lituanistikos M-los III sk. mok.

biai ,nuo ankstyvaus ryto iki T. .. ... ._ „T
veliausio vakaro nuolat budi ir būry lit. mok. mokinė, 
stovi jų tarpe, juos ugdo, mo
ko, ir veda kaip tikrai mylintis MAMYTEI

savarankiškai tvarkytis ir veik. tėvas ir motina. (P. K. B.) I

CHICAGOS ŽINIOS

KARIUOMENĖS DIENA Ut JAUNUS APMOKESTINA
Kariuomenės diena bus . pa-' Į New Trier miestelio mokes- 

minėta kariškų lėktuvų paro- čių mokėtojų sąstatą pateko 
da geg. 19 d. O’Hare aerodro- 11-kos metų jaunuolio gyvenan 
me nuo 10 v. r. iki 5 v. v. Pa- čo Kenilworthe vardas. Jam į- 
rodoje bus išstatyta ir 1912 sakyta sudaryti sąrašą asme- 
metais gamintas
Bates lėktuvas.

MIESTAS NEATLYGINA 
UŽ NAMUS

Chicagos miestas pavėluos 
nuo 20 iki 100 dienų su atlygi
nimo mokesčiais 15-kai šeimų, 
kurių namai numatyti griauti, 
kad būtų praplėsti O’Hare aero 
dromo nusileidimo takai. Šei
mos turėjo išsikelti iki liepos 1 
d., bet miestas nevers, nes nėra 
užmokėjęs už nuosavybes.

NELAIMINGAS TILTAS
Vokietijos prekinis laivas E. 

C. Schulte, siaučiant smarkiam 
vėjui, įplaukė į Pennsylvanijos 
gelžkelio atkeliamą tiltą prie Ca 
lumet upės ir 124-os gt. Prieš 
penkias dienas kitas prekinis lai 
vas buvo užkliudęs tą patį til
tą. Ten staigus upės vingis la
bai apsunkina laivų navigaciją.

DIDESNĖS ALGOS MUZI
KANTAMS

Chicagos muzikantų unija pra 
deda derybas sudaryti kontrak 
tą Chicagos simfoninio orkes
tro muzikantams. Unija reika
lauja garantuotą metinę $12,- 
000 algą ir kitų darbo priedų. 
Dabar muzikantai gauna $177.-

vienasparnis niškos mokesčiais apdedamos 
i nuosavybės. Jis užrašė taip: 
! beisbolo pirštinė, 1956 metų ve- 
f žirnelis, trys gilės ir viena pa
dvėsusi gyvatė. Ar už tai turės 
mokesčius mokėti, dar nežinia.

VAGYSTĖS VARGINA 
NIAGESIUS

UG-

Iš ugniagesių stočių prie 
6017 S. State ir 3517 W. Cort- 
land paskutiniu laiku įvykdavo 
vagysčių, kai ugniagesiai išvyk 
davo gesinti gaisrų. Iki šiol pa- 

Į vogta kepamas pietums keps
nys, televizijos aparatas ir ba
tai. Ugniagesiai skundžiasi to
kiu nemandagiu jų sunkaus dar 
bo įvertinimu.

PABĖGO ARKLYS

Arklys pabėgo iš Sportsman 
Parko, arklių lenktyniavimo vie 
to vės, 3301 S. Laramie. Polici
ja turėjo daug darbo, kol ark
lį pagavo 9 mylias nuo parko 
prie 1537 W. 59-os gt.

PAVOGĖ PAŠTO ŽENKLŲ

Vagys išdegino skylę geleži
nėje spintoje North Chicago 
pašto skyriuje, 1514 Sheridan 
rd., ir pavogė daugiau kaip

Mamyte, tu kaip saulė švie
ti! Tu esi mano gyvenimas. 
Tavo lūpos, kaip rožės mielos. 
Tavo akys, kaip mėlynas dan
gus. Tavo meilė mums bran
giausia... Juk tu taip rūpinies 
savo vaikais: kad mums niekad 
nieko netrūktų, kad mes gy
ventume laimingai. Aš prašau 
Dievulį, kad Jis tave mums lai
kytų dar ilgai, ilgai...

Birutė Paliulytė, 
Waterbury Lit. m-los II sk. m.

BE MAMYTĖS

Sėdžiu aš prie lango ir žiūriu 
į tuos vaikučius, kurie turi 
mamytes. Taip gera jiems!... 
Neturi vargų ir bėdų. Mamytės 
juos aprengia, pavalgydina. 
Išleidžia į mokyklą. Vakare 
užmigdo šiltoj švarioj lovytėj. 
Jų mamytės juos myli labai, 
labai.

Jūratė Vaitkutė, 
Waterbury Lit. m-los mok.

50 savaitinio atlyginimo per 30 $40,000 vertės pašto ženklų.
darbo savaičių, kas sudaro apie 
$7,000 metuose.

ĮVAŽIAVO Į MŪRĄ

Automobilis įvažiavo į CTA 
autobusą prie Fulton ir Des- 
plaines gatvių. Autobusas tuo
met įvažiavo į mūrinę sieną, 

i Iš 40 važiavusių keleivių, 34 
įbuvo sužeisti.

Pašto inspektoriai tiria įvykį. 
Daug pavogtų ženklų yra pa
minkliniai, kurie ženklų rinkėjų 
yra gaudomi ir noriai p'erkami.

— Amerikoje kiekvienai šei
mai 1962 m. tenka sumokėti į- 
vairių mokesčių 2,530 dol. 1950 Į 
m. šeima mokesčių mokėjo. 
1,150 dol.

PASAKA
Vieną kartą gyveno labai 

neturtinga šeima: tėtė, mama 
ir jų trys maži vaikučiai. Vy
riausias sūnus buvo devynerių 
metų. Jis vadinosi Vytelis. Vi
dutinioji dukrytė — septyne- 
rių metų — Aušrelė ir jauniau
sias sūnelis dviejų metukų — 
Linelis.
Tėveliai labai sielojosi, nes ne

turėjo kuo savo mažųjų maitin
ti. O vaikučiai tokie gražūs, to
kiom didelėm, mėlynom, lyg li
no žiedais, akutėm žiūrėjo mal
daujančiai į tėvelius. Vytelis 
buvo jau gana protingas. Jis 
slėpdavosi kur nors į kamputį, 
kad neišduotų jo akys alkio ir 
neskaudintų tėveliams širdies. 
Aušrelė dažnai pravirkdavo, 
prašydama mamytės duonytės. 
Vietoj duonelės, pasipildavo mo 
tinai ašaros per veidus ir švie
siaplaukė Aušrelė nieko nega
vusi, sprukdavo į kamputį. Tik 
mažasis Linelis nuolat zyzė ir 
zyzė įsikibęs motinai į sijoną— 
mamyte, duonelės. Motinai, 
kaip peiliu varstė širdį mažojo 
katinėlio, graudus balselis. Ji 
buvo bejėgė nuraminti jį, nes 
ničnieko neturėjo. Priglaudusi 
mažytį prie savęs nuolat bėgo 
prie lango. Jau pražiūrėjo ir

akis belaukdama vyro, kuris iš 
pat ryto išėjo pas žmones iš
maldos prašyti ir dabar dar 
negrįžo.

Gerokai sutemus, kada vaiku
čiai alkio ir lūkesčio išvarginti 

.'jau buvo sumigę, vos nešdamas 
j sunkią naštą, atvyko tėvelis. 
Vaikai, lyg kokios nematomos 
jėgos pažadinti visi trys stryk
telėjo lovoje ir “uždainavo” — 
mamyte, duonelės. Motina su
žiuro į vyrą. Tėtis plačiai atvė
rė besišypsančias lūpas ir, pri
ėjęs prie sušalusių, išalkusių 
vaikučių, apsupo juos ranko
mis, priglaudė prie krūtinės ir 
tarė: “Taip, mamytė tuoj at
neš ne tik duonelės, bet ir šilto 
pienuko. Daugiau nebadausite. 
Gavau darbą. Dirbsiu kiekvie
ną dieną nuo saulės patekėjimo 
iki nusileidimo. Pareidamas vi
suomet atnešiu jums duonelės.”
Vaikai, pamatę garuojantį pie- 

nuką ir geltoną, kvepiančią 
duonytę, puolė ant kelių prieš 
Marijos Šventos paveikslą, ran
kytes pamaldžiai sudėję, pri
spaudė prie lūpyčių ir kartojo, 
kartojo padėkos žodžius, kurių 
išmokė geroji mamytė.

Danguolė Šukelytė

Omahoje už margučių dekoravimą gavo dovanas (iš kairės) Lich- 
tas, K. Naikelytė ir Velykų bobutė V. Baliulytė.

Nuotr. K. L. Musteikio
TRUPUTĮ PAGALVOK

1) Kaip 45 reikia padalyti į 
keturias dalis taip, kad prie pir 
mosios dalies pridėjus 2, nuo 
antrosios dalies atėmus 2, tre
čią padauginus iš 2, o ketvirtą 
padalijus iš 2 gautume tą patį 
skaičių? (5 taškai)

Velykų prisiminimai. (Nuotr. K. L. Musteikio)

2) Kas prieky tavęs, bet nie
kad nematai? (2 taškai)

Atsiuntė Romas Vasiliauskas
3) Turi daug kojų, paeiti ne

valioja (negali). (2 taškai)
Atsiuntė Birutė Paliulytė

Taškų laimėjimai

A. Arštikytė — 71; E. Po
cius — 65; A. Palytė — 63; 
D. Siliūnaitė — 61; Z. Girgi- 
naitė — 60; A. Pračkailaitė— 
50; B. Paliulytė—40. Kiti ma
žiau.

Galvosūkių atsakymai

1) 8 bulkutes padalijus į tris 
dalis, kiekvienam teko po 8/3 
(2-/3). čigonas pats suvalgė 
2-'/3 dalis, trečiam kelei
viui liko i/3, o likusios 7/3 
teko iš lietuvio. Tad lietuviui 
priklauso 7 litai, o čigonui 1 li
tas.

2) Nemunas, Minija, Bartu- 
1 va, Venta, Akmenė, šventoji, 
Mūša, Nemunėlis (Lielupė).

3) Metai.

REDAKCIJOS KAMPELIS

Dėkojam . Clevelando Šv. Ka
zimiero vardo lietuviškos m-los, 
trečio skyriaus mokiniams, už 
gražų ir nuoširdų žodį TŽ ad
resu. Džiaugiamės, kad skaito
te ir patinka. Ačiū Stefutei už 
gražius eilėraščius. Dėsime. 
Ačiū poniai Nasvytienei už ini
ciatyvą.




