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Olandai suduosiu smūgį įsibrovėliam indonėzam
Ministerių kabinetas svarsto, ar 

bombarduoti Indonezijos bazes
Moterys ir vaikai evakuojami

HOLLANDIA, Vakarų Nau-' 
joji Gvinėja. — Olandų parei
gūnai vakar pranešė: daugiau 
kaip 400 Indonezijos kareivių ir 
parašiutininkų išlaipinta Vaka
rų Naujoje Gvinėjoje ir prieš 
juos jungtinai iš oro, jūros ir 
žemėje bus pradėtas puolimas 
48 valandų laikotarpyje.

Olandai svarsto galimybes 
bombarduoti Indonezijos salos 
bazes.

Pasak olandų karinio štabo 
Hollandia mieste pranešimo, ad
mirolas Leendert Reeser, Olan
dijos karinių dalinių Naujoje 
Gvinėjoje vadas, ruošia su
jungtą puolimą prieš keturias 
indonezų pozicijas, sudarytas 
parašiutininkų praėjusią savai
tę.

Indonezai kareiviai turi pozi
cijas šiose vietovėse: 20 mylių 
šiaurėje nuo Kaimana aerodro
mo, kur 80 parašiutininkų buvo 
nuleista ketvirtadienį; kelios 
mylios nuo Fak Fak uosto, kur 
50 parašiutininkų buvo apsiaus
ti olandų dalinių kontrapuoli
muose, pradėtuose balandžio 27 
dieną, ir prie Terminabuano, 
kur daugiau kaip 200 indonezų 
buvo nuleista iš lėktuvų savait
galyje.

*
Daugiau kaip 100 moterų ir 

vaikų evakuota laivu iš Termi- 
nabuano, šiaurės vakarinėje 
krašto dalyje, susikirtus šešta
dienį Olandijos ir Indonezijos 
kareiviams.

Protestai nuteisus
Heinz Brandtą

BERLYNAS. — Pernai birže 
lio mėn. iš Vakarų Berlyno Ry
tų Vokietijos agentams pagro
bus Frankfurte leidžiamo prof. 
sąjungų organo “Metall” bend
radarbį Heinz Brandtą, neseniai 
jis Rytų Vokietijoje, jį apkal
tinus dirbus Vakarų vokiečių ir 
JAV žvalgyboms, nuteistas 13 
m. kalėjimo bausme. Brandtą 
pagrobus jau buvo visa eilė pro 
testų iš vakarų pasauly veikian
čių prof. sąjungų pusės ir tie 
protestai dar padidėjo H. Brand 
tą nuteisus.

Šveicarų prof. sąjunga savo 
proteste pažymėjo: “Nuteisi
mas reiškia nesiskaitymą su 
teisingumo reikalavimais ir žmo 
gaus asmenybės gerbimu. Jis 
dar kartą įrodo, kad komuniz
mas paneigia visus tuos pagrin
dus, kuriais paremta tikroji de
mokratija ir tikras prosąjun- 
ginis judėjimas.

KALENDORIUS
Gegužės 22 d.: šv. Rita, Rit- 

menis, Aldona.
Gegužės 23 d.: šv. Dezideri- 

jus, Augmantė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 80 laipsnių; rytoj — dali
nai apsiniaukę, truputį pasikeis 
oro temperatūra.

Saulė teka 5:25, leidžias 8:09.

Gynybos ministerijos šalti
niai Hagoje pareiškė, jog olan
dų ministerių kabinetas svars
to pasiūlymą bombarduoti In
donezijos bazes Amboina, Mo- 
rotai ir Ceram salose, kad bū
tų sustabdytas desantininkų iš
laipinimas.

Švedai apie sovietų
konstitucijų

STOCKHOLMAS, Švedija. — 
Stockholmo dienraštis “Dagens 
Nyheter” laiko daugiau nei a- 
bejotina Chruščiovo teigimą, jog 
dabartinė Sovietų Sąjungos kon 
stitucija neįmanoma pagerinti 
ir turinti būti pakeista nauja. 
Stalininės konstitucijos 134 — 
142 straipsniuose visiems pilie
čiams užtikrintos net tokios tei
sės, kaip visuotiniai, lygeteisiai

Bankete dalyvavusieji prekybos rūmų direktoriai (iš dešinės sėdi) — Charles D Macke, Kuzas,
kongr. Yates, dr. J. Jerome, Feliksas Raudonis, dr. K. Drangelis, Antanas Valoms. Stovi: Villiam Ka
reiva, Adolfas Baliūnas, Pranas Bulaw, Frank Zogas ir Petras Vilkelis, Pacenkis, Bruno Shukis ir St. 
Balzekas, Sr. ____________________________ V Noreikos nuotr.

Sėkmingas Lietuviu Prekybos Rūmu banketas
LIETUVA IR VĖL BUS NEPRIKLAUSOMA

Kongresmanas Sidney Yaies į jos ateitį žiūri viltingai 

CHICAGO. — JAV Atstovų'džiaugė, kad ligšiol Jungtinės-besidarbuodama, dar keletą pa-
— — _ Z I-i-i bl n 1 ZYT'O'O Bl 71iri_

Rūmų narys (kongresmanas) 
Sidney R. Yates buvo pagrindi- 

ir slapti balsavimai. Pradėti vyk n*s kalbėtojas užvakar įvyku- 
dyti tuos straipsnius praktikoje s‘ame Chicagos Lietuvių Prcky- 
turėtų daugiau reikšmės, kaip bos Rūmų iškilminguose pietuo- 
tuzinas naujų konstitucijų ant: se> kurie buvo Ambassador 
popieriaus - pastebi “Dagens Wes\. viešbutyje. Kalbėtojas
Nyhetcr”. vaizdžiai atpasakojo lietuvių tau 

• . siekiant lais-
— VVilhelm Grewe, Vakarų Vo ’ vo ir nepriklausomo gyvenimo, 

kietijos ambasadorius Washing-; priminė buvusiojo JAV preziden 
tone, grįžo į Bonną, kur jis bus j to Woodrow Wilsono pagalbą 
paskirtas į naują diplomatinį | pavergtųjų tautų, drauge ir Lie 
postą.

Amerikos Valstybės nepripaži 
no Lietuvos aneksijos ir tai tu
ri daug reikšmės. Neabejoja
ma, kad vėliau ar anksčiau ko
munizmas bus ne tik sulaiky
tas, bet ir sunaikintas, tada ir 
Lietuva ir kitos pavergtos tau
tos bus išlaisvintos.

Dr. Juozus Jerome, Lietuvių 
Prekybos Rūmų pirmininkas, 
pristatydamas svečią kalbėtoją, 
priminė, kad kongresmano Ya
tes, kandidato į senatorius iš 
Illinois, motina yra gimusi ir 
užaugusi Lietuvos sostinėje Vii 
niuje.

Dr. Petras Daužvardis, Lie
tuvos generalinis konsulas, sa-

tuvos išsilaisvinimo kelyje. A 
Amerika pagelbės graikų , not jo, ir Amerikos lietuvių įna 

laivynui. Jungtinės Amerikos ; šas kovojant lietuvių tautai dėl 
Valstybės sustiprins Graikijos i nepriklausomybės nebuvo men- 
laivyną, pavesdamos dar du nai I kas. Kongr. Yates labai gerai 
kintuvus ir vieną povandeninį I yra žinoma ir dabartinė Lietu- vo žodyje išreiškė pageidavimą, 

I laivą. Tai vakar pranešė JAV | vos padėtis, jos kančios Sovietų , kad Lietuvių prekybininkų or- 
’ ambasada Atėnuose. į Rusijos okupacijoje. Jisai pasi- ganizacija, ligšiol labai gražiai

Nekalto Prasidėjimo Seserų Rėmėjų draugijos seimo, įvykusio geg. 20 d. Jaunimo Centre, Chi
cagoje, prezidiumas: J. Kerulis (kairėje), prel. M. Krupavičius, Motinėlė M. Augusta, Lietuvos ge
neralinis konsulas dr. P. Daužvardis, J. Jasaitis, kun. dr. K. Matulaitis. A. Gulbinsko nuotr.
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KRIKŠČIONŲ DEMOKRATŲ KONGRESAS
Gegužės 8-16 dienomis Ca- 

racase, Venecueloje, įvyko Pir
masis Pasaulinis Jaunųjų Krikš 
čionių Demokratų kongresas o- 
balsiu — Jaunieji krikščionys 
demokratai Už laisvę, taiką ir 
teisingumą.

Iš laisvojo pasaulio kraštų su 
važiavo jaunųjų atstovai paliu
dyti pasaulinės apimties jaunų
jų KD bendradarbiavimo istori
nį faktą, sumegzti tampresnius 
ryšius, sudaryti bendrą organi
zaciją ir nustatyti jos ateities 
veiklos gaires — visa tai kovai 
prieš komunizmą ir už paverg
tųjų tautų išlaisvinimą.

Kiekvienai tautinei krikščio
nių demokratų organizacijai

Kongrese atstovauti buvo nu
matyta po du pilnateisius atsto
vus.. Tokiomis pat teisėmis nau
dojosi pavergtųjų Vidurio ir Ry 
tų Europos tautų ir kitų egzi- 
lų tautinės grupės. Šalia pilna
teisių atstovų, dalyvavo taip 
pat nemažas kongreso dalyvių 
- stebėtojų skaičius.

Pirmutinė 40 ašmenų Euro
pos ir Afrikos tautų atstovų gru 
pė į New Yorką atskrido ge
gužės 5 d. Gegužės 7 d. toji 
grupė lankėsi Washingtone ir 
buvo priimta Baltuosiuose Rū
muose Jungtinių Amerikos Val
stybių prezidento John F. Ken
nedy ir jo brolio Robert F. Ken
nedy — Attorney General, šio- i

Formoza priima pabėgėlius iš 

raudonosios Kinijos
TAIPEI, Formoza. — Nacio- , šalpos ir pagalbos įstaigomis, 

nalinės Kinijos ministerių ka-i ypač Hong Kongo pareigūnais, 
binetas vakar pranešė, jog jis pagelbstint britų kolonijoje iš-
pasiruošęs priimti visus pabė
gėlius iš komunistinės Kinijos, 
kurie dabar yra Hong Konge 
ir jei norės atvykti į Formozą.

Ministerių kabinetas taipgi pa 
skyrė 1,000 metrinių tonų ry
žių pabėgėliams. Laisvosios Ki
nijos valdžia nori bendradarbiau 
ti su visomis vyriausybėmis ir

reigų priimtų, būtent organizuo
ti ir globoti lietuvių skyrių Chi
cagoje rengiamoje (kasmet) 
tarptautinėj parodoj ir taip pat 
pasirūpinti lietuvius atstovauti, 
minint Chicagos miesto 125 m. 
sukaktį. Šis minėjimas įvyks 
šiais metais.

Antanas Valonis, dr. Kazys 
Drangelis ir VVilliam Kareiva Į 
buvo specialiai pagerbti, ištar
navę Prekybos Rūmų valdybo
je 25 metus.

Iškilmingų pietų banketo pro 
gramą pradedant, invokaciją at 
kalbėjo kun. prof. dr. Raymon
das Jančiauskas, S. J., Preky
bos Rūmų pirmininko brolis. 
Meninę dalį atliko gražiabalsė 
dainininkė Eleonora Zapolis, pa 
dainuodama St. Gailevičiaus “O 

i laukiau, laukiau”, George Ger- 
shwin “Summertime” ir Austin 
Lara — “Granada”. Akompa
navo Jonas Byanskas. Be to, 
jo stygų orkestras grojo ban
keto metu ir šokiams. Banke
te rengimo komitetui vadovavo- 
Julius Kuzas, William Kareiva 
ir Feliksas Raudonis.

Šis tradicniis Lietuvių Pre
kybos Rūmų banketas praėjo 
geroje nuotaikoje. Jame buvo 
daugiau kaip 300 asmenų. Dau 
giausiai lietuviai prekybininkai, 
pramonininkai, profesionalai ir 
politikai. Daug Amerikoje gi
musio lietuvių jaunimo.

Baltijos jūra “
tarptautine jūra

BONNA, Vokietija. — Ry
šium su gegužės mėnesio pra
džioje Amerikos lėktuvnešio 
“Wasp” ir kitų karo laivų vieš
nage Baltijos uostuose Kielyje, 
Flens'burge ir kitur, vokiečių 
ir kitų Europos kraštų spau-1 
da pažymėjo, kad savo karo lai- i 
vų vizitu Baltijos uostuose, a- j 
merikiečiai pabrėžė faktą, jog 
jie Baltijos jūrą laiką tarptau
tine jūra. Tad nėra kalbos, kad 
kas ners kitas (pvz. sovietai) 
galėtų tą jūrą laikyti sau pri
klausančiais vandenimis.

spręsti pabėgėlių problemą.

Naujausios
žinios

— Italija ieško Azijoje rinkų. 
Italija siųs specialias delegaci
jas kelių mėnesių laikotarpyje 
į Japoniją, Filipinus, Formozą 
ir Indoneziją surasti prekybos 
rinkų.

— Adlai E. Stevenson, JAV 
ambasadorius Jungtinėse Tau
tose, pareiškė, jog nenaudinga 
būtų dabar kelti klausimo dėl 
komunistų grėsmės Thailandui 
iš Laoso J. T. Saugumo tary
boje.

— Pierre Salinger, preziden
to Kennedžio spaudos sekreto
rius, grįžo iš Rusijos į Wash- 
ingtoną.

— Australija nori imigrantų
prancūzų, paliekančių Alžiriją. 
Tai pranešė imigracijos ministe
ris Alexander Downer;

Europos Sąjūdžio kongresas
MIUNCHENAS, Vokietija. — 

Europos Sąjūdžio (jo centras 
— Briuselyje) kongresas šau
kiamas š. m. birželio 7-8 d.d. 
Miunchene, Vokietijoje (Mažojo 
je Kongreso salėje). Pirmąją 
kongreso dieną, po numatytos 
spaudos konferencijos, iškilmin 
gą posėdį atidarys ES pirmi
ninkas Maurice Faure. šalia 
pranešimų, diskusijų, dar numa 
tytas priėmimas ir kita spaudos- 
konferencija. Daug svarbių at
stovų laukiama iš Prancūzijos.

Miuncheno kongrese taip pat da 
lyvaus ir lietuvių atstovai.

Gegužės 12 -13 d.d. Paryžiu
je įvyko Prancūzijos Europos 
Sąjūdžio organizacijos kongre
sas — jis turėjo parengti bend
rą kryptį Miuncheno kngresui. 
Buvo pakviestas ir lietuvius at
stovavo prof. J. Baltrušaitis. 
Centro ir Rytų Europos vardu 
kalbėjo min. Aueris (vengras). 
Priimta rezoliucija — vienoje 
jos vietoje paliestos ir paverg
tos tautos.

je grupėje atskrido ir inž. Adol
fas Vcnskus — Vidurio Euro
pos Krikščionių Demokratų U- 
nijos Jaunųjų Sekcijos ir Eu
ropos lietuvių jaunųjų KD pir
mininkas — iš Paryžiaus.

Krikščioniškosios Demokrati
jos' Studijų klubui atstovauti 
iš Chicagos į Caracasą nuskri
do architektas Leonas Pabedins 
kas. Prie lietuvių atstovų prisi
jungė graži vienuolikos asmenų 
Caracaso lietuvių svečių - stebė
tojų grupė.

Kongrese dalyvavo 37-nių 
kraštų tautinių grupių atstovai 
ir 15 tautų stebėtojai.

(Nukelta į 6 psl.)

Trumpai iš 
visur

— Pasaulio lietuvių seimas, 
nutarus , Pasaulio Liet. Bend
ruomenei, šaukiamas 1963 m. 
rugpiūčio 30 - 31 d.d. ir rugsėjo 
1 d. Toronte, Kanadoje. Jau 
pradėti planuoti parengiamieji 
darbai. Seimo data supuls su 
Kanados Lietuvių diena. Pir
masis Pas. Liet. seimas buvo 
New Yorke.

— Norvegų vadas grįžo na
mo. Einar Gerhardsen, Norve
gijos premjeras, grįžo į Oslo iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių, 
kur viešėjo 10 dienų.

— 45,000 angliakasių Saare, 
Vokietijoje, streikavusių 8 die
nas, jau grįžo į kasyklas.

— Italų ir šveicarų darbinin
kai baigė Alpėse gręžti tunelį, 
kuriuo eis kelias (tunelis 3.6 
mylių ilgio).

Iš Chicagos Lietuvių Prekybos rūmų praėjusį sekmadienį įvykusio 
banketo. Iš dešinės: Atstovų rūmų narys ir pagrindinis kalbėto
jas Sidney R. Yates; dr. Juozas Jerome, prekybos rūmų pirminin
kas; kun. prof. dr. Raymondas C. JančauskaS, S. J., kalba invo
kaciją; gen. konsulas dr. Petras Daužvardis; Mrs. Sidney Yates, 
kongresmano žmona, ir teisėjas Al. Wells. V. Noreikos nuotr.

Naujas JAV armijos sekretorius
VVASHINGTONAS. — Cyrus 

Roberts Vance, stropus gyny-1 
bos departamento generalinis 
patarėjas, nominuotas armijos 
sekretorium vieton Elvis Stahr, 
kuris birželio 30 dieną pradės 
eiti Indiana universiteto prezi
dento pareigas.

Vance, 45 metų, yra buvęs 
laivyno karininkas, Yale univer 
siteto auklėtinis ir Wall Stręet 
advokatas. Jis vyriausybės dar
bą pradėjo 1957 metais, kaip 
specialus patarėjas senato pa
siruošimų pakomitečiui, kuriam

tada vadovavo viceprezidentas 
Johnson.

Jis yra trečias “Johnson vy
ras”, gavęs sekretoriaus postą 
Pentagone. Buvęs laivyno sek
retorius John Connally, kurio 
namus neseniai pirko Vance ir 
Connally’s įpėdinis Fred Korth 
yra iš Texas ir Johnson drau
gai.

Vance ir jo žmona Grace El- 
sie Sloan turi penkis vaikus: 13, 
11, dvynukus 9 ir 6 metų.
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VASAROS VALGIAI

— šiandien Pan American lini- 
| jos lėktuvu kelionė apie pasaulį 
Į kainuoja 2,023 dol. Prieš 25 m. 
įkainavo 2,308 dol., tačiau reikėjo 
i keliauti keletą mėnesių.

Natūrali daržovinė dieta va
saros metu yra ideali dieta''

Karštose vasaros dienose ska 
niai pagaminti ir su rūgščia 
grietine užbaltinti šaltibarščiai 
žmogų tiesiog gaivina. Iš dar
žovių ir žalumynų sumani šei- 
myninkė gali pagaminti ska
nių valgių. Su daržovėmis bei 
žalumynais, kuriuose yra daug 
natūralių ir sveikatai naudingų 
vitaminų, galima pripildyti skil 
vį ir pasotinti žmogų, šiltuose 
kraštuose, kaip Ispanijoje ar 
Italijoje, žmonės daugiausia 
daržovėmis maitinasi, o mėsos 
labai mažai valgo. Ir ten gy
ventojai nepažįsta tokių ligų, 
kokias mėsaėdžiai turi- Ten nu- 
pilvusių rečiau pamatysi negu 
tarp mėsaėdžių germanų ar 
anglų.

Kas savo — nepeiksime, bet 
ir neniekinsime to, kas yra ge
ro pas kitus. Reikia pripažinti, 
kad Italijos ir Prancūzijos šei- 
myninkės yra tikros artistės 
daržovinių valgių gaminime. Iš 
daržovių, žalumynų ir vynuo
gių ar kitokių vaisių padaro 
tokius akiai patrauklius, taip 
skaniai kvepiančius, taip gomu
riui gardžius valgius, kad tu
ristai net juos fotografuoja ir 
dailininkai tų valgių paveiks- ; 
lūs piešia. Iš jų verta pasimo-; 
kyti, kaip vasariškus valgius 
gaminti ne tiek dėl meno, kiek 
dėl sveikatos.

Kai kurias ligas gydant yra 
tiesiog naudinga valgyti dar
žoves, žalumynus ir vaisius, ne 
tiktai vasaros metu, bet ir ki
tais laikotarpiais.

Linkę į nutukimą, norį su- 
mažinti savo kūno svorį priva
lo kiek galint vengti mėsiškų, 
krakmolinių, cukrinių ir riebių 
valgių, o valgyti daugiau viso
kių lapų, uogų ir rūkščių vai
sių. Tokiems reikia daugiau pa 
pasninkauti kai oras yra šiltas 
ir kūnui mažiau kuro (kalori
jų) teikti.

Daržovinė dieta yra naudin
ga tiems, kurių širdis yra per
daug apsunkinta. Turintiems 
širdies ligą citroniniai vaisiai 
ypatingai naudinga valgyti. 
Uogos ir vaisiai, ypatingai ci- 
tronai, gesina troškulį ir gaivi
na širdį, nes palengvina šir
džiai geriau kraują pumpuoti.

Žalumynai ir vaisiai pagelbs 
ti liuosinti užkietėjusius vidu
rius.

Kol nebuvo išrastas insuli
nas, tai nuo senų laikų sergan
tieji cukrine liga (diabetes me- 
įlitus) gydėsi prisilaikydami 
žalumynų dietos.

Pasninkavimas ir valgymas 
tik daržovinių ir vaisinių val
gių dažnai yra naudinga inks
tų ligose. Pasitaiko kartais, kad 
po tokio pasninko inkstai vėl 
pradeda normaliai veikti, o 
prieš tai kitokios gydymo prie
monės būdavo nelabai efektin
gos.
t' Pastebima, kad uogų, vaisių

Jr

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.

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

Current Dividend up to 4^%

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

3656 West 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 8 v. iki 
4:80; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8:
šešt. nuo 1 iki 4 vai.

Tel. ofiso PO 7-6000, r*z. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West 63rd Street
Va.l. kasdien nuo 1— 4 p. o. tr 6
iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.

ir lapinių daržovių valgytojai 
lengviau ir daugiau šlapinasi. 
Patartina papasninkauti ir mai
tintis daržovėmis bei vaisiais 
tiems, kurie turi reumatizmą, 
kadangi tokiu atveju reikia su
mažinti maiste baltymų (albu- 
meno) kiekį ir palengvinti kū
no srutų eliminaciją.

Ir turintiems aukštą kraujo 
spaudimą patartina vengti mė
siškų valgių-

Kai kuriose chroniškose virš
kinimo sistemos ligose ir žarnų 
susilpnėjime, daržovinė dieta 
gerai pagelbsti.

Ir daug kitų ligų sėkmingiau 
galima pagydyti su daržoviniais 
valgiais. Negi čia visas ligas 
galima išvardinti — perdaug 
vietos užimtų.

Iš čia patiektų keletos žinių 
skaitytojas supras kaip naudin
ga yra valgyti daržoves, uogas, 
žalumynus ir vaisius vasaros 
metu. i

I
DAKTARO ATSAKYMAI ! 

Į KLAUSIMUS |

Klausia E. U. — Vienas po
nas mūsų bute taiso televizijos 
aparatus ir pripildo mašinų ba
terijas. Jis dirba naktimis ka
da miegame, ir kai išbudę at- 
sikeliame, tai bute yra stiprus 
smalkinis dvokimas lyg koksai 
gumos degesys. Ar tas dvoki
mas yra pavojingas sveikatai, 
ir ar nuo tų smalkių gali galvą 
skaudėti? Rytmečiais man gal
vą skauda ir jaučiu didį nuo
vargį. Už tamstos patarimus 
sveikatos klausimais tariu nuo
širdų ačiū.

Atsakymas E. U. — Svilė
siai ir kitokios smalkės alsavi
mo sistemai, kraujui ir apskri
tai sveikatai kenkia. Jei tams
tos organizmas toms smalkėms 
yra alergiškas, tai yra pavojus 
net gauti astmą. Buto kamba
riai, ypač miegamasis, privalo 
būti gerai ventiliuojami.

Klausia K. A. — 1960 m. 
tris sykius įsiskiepijau nuo po
lio ligos dr. Saiko skiepais. Vie 
name dienraštyje buvo rašyta, 
kad šiais metais bus duodama 
nuo polio ligos dr. Sabino skie
pai tablečių pavidale. Aš, įsi
skiepijęs dr. Saiko skiepais, ar 
turėčiau pasinaudoti dr. Sabi
no skiepais, ir kiek sykių?

Atsakymas K. A. — Dr. Sa
bino skiepais gali pasinaudoti 
visi, net ir tie, kurie buvo įsi
skiepiję dr- Saiko skiepais. Ko
kiomis dozėmis ir kiek sykių 
tamstai reikės dr. Sabino skie
pus imti, turi teisę spręsti tik
tai tamstos šeimos gydytojas.

Klausia M. T. — Prieš me
tus laiko jaučiausi kiek apsil- 
pęs, be energijos. Man draugai 
patarė imti vitaminų tabletes, 
tad nusipirkęs tų tablečių, 
ėmiau kas dieną po tris, o nuo 
jų pradžioje buvo lyg geriau. 
Bet paskui netekau apetito, oda 
pradėjo niežėti ir plaukai smar-

lyti 

» ** ''
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Washingtone ant poni arkliuko bandoma pajodinėti prezidento 
Kennedy sūnus. (UPI)

Kanados žinios
Hamilton, Ont.

Gražiai paminėtos motinos
Gegužės 13 d. Hamiltone bu

vo gražiai paminėta motinos die 
na. Pirmiausiai buvo prisimin
ta motinos A. V. lietuvių para
pijos bažnyčioje. Kun. klebo
nas dr. J. Tadarauskas pasky
rė motinai puikų pamokslą. Vė
liau 4 vai. p. p. Lietuvių Na
muose vyko viešas motinos mi
nėjimas. Turiningą paskaitą 
skaitė atvykusioji iš Otavos į 
dr. M. Paplauskienė, kuri moks 
liškai, bet visiems suprantamai i 
apibūdino lietuvės motinos ro
lę tiek caro, tiek dabartiniais 
bolševikų laikais. Nemažesnė 
užduotis tenka ir dabar lietu
vei motinai, kada savanoriška 
vaikų ištautėjimo banga liečia 
mūsų priaugančią kartą. Pas
kaitininke apžvelgė motinos mi
nėjimus, iš senų laikų. Jie pra
sidėjo tarp Amerikos lietuvių. 
Nepriklausomoje Lietuvoje mo
tiną pradėta minėti nuo 1929 
m. Prelegentė skatino šį gražų

kiai slinko, nusilpau ir daug 
svorio netekau. Nuėjau pas dak 
tarą, ir jis man pasakė, kad 
man plaukai slenka nuo perdi- 
delio kiekio vitamino A, ir vi
sas kūnas susilpo nuo hipervi- 
taminozės. Prašau, pone dak
tare, pareikšti savo nuomonę, 
ar tai tiesa kad nuo perdidelio 
kiekio vitaminų man plaukai
nuslinko ir sveikata susilpnėjo. Į3321 S. Halsted sT-ČLiffside 4-5665

Atsakymas M. T. — Tikra į______________ ._____________
tiesa. Nuo vitamino A hipervi- 
taminozės ne tik plaukai nu
slenka, lūpos suskirsta, bet ir 
visa sveikata pakrinka.

PATIKSLINIMAS

Tūpusiame straipsnyje “Pu- 
trefakciniai nuodai”, skirsnyje 
— kaip gelbėti, vieton spaudos 
klaidos “Tuoj duoti gerti karš
tos druskos (epsom salt) skie
dinio”, — turi būti: “Tuoj duo
ti gerti karčios druskos (epsom 
salt) skiedinio”.

paprotį palaikyti ir tęsti. Me
ninę programos dalį atliko pa
tys mažieji. Buvo pagerbtos ir 
apdovanotos gausių šeimų mo
tinos. Motinoms dovanas pas
kyrė atskiros lietuvių organi
zacijos, veikiančios Hamiltone. 
Mokyt. L. Vcrbickaitė Europon

Hamiltone išaugusi, bet puiki 
ir susipratusi lietuvaitė L. Ver- 
bickaitė, mokytojauja vietos 
pradžios mokykloje. Per atei
nančias atostogas mokytoja L. 
Verbickaits su keliomis kitomis 
lietuvaitėmis išvyks į Europą 
ir žada aplankyti kelis kraštus 
kaip Vokietiją, Italiją, Šveica
riją ir kt.

Išvyko Liucija ir Genė 
Skripkutės

Europon iš Hamiltono 6 sa
vaitėms išvyko seserys Liucija 
ir Genė Skripkutės, kurios savo 
kelionės metu žada aplankyti 
Vokietiją, Italiją, Šveicariją, Is
paniją, Portugaliją ir t.t., P-lė
G. Skripkutė yra buvusi Ha
miltono LB pirmininkė, veikli 
visuomenininke. (Kl. G.)

— Kruviniausias karas buvo 
antrasis pasaulinis — žuvo 22,060,- 
000 ir sužeista 34,300,000.

ELECTR0P1IC5
*--rr*nw-aii..in:u

TV-R&DIUAI-30OST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 

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

Viskam Žemiausios kainos Ir garantija

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IB 
ĮURŠTOS RUSI ES KOTOGRAFIJO’- 
MCSŲ SPECIALYBĖ.

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

(Incorporated)
EDVARDAS ULIS, sa.

IVI O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to.” Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 Pl. WA 5-8063

%

ŠILEIKIS, 0. P.
Grthopedas. Prolezistas 

Aparatai-Protezai. Med. bau
% dažai. Spec. pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t.t
Vai. 9-4 Ir 6-8. ŠeStadieniais 9-1. 
OKTHOPED1JOS VECHNJKOS LAB 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. IR X. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimu 

DS11 valandos .skambinti telefonu 
HEmlock 4-1532 nuo 2 lkl 9 v. p. p 
kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
dlen. uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

Ofiso telefonas PK 8-322#
Re?, telef. WAlbrook 5-5070

Rez. HE 6-1070

DR. K. G. DALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cratvford 
Medical Building). tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimo. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 8-0001,

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

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

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo' 1 Iki 3; treč. 
uždaryta. Antrad. Ir penkt. vakarais 
nuo 7 ilki 8.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Vai. i,at> ’ien nuo 6—8 vai vak. 
šešt. 2—4 vai.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 
Kez. \VAlbrook 5-3048

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. ofbm HE 4-5819- rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
gydytojas ir chirurgas

2434 West 7 lst Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. *1-6, treč., 6-ešt. pagal sutartį, 
sekm. uždary ta.

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. H1 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51at Street
;Bendra praktika Ir Alergija)

valandos: pirm., antį-., ketvirt. 2-9 
vai., penkt. 10 v. r. iki 9 v 

j šeštad. 10 v. r iki 1 p. p. Ligonius 
.irtnaa pagal susitarimą.

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

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

Tel. Ofiso 247-1002. Namų PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Taipgi Įvairios nervines ligos 
Valandos pagal susitarimą.

4063 Archer Avenne
(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-087S

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

8132 S. Kedzie Avė. WA 5-2670.
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0001. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ligos

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

Vai.: kasdien 1—8 Ir 6—8 vai. vai. 
šeštadieniais 1-4 p. p.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidans ir vaikų ligos 
2787 West 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak., 
šeštad. nuo 12:30 iki 2:8 0 vai. p. .p 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus. 

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
Ligonius nrlime nagai zuRitarlma
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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, 
uždaryta.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

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

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

Tci. Ofiso — BĮ 7-0400.

Tel.: RElianee 5-1811
DR. WALTER L KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street 
Vai..- Pirmad., antrad. ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:36-8:80 
vai. vak šeštad 1 4 vai trečiad.

yl ofiso Ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. I5th 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 RTklzie 3-2868

DR. EHILY V. KRUKAS
GYDYTOJA-CHIRURGfe 

4146 S. Archer Avė.
Vai.. Kasdien popiet nuo 12—s vai. 
vak., pirm,, antr., ketvir. 6—9 vai.

Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTĖ

MEDICAL BUILDING
7156 South Westero Avenue 

Pirmad., antrad., ketv, ir penktad 
Inuo ii vai. Iki 1. vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo

i 11 vai. ryto — 1 va), p ŠeStad 1 l
vai. ryto iki 3 vai p. p.

Oflce tel. RE 7-1168
Res. tel. VVAibrool 5-3765

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGO;- 

2817 West 7lst Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS* PAGAL HUHTTAR1MA 

Tel. ofiso PR 8-7773. rez. PR, 6.4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 West 63rd Street

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

' Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-980!

DR. J. MEŠKAUSKAS
1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
į Specialybč — vidaus ligos

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

Vai.: kasdien 9-13 ryto ir 4-8 v v 
šeštad.: 9 v. r. — 2 p p.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVU IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 Su. Kedzie Avenue
PAGAL SUSITARIMĄ 

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

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGE 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28, DI 

Telef. offlso; PUllman 5-6766 
Narni): BEverly 8-3946 

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

!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, ir penkt. 1-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta.
Ofiso telefonas — BIshop 7-252B

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenne
(Kampas Kedzie ir Archer!

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

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

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

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

Headaches, Arthritis, Rheumatlsm,
Spine & Nerve, Ailments 

1428 Broadway, Gary, Indiana 
Valandos — pirmadieniais 8 iki J 
P. m:. Kitu laiku pagal:; susitarimą. 
Telef. Office Gary: Gary 8858635 

Res. Chicago BIsliop 7-5833

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 West 69th Street 

Spec. ORTHOPEDINĖŠ LIGOS 
Priešais Krvžiaua 'ligonių*

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, REpublie 7-2290.

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

keičia stiklus ir rčinus 
1455 H. California Avė. VA 7-7381
*/al.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad
uždaryta Soštad, 10 v. r. iki 2 p. p

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

Dr.W.Ross Dr.LSeibutis
Inkstų, pūsles ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. Western Avė. tel 
GR 6-0091; 892 E. 159th St., Harvey, 
UI., tel. EDison 3-4388; 30 N Mi
gau Avė.. Suite 808, tel. CE 617764. 

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
6449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5771 
arba 15542 S. Cicero, OakEorest,m 

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 W. 63d. St.
. £>fisų . tel. REHance 5-4410 ’ 

Kez. tel. GRovehilI 6-0617
Valandos: 1-8 p. m. ir 6-8 p m 

Penkt, tik 1—a p : m. 
Trečiad. ir šeštad. pagal nutartį.

Ofiso telef. CLiffside, 4-2896 
Rezid. telef. IVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2—4 i 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sel 
madlemais uždaryta, priimama pa 
gal susitarimą. šeštadieniais nu 
2 vai. iki 5 vai. vak

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS [R CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ 
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th St
Tel, PRospect 8-12^3 ar PR fl-857 
Ofiso vai,: Pirm., antr.; treč. I 
penkt. nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 lkl 
y- v. šešt. 2—4 v. popiet Ir kiti 
latitu — pagal susitarimą; :

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-61

DR. V. P, TUMASONIS
CHIRURGAS’

2454 West 71 st Street
ligonis pagal . susitartu 

Del valandos skambinkit tel.: I 
4-2123 nuo 1 Iki 8 vai. popiet, ku 
dien. Išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas — GRovehlU 6-2821

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 

2524 West 69th Street
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTE 

LIGOS
aiandos: nuo 1-4 Ir 6-8 vai. v 
šeštadieniais nuo 1-4 vaL pop«<

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6248 Sonth Kedzie Avc.
Ofiso vai. kasdien: 2-4: 6-8. 

Šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir se] 
tik skubiais atvejais ir susitarui

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-818

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-661 

Rez. 6600 So. Arteslan Avenne
Vai.: 11 v. ryto lkl S v. p.p/, 6-7 v.'

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), gaukite telefono — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietį] 
ligi 5 valandos ryto kasdien.



JfiV Darbo departamentas ir

DARBININKŲ REIKALAI
ITALIJOS POLITINIAI NEGALAVIMAI

Pastarieji prezidento rinkimai parodė atviras politines opas

Prezidentas John F. Kenne
dy specialiu raštu paskelbė 
Jungtinių Valstybių Darbo de
partamento (Darbo ministeri
jos) jubiliejinius metus. Jie 
bus 1983 metais, nes tasai de
partamentas buvo įsteigtas 
1913 m. kovo 4 d. Departamen 
tą įsteigus, buvo nusakytas ir 
jo tikslas, būtent: “Skatinti, 
ugdyti ir vystyti Jungtinių Vai 
stybių darbo žmonių gerovę, 
gerinti jų darbo sąlygas”. Iš 
labai kuklios pradžios ši Jung 
tinių Valstybių vyriausybės ša 
ka išaugo į didelę instituciją, 
per penkiasdešimt metų pa
dariusią labai daug gero ne 
vien tik darbininkams, bet ir 
visam kraštui.

Skelbdamas 1963 metus ju
biliejiniais departamento me
tais, prezidentas Kennedy kon 
statavo, kad šios valdžios in
stitucijos vaidmuo buvo dide
lis visais laikais, jis toks yra 
ir dabar. Nuo jo planingos ir 
energingos veiklos labai daug 
pareina krašto ekonominio gy 
venimo lygis ir visos tautos 
gerovė.

Pats prezidentas įsteigė ko
mitetą, kurio uždavinys bus 
planuoti, 'kad tasai jubiliejus 
praeitų sėkmingai ir efektin
gai, kad visam krašte būtų su
organizuoti atitinkami veiks
mai, minėjimai. Komiteto gar
bės pirmininku bus pats prez. 
Kennedy, garbės vicepirminin
kai — viceprezidentas Lyndon 
Johnson įr Atstovų rūmų pir
mininkas. John McCormack. 
Komitete/-pirmininku bus Dar
bo sekretorius Arthur Gold- 
berg, o jo padėjėjai — buvę 
Darbo sekretoriai James Mit- 
chcll ir Frances Perkins ir taip 
pat AFL - GO pirmininkas Ge
orge Meąny.. Į komitetą bus 
pakviesti ir kiti žymūs asme
nys iš darbininkų, darbdavių, 
vyriausybes ir visuomenės.

" -.'7 *
Neabejojama, kad šis val

džios departamentas labai 
daug prisidėjo darbininkų ir 
krašto gerovei pakelti. Tačiau, 
vertindami jo vaidmenį, neuž
mirštame, kad pačių darbinin
kų organizuotumas, jų unijos 
beį organizacijos daugiausia pa 
dėto iškovoti darbininkams 
aukštesnius atlyginimus ir ge
resnes darbo sąlygas. Ne val
džios departamentas, bet pa- 
č'os unijos vedė kovą su darb
daviais, 'reikale net streikus 
skelbė, kad priverstų darbda
vius pakelti algas ir pagerinti 
dirbančiųjų sąlygas dirbtuvė
se. Jei palyginti, kiek valandų 
darbininkai dirbdavo, kokiose 
sąlygose ir kiek uždirbdavo 
prieš penkiasdešimt metų ir 
dabar, pastebėsime milžinišką 
skirtumą. Jei ką būtų galima 
unijoms prikišti, tai tą, kad 
kai kuriose: jų šakose vadai 
per didelius ragus išsiaugino, 
savįškriis. diktatoriais pasida

Spaudoje ir gyvenime

RAUDONŲJŲ AŠAROS DĖL “WORKER”
JAV komunistų partijos dien

raštis dėl-skaitytojų stokos bank
rutavęs. turėjo virsti savaitraš
čiu “Workėr”. Bet ir taip suma
žėjęs voš '"vos vegetuoja. Okupan
tų Vilniuje leidžiamas laikraštis 
“Tiesa” Nr* 105 graudžiai dūsau- 
na, kad tam aneminiaim, bemerdin 
čia,m Kremliaus atraugų laikraš
čiui esanti . priespauda ir apsun
kinimai.

Tai, žinoma, melas. Amerikoje 
spauda laisva. Net demokratinės 
santvarkos griovėjai komunistai 
gali leisti Jaikraščių kiek nori, ir 
leidžia. Net ir lietuviškai leidžia 
keletą.

Jeigu “Tiesai” taip rūpi spau
dos laisvė.,\ kodėl ji nekelia balso, 
kad. pačioje Lietuvoje negali pa
sirodyti joks kitas laikraštis, kaip 
tik komunistų partijos leidžiamas 
a,r , kontroliuojamas'. Tai žiauri 

spaudos diktatūra, kokios nei caro 
laikais nebuvo. “Tiesa” dejuoja 
dėl amerikiečių ignoruojamo pro- 
pagandlapio “AVorker” nesėkmės; 
kiekviename numeryje ištisus pus
lapius skiria šlovinimui maskolių 
“Pravdos”,: bet niekada neužsime
na, kad reikėtų tikrai laisvos spau
dos pačioje Lietuvoje,

rė. Kai kurie jų labiau savo 
interesais rūpinasi, sau tur
tus krauja, mažiau dėmesio 
bekreipdami į savo uždavinius 
— rūpintis vadovaujamų unijų 
narių reikalais. Bet tai išim
tys. Tie blogi reiškiniai yra 
šalinami. Šiame reikale dau- 
g ausia gali padaryti patys li
nijų nariai, ir Darbo departa
mentas čia jau gali savo įta
ką bei autoritetą panaudoti.

*
Jungtinių Valstybių vyriau

sybė, nei jos šaka — Darbo 
departamentas nesikiša į dar
bininkų bei unijų vidaus rei
kalus, kaip lygiai nesikiša į 
darbdavių biznį. Santykiai 
tarp darbdavių ir darbininkų 
yra palaikomi betarpiškai. To
kiu pat būdu yra sudaromi ir 
susitarimai bei kontraktai al
gų ir darbo sąlygų reikalais. 
Tačiau, jei neprieinama prie 
susitarimo, jei dėl to nesusita- 
rimo kiltų streikas, kuris kenk 
tų žmonių sveikatai, susisie
kimui, kuris paliestų krašto 
gynybos reikalus ir sudarytų 
pavojus jo saugumui, tada vy
riausybė, pirmoj eilėj Darbo 
sekretorius imasi tarpininko 
vaidmens. Tuo požvilgiu šis 
departamentas yra reikalingas 
ir labai naudingas.

Veikdamas jau 49 metus, 
šis departamentas yra garbin
gai pasitarnavęs darbo žmo
nių gerovei ir kraštui. Todėl 
labai gerai, kad patsai prezi
dentas Kennedy ėmėsi inicia
tyvos Darbo departamento į- 
kūrimo auksinį jubiliejų tin
kamu būdu paminėti, iškeliant 
jo nuopelnus ir paryškinant 
jo vaidmenį ateityje.

*
? o vietų Rusija ir kiti ko

munistiniai kraštai perša lais
vajam pasauliui ir, žinoma, A- 
merikai savo metodus ir pla
nus darbininkiškoms proble
moms išspręsti. Tačiau visi lais 
vieji kraštai komunistų pla
nus atmeta, nes juos vykdant, 
reiškia netekti laisvės ir ge
rovės, reiškia aklai paklusti 
valstybei, netekti nuosavybės 
ir tapti komunistinės partijos 
vergu. Taip pat reiškia darbo 
žmonėms netekti teisės organi 
zuotis į unijas, reikale strei
kuoti, netekti teisės net pa
siskųsti savo dalia. Darbo de
partamento jubiliejaus minėji
mas duos progos Jungtinių 
Valstybių darbininkams ir vi
siems žmonėms pagalvoti, pa
daryti palyginimą tarp Ame
rikos demokratinėj santvarkoj 
gyvenančio ir dirbančio dar
bininko būklės ir komunistinės 
vergijos pančiais suvaržytų 
žmonių šiandieninio likimo. 
Tai turės paskatinti didesne 
energija kovoti prieš komu
nizmo užmačias ir saugoti sa
vo krašto Amerikos turimas 
laisves ir visokeriopas gero
ves.

Tarnaudama okupantams, “Tie
sa” nesirūpina Lietuvos žmonių 
reikalais. Kraštą užplūsta atėjūnai 
maskoliai. Ta pati “Tiesa” tame 
pat Nr. 105 skelbia, kad Lietu
voje radijo ir televizijos komiteto 
prie ministrų tarybos vyresnysis 
redaktorius yra Nikolaj Čerem- 
nych; Lietuvoje jau leidžiamas 
maskoliškas laikraštis “Sovietska- 
ja Litva” (tiek daug tų atėjūnų, 
kad jiems net laikraščio reikia!), 
ir jo redaktorius yra Vasilij Meš- 
čeriakov; Lietuvos kompartijos 
centro kom. propagandos ir agita
cijos skyriaus vedėjo pavaduotojas 
Zenkevič, Lietuvos kompartijos 
centro kom. leidyklos spaustuvės 
meistras — Ivan Arechov, “Sąjun
ginės spaudos” direkcijos vyresnio-) 
ji ekonomistė — Lidija Petrovą, 1 
laikraščio “Lietuvos Žvejys” redak 
torius — Aleksandr Terechov ir t. j 

i t. Dėl tų atėjūnų užplūdimo Lie
tuvoje tai “Tiesa” nesisieloja. Bet 
i gi “Tiesai” tiesa juk nerūpi. Jai 
tik vienas uždavinys — ištikimai 

I tarnauti okupantams.
J ________ J. Žvilbutis
j — Chicagos arkivyskupijoje 
yra 436 katalikų parapijos.

Du krikščionys demokratai 
Gronchi ir Segni skirtingais ke
liais pateko į Kvirinalą. 1955 m. 
Gronchi buvo išrinktas savosios 
partijos vidurio, kairiojo spar
no, socialistų ir komunistų bal
sais. Segni turėjo devynis kar
tus pereiti ugnį, devynis kartus 
už jį Italijos atstovai ir senato
riai balsuoti iki krikščionių de
mokratų vidurio dešiniojo spar
no, monarchistų ir naujųjų fa
šistų balsais buvo išrinktas Ita
lijos prezidentu.

Krikšč. demokratų kairiojo 
sparno šulai-nūdienis ministeris 
pirmininkas Fanfani, Gronchi, 
Piccioni ir eilė kitų balsavo tuš
čiomis kortelėmis- Balsavimo 
metu ypač išryškėjo krikščionių 
demokratų partijos skilimas. 
Dar neseniai, vasario mėn. pa
baigoje, partijos suvažiavimas 
padarė posūkį į kairę įgyven
dinti vis atidėliotas reformas. 
Vyriausybei darbo nepradėjus, 
Italijos atstovai daro posūkį į 
dešinę, renkant prezidentą atei
nantiems septyneriems metams.

Baltoji pelė
Antonio Segni, 71 m. amžiaus, 

sardinietis, teisės profesorius 
gimtajame Sassaria miesto uni
versitete, vidutinio ūgio, liesas, 
dabita, politiškai dažniausia už
sispyręs šviesuolis, žilaplaukis, 
todėl jo bičiulių pramintas bal
tąja pele.

Jis — Sardinijos patriotas ir 
užsispyręs, kaip ir visi sardinie- 
čiai. Kai prasidėjo rinkimai, pa
ryškėjo, kad nelengva bus su-j 
rinkti atitinkamą balsų daugu
mą ir jį išrinkti į prezidentus. 
Partiečiai ėmė įtikinėti, kaip 
paprastai būna tokiais atvejais, 
esą, reikia gelbėti partijos vie
nybę ir garbę. Vienintelis kelias 
— jo atsisakymas būti renka
mu. Segni nepajudėjo.

Segni buvo artimas de Gas- 
peri bendradarbis ir veik visą 
laiką jis dalyvavo vyriausybėse. 
Pastaruoju metu jis buvo užsie
nio reikalų ministeriu.

Jo pasaulėžiūra aiški: katali
kas, fašistų priešas, bet jų tal
kininkavimu išrinktas preziden
tu, kovotojas prieš komunizmą 
ir tvirtos Europos šalininkas. 
Gronchi buvo sėslus, formaliai 
atstovaująs respublikai Segni 
visuomet buvo judrus, mėgėjas 
lėktuvais skraidyti- Nūnai jis 
nutūpė buvusiuose popiežiaus 
Kvirinalo rūmuose, pačiame 
aukščiausiame Romos septynių 
kalnelių.

VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

18. •
/

Buvo priešpaskutinė mokslo metų diena. Gimna
zijos koridoriuje būriavosi mokiniai, bailiais veidais 
ir nusiminę, tylūs lyg avinėliai ir taip rūpesčio pri
tvinkę, jog, atrodė, užteks kurį paliesti, ir prapliups 
ašaromis. Tai nelaimingieji, kuriems grėsė antrieji 
metai toje pačioje klasėje ar kokia pataisa, dėl kurios 
visą vasarą teks kankintis. Jie dar gyveno paskutine 
viltimi, — ateis mokytojai posėdin, puls jiems kori
doriuje po kojų, maldaus, kokia mergaitė užsikuk- 
čios, gal pasigailės ir ištaisys pažymį.

Patylomis dejavo vienas į kitą, apgailestavo per 
mažai dirbę, prisiekinėjo kitais metais būti gerais 
mokiniais, o kuris neteisybėmis skundėsi, keikė mo
kytojus ir nei nepastebėjo, kai Budrys įžengė.

— Jūs čia ko? — sugriaudė. — Grūdotės per 
žiemą kaip galvijai, o dabar verkauti ir malonės pra
šyti? Laukan, laukan, sakau! Nereikia mums tokių! 
Mėšlą jums vežti, karves milžti, ne mokytis! Tėvai 
pinigus leidžia, o jūs ką? Trankytis ir galvom vaikš
čioti !!

Jis graibstė už sprandų, tempė prie durų ir stū
mė laukan, kol koridorius ištuštėjo ir jame neliko 
nieko, išskyrus degtinės kvapą, sklindantį nuo Budrio.

Posėdyje jis buvo visai kitoks. Kiekvieną mokinį 
gyrė ir gynė, rasdamas priežasčių pateisinti. Tai jau

nas dienas priminė, tai tolimą atstumą nuo mokyklos, 
tai netvarką šeimoje, arba vėl neturtą ir skurdą taip 
nupiešdavo, kad net pats apsiašarodavo ir kitų širdis 
suminkštindavo.

Eidamas namo po posėdžio, Budrys sustojo prie 
pašto, kur kaip tik artinosi autobusas. Žmonės su ry
šuliais ėmė veržtis per duris, nes aplink kvepėjo gra
žus vakaras, o kelionė, matyt, buvo įkyrėjusi. Su šiais 
žmonėmis išlipo ir Eugenija, grįžusi vasarai namo po 
studijų, jau po trečiųjų metų. Ji dar turėjo lukterti, 
kol šoferis nuo autobuso viršaus nuėmė lagaminą, to
dėl buvo laiko apsižvalgyti ir pamatyti bežiopsant) 
Budrį.

Tą vasarą jie susituokė.
Vai neilgai Eugenija savo vedybomis džiaugėsi. 

Nors vyras buvo geras ir tokios minkštos širdies, kad, 
žiemą sniege pamatęs paukštį braidžiojant, ašaromis 
iš gailesčio apsipildavo, tačiau gėrė daug ir dažnai. Vi
durnaktį grįžęs, vos ant kojų išsilaikąs, tiek šūkauda
vo ir ją gąsdindavo, kad Eugenija pajudėti bijodavo. 
Tiesa, rytojaus dieną būdavo geras ir švelnus, atsipra
šinėdavo, žadėdavo negerti. Kai Eugenija, per naktį 
nemiegojus, kibdavo į plaukus ir abiem rankom rau
davo juos, Budrys kentėdavo ir nieko nesakydavo.

Po tokių ankstyvo ryto scenų ji lyg atsigaudavo, 
bet už kelių dienų vėl drebėdavo prieš jį, girtai šūkau
jantį ir besišvaistantį.

Tą vasarą miesto parke statė paminklą. Aukštas 
cementinis stulpas siekė pušų viršūnes, o ant jo smai
galio Budrys lipdė statulą. Užlipęs prakarodavo išti
somis dienomis, dailindamas ir kaldamas. Tačiau vie- 

i ną dieną neiškentė ir apie pietus nusileido žemyn. Ne 
; namo parėjo, ne. Nulindo stotin ir tiek prisilakė, kad 
viršininkas vos išprašyti galėjo. Ir dabar namo nesu- 

’ ko. Svyruodamas, šūkaudamas traukinio bėgiais nu- 
; lingavo už miesto prie upės, nusirengė ir jau brido 
! vandenin, maudytis ar ko, tačiau dar grįžtelėjo at
gal ir pastebėjo pievoje pririštus arklius. Atsikabino

vieną, užsėdo, įsikibo karčių ir pardūmė nuogas mies
telin prie paminklo.

Eugenija šitai sužinojo tik tada, kai Budrys kie
tai miegojo ant cementinių daboklės grindų, o poli
cininkas atėjo pas ją vyrui kelnių prašyti. Kelnes pa
davusi, pasiėmė vaiką, išėjo pas tėvus ir daugiau ne
grįžo.

19.

Pabaigoje tos pačios vasaros, kurios dažnus va
karus Tomas praleisdavo su Eugenija, Jasaičius pa
siekė žinios, kad Julijos motina stipriai sunegalavusi. 
Sirguliavo jau nuo pavasario, kelias dienas lovoje iš
būdama, tai vėl pasikeldama ir plušdama, tačiau jokio 
pavojaus, rodosi, nebuvo. Maža kas suserga, maža 
kas nusiskundžia. Julija nuvažiuodavo, pabūdavo die
ną, dvi ir vėl grįždavo, nes moteriškė atsigaudavo, 
pralinksmėdavo. Tiesa, buvo sukritusi bei pablogusi, 
ne tokia greita ir vikri, bet ir amžius ne pirmos jau
nystės, arti pėnkiasdešimties.

Šį kartą, betgi, viskas atrodė rimčiau. Laišką ra
šė kaimynas ir pasakojo, kad jau kelias savaites ne- 
pašikelianti, labai sumenkusi, o ir priežiūros jokios 
nesą. Julija išskubėjo, žadėdama ją pas save atsiga
benti, jei eisis prikalbėti, nes kada tik prašė, kada 
kvietė, ji atsakydavo:

— Iš savo namelio neisiu. Ką ten, tik velsiuosi 
! jums po kojomis. Gyvenkite abu ir mylėkite Dievą. 
į Kai svetimi nesimaišo, ramybės daugiau.

Praėjo kelios dienos. Žmona nuogąstingai rašė 
Tomui, kad mama visai nusibaigusi, ir apie atsigabe- 
nimą negalį būti nė kalbos. Julija pas ją kiek pabu
sianti, kol bent truputį atsigaus ir pajėgs kelionę 
pernešti. O dar po savaitės Tomas gavo telegramą, 
kad motina mirė.

(Bus daugiau)

GEDIMINAS GALVA

Grasinimas skilimu
Kai krikščionys demokratai 

nesugebėjo savųjų sudrausmin
ti ir, pasitelkę krašt. dešin. gau
ti atitinkamos balsų daugumos, 
kai kuriuos krikščionis demok
ratus apėmė įniršimas. Scelbe, 
buvęs ministeris pirmininkas, 
rūsčiai prabilo į savuosius: “Jei 
partojos atstovas į prezidentus 
turės atšaukti savo kandidatū
rą, viešai iškyla klausimas Fan
fani vyriausybę, pasitaikius 
progai, nuversti ir suskaldyti 
krikščionių demokratų partiją”. 
Grasinimas paveikė vadinamuo
sius partijos sukilėlius, kurie 
visomis išgalėmis priešinosi iš
rinkti konservatorių Segni į 
prezidentus. Jų dalis, devintą 
kartą balsuojant, vis tik pasi
sakė už nepakenčiamą saviškį. 
Skilimas atidėtas.

2f«s nutiks su Fanfani 
vyriausybe?

Ar dešinys krikšč. demokratų 
sparnas, kuris vadinasi konser
vatoriais, bandys nuversti kai- 
riojo-socialų sparno .ministerį 
pirmininką Fanfani? Vargu. 
Konservatoriai šio posūkio tuo
jau nedarys, nors jie jaučia 
dantų gėlimą nekrikščioniškai 
atsiteisti šu krikščioniu. Fanfa

į^MiS

Cape Canaveral, Fla., ruošiamasi antrojo astronauto Carpanter 
skridimui, kuris m? noma bus tik kitą antradienį, kadangi pasitai
ko įvairių trūkumų. Ant kapsulės moteris rašo užrašą Aurora 7. 
Kapsulė matyti apačioj, ant transporto priemonės. (UPI)

ni gerai jaučia, kad prezidento 
rinkimai pažeidė jo orumą kraš
te ir gerą vardą užsienyje. Dar 
didesnį susirūpinimą kelia kai
riojo polėkio vyriausybės su
stingimas. Krikšč. demokratai 
jau yra patekę į pavojingą sro
vę. Krikščionių partijos prie
šai yra krikščionys, kurie vidi
niu nesutarimu teikia didesnių 
vilčių komunistams pasiekti jų 

' išsvajotą tikslą ir kartą valdyti 
Į Italiją.

SKIRTA MIRČIAI, NEŠA 
GYVENIMĄ

Sesuo Marija Patricija, Gai
lestingumo (Mercy) vienuolyno 
narė, dažnai dirba po 16 valan
dų dienoje specialioj vaikų ligo
ninėj, nors ji turi tokią silpną 
širdį, kad jau prieš šešerius 
metus jau buvo gydytojų pasa- 

j kyta, kad ji negyvens ilgiau 
kaip 6 mėnesius, jeigu nesuma
žins savo darbo. Tačiau seselė 
yra. taip pamilusi vaikus, turin
čius fizinius ar protinius trūku
mus, kad jiems visą laiką pa
švenčia. Ji pati yra suorganiza
vusi jų tą ligom rię, susilaukda
ma nuostabaus geradarių prita 
rimo.

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. gegužės mėn. 22

Padėtis Laose prašosi komentarų

fir šio krašto politika nestūme Laoso į suirutę? 

PRANAS DAILUME

Paskutiniame savo pasikalbė
jime su spaudos atstovais ge
gužės 9 d. prezidentas Kenne
dy pabrėžė pavojingą padėtį, su 
sidariusią Laose, ryšium su ka
ro paliaubų sulaužymu iš rau
donųjų pusės ir vėl prasidėju- 

i siomis kautynėmis tarp į Va- 
! karus palinkusios laisvosios La
oso dalies ginkluotų pajėgų ir 
Šiaurės Vietnamo bei Peipingo 
remiamų, Laoso raudonųjų. 
Anot prezidento, tos kautynės 
galinčios sukelti stambesnius 
karo veiksmus Pietryčių Azi
joje, jeigu derybos dėl koali
cinės neutralios Laoso vyriau
sybės sudarymo neduos greitu 
laiku teigiamų vaisių.

Tokiu padėties Laose apibū
dinimu prezidentas Kennedy ne 
tik atkreipė visuomenės dėme
sį į Azijos pietryčių karo fron
tą, kuriame šis kraštas pasi
junta vis labiau įtraukiamas, 
bet ir pakartojo pagrindinius 
savo politikos metmenis dėl tai
kos išlaikymo Laose. Tie met
menys, kaip jie buvo praėjusių 
metų vasarą nustatyti, susive
da į vienalytės neutralios Lao
so valstybės sudarymą, apjun
giant laisvojo ir raudonųjų 
užimto Laoso dalis koalicinės 
vyriausybės pagrindais. Reikia 
manyti, kad tokiam apjungi
mui pritarė Chruščiovas per pa
sitarimus su prezidentu Ken
nedy V4enoje praėjusių metų 
birželio mėn. pradžioje. Tas pla
nas vėliau buvo pradėtas vyk
dyti, šaukiant “trijų Laoso 
princų” konferencijas.

Ivanferencijofco .raudonieji
/nuėjo įprastu jiems keliu

Koalicija — gerai. Bet rau
donieji turi gauti vyriausybė
je krašto apsaugos ir vidaus 
ministerijas, kitaip sakant, rau
donųjų žinioje turi būti ginkluo
tos Laoso pajėgos ir policija. 
Laisvosios Laoso dalies vyriau
sybė, nors ir buvo dažnai pa
šiepiama šiame krašte politiniu 
nenusimanymu, tuojau suprato, 
kuo tas kvepia ir griežtai atsi
sakė raudonųjų pastatytą są
lygą priimti. Derybos buvo nu
trauktos.

Tačiau Washingtonas neįžiū
rėjo tokiam laisvos Laoso da

lies pasipriešinimui jokio pa
grindo. Valstybės departamen
tas užsimojo priversti jo re
miamą karališkąją Laoso vy
riausybę sutikti su raudonųjų 
reikalavimais, sustabdant mė
nesinę trijų milijonų dolerių pa
galbą. Tačiau pasirodė, kad ta 
vyriausybė pasirinko geriau 
nustoti šio krašto paramos, ne
gu eiti į koaliciją su raudonai
siais, kuri, jos įsitikinimu, tu
rėjo vesti į raudonųjų diktatū
rą visame Laose. Kai jau Ame
rika buvo padariusi tokį ban
dymą Kinijoje ir kai pasauliui 
yra gerai žinoma, kuo tas ban
dymas pasibaigė, VVashingtono 
spaudimas į karališkąją Laoso 
vyriausybę sudarė laisvajame 
pasaulį nekokį įspūdį. Tas spau
dimas buvo vertinamas ne ge
riau, kaip katastrofiško įsiver
žimo į Kubą organizavimas.

Tačiau spaudimas sueiti į 
pavojingą koaliciją su raudo
naisiais vienais neigiamais įspū
džiais nepasibaigė. Raudonieji, 
pajutę pritarimą jų reikalui iš 
Amerikos pusės, griebėsi “pa
spausti” karališkąją Laoso vy
riausybę ir iš savo pusės. Kai 
tai vyriausybei buvo paliauta 
teikti Amerikos parama, susi
darė patogios sąlygos paimti 
visą Laosą ir be koalicijos. Rau
donieji sulaužė karo paliaubas 
ir pradėjo užiminėti vieną po 
kitos liasvosios Laoso dalies 
vietoves. Ar VVashingtone ne- 
matdhia, kad “pavojinga padė
tis”, susidariusi dabar Laose, 
žymia dalimi sukelta ir šio 
krašto politikos?

O kuo skiriasi Laosas nuo 
Vietnamo?

Ar tuo, kad toliau nuo Ra
miojo vandenyno ? Juk prezi
dentas Kennedy viešai savo pa
reiškimuose buvo žadėjęs iš 
pradžių ginti Laosą, kaip ir 
kiekvieną laisvojo pasaulio 
kraštą, nuo raudonųjų puolimo. 
Tik vėliau nuo tokio gynimo 
buvo atsisakyta buktai dėlto, 
kad patys laosiečiai riešą linkę 
gintis. Tuo pagrindu atsirado 
koalicijos su raudonaisiais idė
ja.

Tačiau dabar yra jau paaiš
kėję, kad tas pasiteisinimas bu

(Nukelta i 4 psl.)
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Vasario 16 gimnazijos moksleivija organizuota
Bendruomenė žymiai parėmė kultūrinę veiklą. Skautai dalyvauja 

užsienių stovyklose. Moksleiviai dalyvauja skautuose ir 
ateitininkuose. Ateitininkų kuopos pirmininkė 

meno studijoms į Paryžių

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS DARBAI NAUJI pavojai Meksikoj 

! IR PROJEKTAI

JAV Lietuvių Bendruomenės mus, o kurie nesugebėtų ar dėl 
j Centro Valdybos pirm. Jonas kokių nors priežasčių nesiryž- 
! Jasaitis LB Informacinės komi tų, prašomi pranešti CV Infor-

Padėtis Laose

Vasario 16 gimnazija su sa
vo auklėtiniais reiškiasi ne tik 
savo židinyje — Huettenfelde, 
bet ir svetimųjų tarpe. Jau bu
vo minėta, kad gimnazijos tau
tinių šokių grupė su jos ener
ginga vadove Eliza Gedikaite - 
Tamošaitiene ypatingai šiais me 
tais sugebėjo pakelti Vasario 16 
minėjimų lygį ir drauge lietu
vių vardą svetimųjų tarpe. 

Veiklūs Bendruomenės veikėjai

Kad šiais metais nepaprastai 
pavyko Vasario 16-sios minėji
mas Stuttgarte, buvo neblogai 
suorganizuoti kiti minėjimai, a- 
pie Vasario 16 gimnazijos šo
kėjus labai palankiai atsiliepė 
vokiečių spauda ir kai kur reiš
kė tikrą pasigerėjimą amerikie
čių kariai, — tai nemaža dali
mi ir PLB Vokietijos Kr. Val
dybos su jos veržliuoju pirm. 
kun. Br. Liubinu nuopelnas. Fi
nansinę pusę tvarkant daug nuo 
širdaus darbo įdeda Kr. Val
dybos iždininkas (jis drauge ir 
Gimnazijos ūkio vedėjas) J.

V. ALSEIKA, Vokietija

Dail. A. Krivickas su šeima

lyvauti penkios lietuvaitės skau 
tės. Taip pat šią vasarą lietu
viai skautai tikisi dalyvauti sto

kun. Dėdino dėka rengiamos iš
vykos į operos spektaklius 
Mannheime ar į Frankfurto zo-

sijos posėdyje, dešimčiai spau
dos žmonių dalyvaujant, pada
rė išsamų pranešimą apie LB 

'Centro Valdybos einamuosius 
'reikalus. Trumpai paliesdamas 
Kultūros Fondo, CV vieepirm. 
,kun. St. Šantaro vedamo, gerą

macinės komisijos sekretoriaus 
adresu: Vytautas Zalatorius, 
1427 So. 51st Avė., Cicero 50, 
III. Reikalui esant, komisija ieš 
kos žmonių istorikų ar politikų 
tarpe, prašydami jų pagalbos, 
tiksliai reikalui nušviesti. LB

organizacinę struktūrą, švieti- - Centro Valdybos teisinis pata- 
mo Tarybos, ypač, jos pirm, rėjas yra adv. A. Kėželis.
CV nario J. Ignaton'o, pasišven
timą, rūpintis lietuviško švieti Labai skubus reikalas

“Kalbų išteklių studija”, fi
nansuojama Amerikos vyriau
sybės, prižiūrima Švietimo įstai 

Jau ankstyvesnioji IB čika- gų, nori ištirti, ką JA valstybė-

mo reikalais.

Pasaulio Lietuvių archyvas

giškė apygardos valdyba buvo I se tautinės grupės daro savo
pradėjus konkrečius žygius, ra
sti archyvui nuolatinę vietą.

kalboms išlaikyti ir rūpinasi, 
kokiu būdu tų kalbų išlaikymą

Net buvo galvota apie lietuvių i būtų galima plėsti. Tuo tikslu 
namų pirkimą, kur archyas bū- net buvo siuntinėtos anketos 
tų radęs prieg’obstį. Dabar at- tautinių grupių religinėms, švie 
sakomybė krito ant LB Centro ;timo ir kitoms institucijoms. 
Valdybos pečių. Seserys kaži- , Nuostabu, kad iš mūsiškių, kas 
mierietės ,ilgą metų eilę davu- yra gavę, tuomi nesidomėjo, 
sios archyvui vietą, jau kuris LB Centro Valdyba šio reikalo 
laikas prašė ieškotis kur kitur, svarbą suprato ir siūlo skubiai 
nes joms pačioms labai stigo reaguoti, nes yra nustatytas

vykiose Švedijoje ir Norvegijoje ologijos sodą. Besikalbant su i vietos' saviems reikalams. Pas- terminas, ligi kada žinios turi
ir dar netoli Bonnos numatomo- | kai kuriais mokytojais, teko nu kutiniu metu archyvas buvo su būti suteiktos,
je skautų vadų konferencijoje. S girsti, kad kun. Dėdinas — di- įpakuotas ir pasiruošęs kiekvie- Dr. Fisman pabrėžė, kad at-
Kai kuriems aktyvesniems skau delis meno mėgėjas ir dažnu
tams bus dar galimybė rugpiū- į atveju nesigaili savo lėšų, siek- 
čio mėn. nuvykti ir į Romą. Į ________

Meksikoje tik 56 procentai 
vaikų gali lankyti mokyklas, 1 
kadangi mokyklų tinklas yra ' vo išgalvotas, nes laisvoji Laoso 
permažas. Akivaizdoje to, Chi- dalis pasiryžo geriau kovoti be 
huahuos arkivyskupas Antonio Amerikos paramos už, savo lais- 
Guizar Valencia pareiškė, kad v?> ne£u eiti į pavojingą koa- 
vyriausybė neturi teisės kliudy iicU4 su raudonaisiais. Dėlto 
ti tėvų pastangų steigti katali- politika dėl Laoso turėtų būti 
kų mokyklas ir didinti mokyklų peržiūrėta kita kryptimi. Jei- 
tinklą. gu nepajėgiama susidoroti su

raudonųjų Pathet Lao, tai ne-
Kai neseniai tėvai pakėlė pro turėtų būti atiduotą raudonie- 

testą prieš priverstiną vartoji- siems bent laisvoji' Laoso da
mą vadovėlių, kuriuose sklei- lis. o bendru įsitikinimu koa- 
džiama priešbažnytinė nuotai- licija su raudonaisiais prie to- 
ka, į tai pradėta reaguoti prie- pį0 jų įsigalėjimo Laose pri- 
vartos veiksmais. Policija pra- vestų.
dėjo areštuoti toje srityje dir- : 
bančius vadovaujančius katali-j
kus. Pueblos universitete, kur Tikroji laimės paslaptis yra 
100,000 žmonių suruošė demons ši: daug reikalauti iš įgavęs ir ma- 
tracijas1 prieš komunistines įta- žai A-
kas universitete ,to universite- 
to rektorius ir 78 profesoriai, 
kurie priešinosi marksistinei li
nijai, buvo atleisti iš pareigų.
Visi Meksikos mokytojai verčia į 

-mi pasirašyti, kad jie nemokys : 
tikybos. Visa eilė mokyklų at- ; 
imta iš katalikų todėl, kad jose 
buvo rasta maldaknygė ar šven | 
tas paveikslas. Marksistai žiau- Į 
riai ir vienašališkai griebiasi | 
prievartos veiksmų.

(Atkelta Iš 3 psl.)

— Ar daugeliui iš skautų pa- :
vyksta patekti į tas užsienių

r,. , . ... stovyklas? — Ne visiems, —Stankaitis. Kad gimnazijai pavy , . , . , . .. r atsako patys moksleiviai, — ne
IZM crmiTi liteli hiirini o neva™ r< rdnko gauti lėšų būtiniausiems sta 
tybos darbams, kad pagyvėjo 
Vokietijos lietuvių kultūrinė vei 
kla, o gimnazijos lietuviukai pa 
kėlė tūkstančių vargstančių lie
tuvių nuotaikas ir labai pozity
viai atkreipė svetimųjų dėmesį 
— čia irgi neapsieita be Bend
ruomenės didelės talkos. Vis 
dėlto, nepaisant visų kultūrinių 
ir kitokių pasiekimų, iš Vokie
tijos lietuvių ir toliau nesiliauja 
šauksmas, nukreiptas į JAV lie 
tuvius — nepamirškite Vokie
tijos lietuvių, bent trumpam me 
tui pasiųskite Europon įvairių 
kultūros pajėgų.

Skautai dalyvauja įvairiose 
stovyklose

nu momentu seselių pageidavi- sakymai bus naudojami tik
mą išpildyti. studijos paruošimui, ir nebus

Ilgesnį laiką ieškojus, buvo viešai skelbiami. Būdamas tos
apsistota prie laisvo buto. ku- institucijos pirmininku, pareiš-
riame anksčiau buvo įsikūrusi kė’ kad putinas pranešimas
Valdžio namų pirkimo ir parda JAV švietimo įstai-ai turgs
vimo įstaiga - 2655 S. 69-joj du tikslu: tiksliai nusakyU
gatvėj.'LB Centro Va’dyba ne išlalkVmo pastangas ir

, _. , , nurodyti, kas turėtų būti da-tik kad apmokėjo perkrausty- J

torius jaučia pareigą paminėti i

Visi Pittsburgh’o lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių 
Kataiiky Radijo Programą

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSLIUOJAMA 
IS STIPRIOS Tt GALINGOS

W L O A
RADIJO STOT1DS BKĄDDOCKS

Kieki veną sekmadieni nuo 
1:3O Iki 2:00 vai. n. p.

VlHais reikalais kreipkitės šiuo ad-

visi linkę vykti į stovyklas. Be- j 
je, pernai skautai buvo išvykę 
į Šveicariją ir iš jos buvo par- 
sivežę gražių įspūdžių. Lėšos ke , 
lionėms pavyksta gauti iš JAV,

I o skaučių vadovė H. Motgabie- 
i nė dar paaiškina, kad su ame
rikiečiais Vokietijoje mūsų skau 
tai turi tikrai gerus ryšius.

Žinoma, kelionės į stovyklas ,
— tai tik vienas skautiškos vei- ' 
klos bruožų. Skautai aktyviai
veikia ir savo tarpe, ir jų veik- Mokyt. E. Gedikaitė-Tamošaitienė ka-ja visuomene prisidėti prie kalbos išlaikymu ateinančiose , 

I , • ■ 1 „. . . .kartose. Ar ne gėda, kad net'archyvo išlaikymo. Finansinei ., . ... ■■
damas jaunimą supažindinti su i parama būtina. Organizacijos : a™erlkonlsk°s institucijos tuo
kultūrinio gyvenimo reiškiniais. įr privatūs asmenys maloniai ruPmaS1 SaJ. labiau’ nešu mes 

r patys? O eia geriausia proga

..... , , , . .' romą, toms pastangoms sti-įslaidas, bet, svarbiausia, . ,....._ . . .... pnnti. Dar svarbiau, kad pir-apsieme pareigą, mokėti nuomą ..
- • x j i - • moji, antroji ir trecioji karta, uz vietą. 100 dol. per menesi—

'reiškia 1,200 per metus. Vieta P"*”* * br^ Eav“ «* 
t-. -• vų ir senelių palikimą (sup-. yra labai tinkama. Pačiame , , .r. . m . .., rask, savo kalbą). Tą pnpazmlietuvių gyvenamame centre. .... ,. ., .m .. , J, „ , , darni, jie padės savo kraštuiTačiau LB Centro Valdyba, . x V x x-. -x • • ir tuo pačiu praturtins savonors ir turėtų geriausius norus .

archyvą išlaikyti, susiduria su ,,, Skaudu, kad mes patys nelabai sunkia pinigine problema. 1 , , . - ■, ,, ... .. pakankamai rūpinamės savoDel to, kviečia talkon lictuvis-

mo

apie JA|V LB Tarybos sesiją,
birželio 2 ir 3 dienomis Cleve- •<*-'*'<' ataiion wloa, Braddock.

į I>enn8ylvania
landė. Bendruomenė neturi pa
slapčių.

Tenka paminėti, kad LB Cen
tro Valdyba parėmė Lituanisti
kos Institutą 500 dol., o Biblio
grafinę tarnybą — 200 dol.

LB Informacijos komisija yra 
užsibrėžus skelbti visus reikš
mingesnius LB darbus, čia ger 
biamas skaitytojas ras tik ma
žą dalį to, kas dirbama ir pla
nuojama diena iš dienos, grįžus 
iš juodo darbo už kasdieninės 
duonos kąsnį. Vakarais ir ne
retai naktimis.

—Jonas Vaičiūnas

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, 111

VALYMAS
KILIMAI. APMUŠTI BAIDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

Atsilankius Vasario 16 gimna 
zijoje, apsisprendus pasikalbėti 
ne tik su mokytojais, auklėto
jais, bet ir su pačiais mokslei
viais, buvo įdomu patirti, kaip 
atrodo organizacinė veikla auk
lėtinių tarpe ir kokį ji į juos 
turi poveikį. Gimnazijoje vei
kia skautai, ateitininkų kuopa, 
ne taip seniai suorganizuotas 
literatūros būrelis, dar veikia 
evangelikų jaunimo ratelis ir 
meno būrelis. Didelė dauguma
gimnazijos jaunimo susibūrė iMokyt. T Gailius> sRautų vadovas 
skautuose ir ateitininkuose. Čia

Tačiau skautai su ateitinin ■ 
kais tai dar ne visas organiza
cinis gyvenimas židinyje, į kurį | 
nuolat krypsta viso pasaulio lie 
tuviškos išeivijos žvilgsniai. Vis 
gyviau reiškiasi literatūros mė
gėjai su globėju mok. Stp. Vy
kintu priešaky, be jų, dar ir ki
ti būreliai. Primintina, kad T. 
Gailiaus vadovybėje dirba ir 
sportininkai; savo sugebėjimais 
lietuviai sportininkai, dalyvau
dami futbolo rungtynėse su vo- 
čiais, dažnai kelia jų nusiste
bėjimą.

Apie meilę, šeimę 
ir konfliktus

Mūsų literatūra praturtėjo, ver
tingu Kotrynos Grigaitytės nove
lių rinkiniu “Veidu prie žemės”. 
Autorė yra taipgi žinoma poetė.

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro- ^. . , . , , , . . .

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties ■Uztat šioje knygoje jos sakiniai 
WL¥N, 1360 bangos, veikia sek- teka su Gimimu vaizdumu, issi-

kviečiami neatsisakyti, skiriant , . ,. _ x x- •,, -X - . . iprodyti musų tautinę gyvybę.vieną - kitą žaliuką gyvybiniam l T , . , .i. v .
x x - , x , - . Juo daugiau lietuviškų mstitu-tautos ir valstybes reikalui, .. -T . ■ . _ ..x_xx,, DCn.-, ....
siunčiant CV iždininko adresu- 'C1^ 'Pristatysime, juo musų, he , madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. ;reiskirr}U turtingumu. Čia daag 

u c nt c v izannKO aaresu. ituvi var(jas Amerikoje kils. | po pietų. Parduodama: Vėliausių moteriško sevlnumo, psichologiško
Zigmas Daihdka (5921 S. Fair- . . .. . . t- r ------ xx,x_xx a_° i Taigi, reaguokime visi.field Avė., Chicago, III.

Archyvo direktoriumi pasilie 
ka ir toliau, visą savo širdį 
darbą įdėjęs,
čius.

ir
Vincas Liulevi-

Netiksl urnai amerikiečiu 
spaudoje

' LB Centro Valdyba kviečia 
iminėti birželio įvykius, jeigu ga 
■ Įima, sū demonstracijomis.:

Tarybos sesija
Baigdamas dalį Lietuvių Ben j ‘Draugas”, 

druomenės planų, šių eilučių au

vėl reikia pastebėti, kad daug 
jaunuolių dalyvauja ir vienoje 
ir kitoje jaunimo organizacijoje 
ir neteko užtikti užuominų, kad, 
girdi, jei esi skautas, tau ne 
vieta pas ateitininkus ar atvirkš 
čiai.

Skautų vadovai — energin
gas, jaunimo mėgiamas, buvęs 
gimnazijos inspektorius ir ligšio 
linis kūno kultūros mokytojas 
ir berniukų bendrabučio vedė
jas T. Gailius ir mergaičių skau 
čių vadovė — H. Motgabiėnė. 
Berniukų tarpe skautų esama 
49, mergaičių — 31, tad iš viso 
80 jaunuolių arba per 75% vi
sų moksleivių. Skautai sudaro 
“Aušros” tuntą ir jo veiklesnie
ji nariai kasmet turi progos da 
lyvauti ne tik Vokietijoje, bet 
ir kituose kraštuose vykstančio
se stovyklose. Šią vasarą lietu
vių skautai dalyvaus Vokietijos 
skautų tautinėje jubiliejinėje 
stovykloje prie Baltijos jūros, 
netoli Kiel. Tačiau prieš tai gim 
nazijos skautai dar dalyvaus va 
saros stovykloje. Rugpiūčio pra

— Geriausiai apmokami jstaty-
la pozityvi, turi daug naudos leidėjai yra Amerikos senato- 

. . riai — pagrindinis atlyginimas
ir jaunimo lietuviškai sąmonei 22,500 dol., raštinės išlaikymas
ugdyti. •

Keturi ateitininkų būreliai

Ateitininkų kuopa gimnazijo
je turi keturis būrelius (jau
nesnieji ir vyresnieji mokslei
viai) ir jiems priklauso 38 na
riai. Kuopos globėjas kun. J. 
Dėdinas aiškina: apie kuopos 
veiklą geriausiai galės painfor
muoti jos pirmininkė — Ingri
da Sokaitė. Bešnekučiuojant 
gimnazijos kieme ant suoliuko, 
Ingrida paaiškino ,kad jos pa
reigos kuopoje jau einančios į 
pabaigą ir dr. Deveikės rūpesčiu 
ji numato išvykti į Paryžių stu
dijuoti meną. Į naujus pirminin 
kus kviečiamas, taip buvo kal
bama, vienas pačių veikliausių 
jaunuolių — T. Jakumaitis.

Ingrida Sokaitė pasakoja: a- 
tejtininkų kuopa. kartą per mė
nesį rengia bendrą susirinkimą 
ir dar du susirinkimai būna ber 
niūkų ir mergaičių. Skaitome

13,000, nemokamos kelionės, paš
tas, gydymas, gėlės, net ir plaukų 
kirpimas.

LB Centro Valdyba buvo nu
mačiusi sudaryti atskirą komi- 

į siją, kuri rūpintųsi pasirodan
čiais apie Lietuvą netikslumais 
amerikiečių periodinėj ar nepe
riodinėje spaudoje. Prieita to
kios nuomonės: skaitantieji 
amerikietišką spaudą ir tuo 
klausimu suinteresuoti, kviečia
mi patys reaguoti į netikslu-

hiiiiiiiimiiiiiimiimiiiiiimiiimiimiiiiĮ

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

J. MIGLINAS
2549 W. 6»th St. n a. PK 0-1063
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pasaulinių žinių santrauka ii ko- įžvalgumo, kūrybinio talento. Ga- 
mentarai, muzika, dainos ir Mag- mezgami dialogai. Novelėse
dutės pasaka. Programą veda kalbama apie meilę, šeimą, vidaus 
Steponas J. Minkus. Biznio reika-, ir tarpusavius .konfliktus, iškylan
tis kreiptis į Baltie Florists —1 čias asmenines ir šeimines pro- 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. I blemas. Stilius gyvas, charakteriai 
Broadtvay, So. Bostone. Telefonas | ryškūs. Temos — daugiausia iš 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir lietuviško gyvenimo tėvynėje ir 

' tremtyje. Knyga turi stiprią in- 
Į 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”.

džioje Olandijoje vyks skautų' pranešimus, vyksta diskusijos, 
stovykla, ir jon pakviestos da-: skaitome eilėraščius. Globėjo

r SUNNY BROOK
aboutit

Kokia degtinė Jums patinka?

švelni ir lengva? 
PIRKITE “STRAIGHT” O.™ 4/5 qt.

švelni ir ekstra lengva? 
PIRKITE “BLEND” °•°04/5('1-

CIO SUNNY BROOK DIST. CO.. lOUISVIUĘ KY. KINIUCKY STRAJGHT BOURBON WHISKEY 8B PRŪŪF. KENTUCKY BLENOED VfflISKEY 8S PROOF. 65» ERA1N NŪlMBPiHtt-

Nauja maldaknyge 
mokykit/ vaikams 

“VAIKO DIEVAS”
Paruošė kun. dr. J. Gutauskas
Mišių maldos, rožinis, Kryžiaus 

kelias,, poteriai ir populiariausios 
giesmės.

Kaina $1.85 
(Kietais viršeliais) 

GAUNAMA:
Spaudos B-vėj “žiburiai”

941 Dundas St. W„ Toronto 3. 
Ont., Canada

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 

715# So. Maplevvood Avė., 
Chicago 29, 111.

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti puikų mažai vartotą bet
kokios firmos nuo 1956-1961 mėty modelių 
garantuotą automobilį? Duodame 6-ių men. 
garantiją.

V A C Y b MOTOR SALES} 
6516 S. Wesfern Avenue, Chicago 36, III.

Telef. WAIbrook 5-5121



LIETUVIAI .CALIFORNIJOJE
MOTINOS GARBEI

Motinos dienos minėjimas Los 
Angeles lietuvių kolonijoje įvy
ko Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje su lietuviško jaunimo pa
ruošta ir atlikta programa. De
klamacijos, melodeklamacijos, 
vaikų solo, dueto ir vaikų cho
ro pasirodymas labai gausios 
auditorijos buvo mielai ir šiltai 
priimtas. Sklandžiai pravesta 
ir neištęsta programa sudarė 
jaukią nuotaiką.

Programos paruošimui vado
vavo mok. Ona Razutienė, tal
kinama Čiurlionienės, Gudaus
kienės, Ąžuolaičio ir Narbuto. 
Mmėjimą gražiai pravedė VIII 
sk. mokinė Danguolė Razutytė. 
Lituanistinės mokyklos vedėjas 
Ig Medžiukas tarė trumpą šiai 
šventei pritaikintą įžangos žodį.

JAUNŲJŲ ATEITININKŲ 
STOVYKLA

Jaunųjų ateitininkų globėjo 
F. Palubinsko ir vadovo J. Ą- 
žuolaičio pastangomis organi
zuojama pirmoji jaun. mokslei
vių at-kų stovykla Lake Arrow- 
head kalnuose. Stovykla prasi
dės birželio 17 ir tęsis visą sa
vaitę. Stovyklavietei nusamdy
tos trys vilos su maudymosi 
baseinu, sporto bei žaidimų prie 
monėmis. Stovyklavietės rajone 
yra privatus miškas ir pieva.

Stovyklos programa bus pra
vesta pilnoje ateitininkiškų tra
dicijų dvasioje: varžybos, žaidi
mai, dainos, stovyklautojų pa
sirodymai. Religinėmis, tautinė
mis bei ideologinėmis temomis 
pasikalbėjimus praves nuolati
niai stovyklos vadovai — glo
bėjas F. Palubinskas ir stud. 
J. Gliaudą, o taip pat kasdien 
specialiai atvykęs naujas kal
bėtojas.

Dar yra galimybių stovyklon 
priimti 4 vaikus 7-12 m. am
žiaus. Katalikai tėvai kviečiami 
šia galimybe pasinaudoti. Infoi 
macijas teikia J. Ąžuolaitis, te
lef. NO 3 - 7832.

Ateitininkiško prieauglio rū
pesčiu labiausia yra persiėmę 
jaunosios kartos akademikai, k. 
t. F. ir S. Palubinskai, p. Kal
vai tienė, I. Valaitytė, J. Polikai- 
tis, stud. J. Gliaudą ir kt.

Katalikų Federacijos sk. pir
mininkas V. Kazlauskas, rem
damas jaun. at-kų veiklą, įtei
kė 10 dol. auką ir kviečia visus 
katalikiškųjų organizacijų na
rius jungtis į rėmėjų eiles.

BUDRIŪNO KOMPiOZICIJA
AMERIKIEČIŲ KONCERTE

Žinomojoje Los Angeles ka
talikų Immaeulata Heart kole
gijoje vienos korporacijos su
ruoštame koncerte į programą 
buvo įtrauktas komp. B. Bud- 
riūno kūrinys “Nemunas pava
sarį laužia ledus”. Pianu šią 
mūsų kūrėjo kompoziciją atli
ko Eugenee Azak Ward.

Koncertas turėjo tikslą pa
vaizduoti charakteringiausią 
šiuometinę amerikiečių muziką, 
ir tam reikalui buvo parinktas 
Budriūno kūrinys. Akademinė 
auditorija šie kūrinio išpildymą 
labai giltai priėmė. Koncerte 
dalyvavo ir pats kompozicijos 
autorius.

JAUNIMO ŠVENTĖ

Jaunimo šventė, rišama su 
lituanistinės mokyklos mokslo 
metų užbaiga, ruošiamasi švęs
ti birželio 3 d. Šv. Kazimiero 
parapijos patalpose. Šventės or
ganizatorė ir parengimo vado
vė mokyt. Ona Razutienė ren
giasi pasirodyti su 80 jaunesnio 
ir vyresnio amžiaus lietuviukų.

Programa šiais metais prama ' 
tomą visai skirtinga nuo iki šiol I 
buvusių pasirodymų.

Mokyt. Razutienei pasiruoši.

Gegužes 13 d. įvykusiame Moti
nos dienos minėjime Los Angeles, 
Calif., dueto dainomis sužavėjo 
publiką Virg. ir Vyg. Narbutai.

L. Kainčausko nuotr.

mo darbuose talkina mokyt. B. 
Čiurlionienė, rašytoja Alė Rūta 
bei buv. lituanistinės mokyklos 
auklėtiniai, dabartiniai jaunieji 
akademikai: G. Fledžinskaitė, 
V. Mikuckaitė ir G. Radvenis; 
muzikinei šventės daliai pasi
ruošti gelbsti J. Ąžuolaitis ir 
Ad. Narbutas.

Repeticijos vyksta ketvirta
dieniais 6 vai. vakare ir šešta
dieniais po lituanistinės mokyk 
los pamokų.

NETEISINGA INFORMACIJA

Balandžio 15 įvykęs metinis 
Alto L. A. sk. susirinkimas iki 
šiol pakartotinai aprašomas ir 
komentuojamas Naujienose ir 
Vienybėje. Gaila, abiejų laikraš 
čių korespondentai neleistinai 
klaidina visuomenę. Faktai yra 
tokie:

Susirinkime dalyvavo 31 dele
gatas, atstovaudamas 19 Los 
Angeles lietuviškų organizacijų. 
Valdybos pateiktą veiklos ir re
vizijos komisijos patikrintą pi
niginę atskaitomybę susirinki
mas priėmė vienbalsiai. Po to, 
buv. Alto sk. valdybos pirmi
ninkas inž. J. Jodelė naujai ka
dencijai pirmininku buvo per
rinktas vienbalsiai (vienam su
silaikius). Teisininkų dr-jos at
stovo pasiūlytoji rezoliucija, rei 
kalaujanti Alto reformų, buvo 
pnimta didžiule balsų persva
ra (5 prieš, 1 susilaikęs). Atei
tininkų sendraugių atstovo pa
siūlytoji rezoliucija, indorsuo- 
janti busimuosiuose rinkimuose 
JAV Konrgcsc narius, savo ak
cija kongrese pasitarnavusius 
Lietuvos labui ,priimta beveik 
visais balsais (1 prieš). Karių 
Ramovės atstovo siūlymas rezo
liucijų reikalams skirti 100 dol. 
ir Balfo sk. atstovo siūlymas 
Rezoliucijoms remti komitetui 
išreikšti padėką priimtas taip 
pat veik visais balsais. Tiesa, 
Naujienų korespondentas visada 
balsavo prieš, bet tas faktas 
jam neduoda teisės klaidinti vi
suomenės, intriguoti ir verstis 
insinuacijomis. J. Vn.

j
KUN. J. A. KUČINGIO 

JUBILIEJUS

Birželio 6 d. sukanka 25 me
tai, kai Los Angeles Šv. Kazi
miero parapijos klebonas kun. 
Jonas Kučingis Telšių kated
roje vysk. J. Staugaičio buvo 
įšventintas kunigu. Šį kunigys
tės jubiliejų Los Angeles lietu
viai ruošiasi iškilmingai pami
nėti. Šiuo metu vyksta Šv. Ka
zimiero bažnyčios pagražinimo 
darbai iš oro ir vidaus. Bus pa
puošti altoriai, ypač didysis. 
Jau pakeliui iš Italijos atveža
mos naujos statulos: Kristaus, 
Šv. Marijos ir Šv. Antano, taip

pat meniškai išpiaustyti kry
žiaus kelių paveikslai. Iškilmės 
prasidės pamaldomis bažnyčio
je. Pamokslą pasakys vysk. V. 
Brizgys, kuris tą pačią dieną 
suteiks sutvirtinimo sakramen
tą parapijos vaikučiams. Kun. 
J. Kučingiui pagerbti banketas 
įvyks 1 vai. Breakfast Club pa
talpose, 3201 Los Feliz Blvd. 
Įėjimo bilietai gaunami pas pa
rapijos komiteto pirm. F. Spee- 
cher, kitus komiteto narius ir 
katalikiškų organizacijų pirmi
ninkus.

PAKEISTAS LB APYGARDOS 
PAVADINIMAS

LB Centro valdyba pakeitė
i Los Angeles apygardos pava
dinimą į JAV Vakarų apygar
dą. Ši apygarda apima Califor
nia, Arizona, Idaho, Montana, 

i Neveda, New Mexico, Oregon, 
i Utah ir Washington valstybes. 
LB skyriai įsisteigę California, 
Oregon ir Washington valstybė
se. Daroma pastangų įsteigti 
skyrių Phoenix, Arizona. M.

KRONIKA

Raimundas Čiurlionis, geras 
mokinys ir pavyzdingas skau
tas, pasižymi, taip pat, meno 

I srity. Jis rodo gabumų muzikoj 
| ir piešime. Gal būt, tai didžiojo 
: menininko Čiurlionio, jo tėve
lio dėdės, paveldėjimas. Raimun 
das Čiurlionis, kaip akordeonis- 

| tas, gegužės 20 d., sekmadienį,
: 2.30 vai. dalyvavo orkestrinėj 
Į programoj, pavadintoj “A trip 
j around the World”, kuri įvyko 
| Shrine Auditrium, Jefferson at 
Royal, Los Angeles.

Rūta Skiriutė., Antano ir Bro
nės Skiriu, “Lietuvių Dienų” lei 
dejų ir žymių visuomenininkų 
duktė, gražiai reiškiasi baleto 
srity. Solo, duetais ir grupėj ji 
yra ne kartą puikiai pasirodžiu
si lietuvių publikai ir amerikie
čiams. A.

— Originaliausias rūbas yra 
paprastas, kuklus ir žavus, tad 
kuo jis ypatingas? Jj galima pa
lyginti su kalnų vėjo švelniu dvel
kimu, su šaltinio vandens gaiviu 
sruvenimu, su raminančiu dangaus 
mėlynumu ir su jaunos rožės kve
pėjimu. — Dr- K. Girtautas

Jr

MUSŲ KOLONIJOSE
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Philadelphia, Pa.

Gražus ir įspūdingas 
parengimas

Balandžio 28 d. Lietuvių Pa
šalpinio klubo salėje įvyko tik
rai puikus parengimas, kurį su 
ruošė Lietuvių Bendruomenės 
radijo valandėlės “Bendruome
nės Balsas” atžymėti dešimtų 
darbo metų pradžią .

Atsilankiusi į šį parengimą 
tuojau puikiai ir mielai nuteikė 
gražiai papuošta salė, gyvų gė
lių žiedai ant stalų, o scenoje 
dail. Romo Viesulo stilizuota 
Vytis.

Koncertas buvo pradėtas 
trumpu BB vedėjo žodžiu, o po 
jo buvo pristatytas Clevelando 
vyrų oktetas.

Jau jų pristatymas, o ypač 
okteto vadovo Rito Babicko, bu 
vo labai šiltai publikos sutiktas, 
o ta nuotaika iki koncerto galo 
išaugo į karščiausius aplodis
mentus. Betgi oktetas tikrai to 
vertas.

Jų programa skoningai suda
ryta, gerai paruošta, o išpildy
me jaučiama santūri vaidyba 
švelniai ryškinanti kūrinio min
tį.

Gal galima būtų pageidauti 
daugiau mūsų kompozitorių kū
rinių, o jų yra gražių įr įspū
dingų. Šiuo kart iš dainuotų 
apie 20 dalykų lietuviškai dai
nai teko 5 sykius prabilti.

Okteto siela jų vadovas Ri
tas Babickas. Oktetas turtingas 
vokaline jėga, pvz. bosas Fabi
jonas Kaminskas lengvai nugali 
kūrinio sunkumus.

Pirmos pertraukos metu žodį 
tarė Lietuvių Bendruomenės Ta 
rybos narys inž. Vytautas Vo- 
lertas. žodis buvo trumpas, bet 
svarus ir taiklus ir tai patvirti 
no dalyvių nuoširdus reagavi
mas.

Antros pertraukos metu kon
certo dalyviams buvo pristaty
tas BB redakcinis kolektyvas: 
redaktoriai Sniegą Jurskytė - 
Gemble, Elena Šaulytė, Vytau
tas Muraška, Henrikas Savic- 

j kas, Jonas Skladaitis ir prane
šėjos Marytė Kaulinytė, Roma 
Puodžiūnaite, Aušra Gaigalai

tė ir Valerija Didelytė (visos' 
jaunosios kartos atstovės). 1

Pristatė BB vedėjas Adolfas ' 
Gaigalas.Bendr. Balsas už šį pa ; 
rengimą vertas padėkos žodžio, i 
Lietuvių visuomenė, kurios į šį 
parengimą atsilankė vos apie i 
150, verta papeikimo.

Argi BB per 9 metus belan-, 
kydamas lietuvius neužsitarna- i 
vo nors vienam vakarui jų dė-; 
mesio, ypač kai parengimas vi-1 
sais atžvilgiais buvo puikus.

Šiuo elgesiu mes patys už- 
sklendžiam duris bet kuriam 
iškilesniam meno kolektyvui į 
Philadelphiją atvykti.

Šis reiškinys vertas rimto su- 
I simąstymo, nes priešingu atve- 
1 ju mūsų kolonijai gresia kultū- 
Į rinio gyvenimo nusmukimas.

Baigiant norėtųsi BB palin
kėti geriausios sėkmės dešimtų- 

, jų metų kely. as

Omaha, Nebr.
Kalbės J- Miklovas

Gegužės 27 d. 12 vai. dieną, 
Šv. Antano parapijos salėje, A- 
merikos Lietuvių Tarybos pa
kviestas, neseniai pasišalinęs iš 
Lietuvos Juozas Miklovas darys 
pranešimą apie pavergtos Lietu
vos būklę.

J. Miklovas kilęs iš Žemai
tijos ir ryšy su savo profesija 
yra apvažiavęs daug Lietuvos 
vietovių ir gerai pažįsta oku
puoto krašto gyvenimą. Taip 
pat buvęs už Lietuvos ribų to
limose sovietų vietovėse.

Gmahos Lietuvių Bendruome
nės Apylinkė jo pranešimą or
ganizuoja ir globoja.

Lietuvių visuomenė kviečiama 
dalyvauti ir nepraleisti progos 
išklausyti svarbaus pranešimo.

KANADOJE
MGNTREAL, Q. P.

Motinos minėjimas
Šv. Kazimiero parapijos sa

lėje įvyko gražus motinos mi
nėjimas, kurio programą atliko 
lietuvių šeštadieninės mokyklos 
vaikučiai. Prieš programą pra
dedant kun. Jucevičius tarė į- 
žangos žodį, gražiai ir turinin

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMIAUSIU NUOŠIMČIU

NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ IR G. I. (VETERANŲ) PASKOLOMS

Paskolas duodame lengviausiomis 
sąlygomis. Mėnesinius mokėji
mus pritaikome pagal jūsų išga
les.

Turtas $82,000,000.00

• Taupykite STANDARD FEDERAL 
—stipriausioje Chicagos taupymo 
Bendrovėje, kur jūsy santaupos 
yra apdraustos—saugios ir neša 
dividendus.

Atsargos Fondas $7,500,000.00

Dvi automobi-*

liams pastatyti 

aikštės jūsų 

patogumui

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nuo pirmos
mėnesio dienos

Naujos darbo valandos: Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. Antr. ir penkt. nuo 9 vai. ryto iki 
4 vai. popiet, šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. d.

Trečiadieniais nedirbama.

JUSTIN MACKIEWICH Sr. 
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEWICH Jr., 
President

STAKDARD
FE D E RAU S A VIA GS

AND LOAN ASSOCIATION 
4192 Archer Avenue / Chicago 32, Illinois 

VIrainia 7-11 41

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. gegužės mėn. 22

gai apibūdindamas motinos reik 
šmę šeimos, tautos ir net vals
tybės gyvenime. Jis ypač pabrė 
žė didelį motinos vaidmenį lie
tuvybės išlaikyme. Po jo kalbos 
mūsų mažieji atliko meninę pro 
gramos dalį. Buvo padeklamuo
ta motinai skirtų eilėraščių. Y- 
pač gražiai išsiskyrė puikiu de
klamavimu mažutė Lymantaitė. 
Vaikų choras sudainavo kelias 
liaudies daineles, iš kurių labiau 
šiai nusisekė — Pas močiutę 
augau. Vaikučius šventei paruo
šė ponios mokytojos: Blauzdžiū 
nienė, Kavaliūnaitė, Navikienė, 
Baltuonienė.

Svečių į minėjimą prisirinko 
gana daug. Programai pasibai
gus jie visi buvo pavaišinti ka
vute ir pyragaičiais. Minėjimas 
pavyko labai gražiai.

Antrasis motinos minėjimas 
įvyko Aušros Vartų lietuvių pa 
rapijos salėje. Apie. motinos 
reikšmę paskaitą skaitė vieš

nia iš Clevelando Aldona Au- 
gustinavičienė, kuri labai gra
žiai apibūdino motinos reikšmę 
praeityje, nepriklausomybės lai- 

Į kais, o ypač dabartiniais lai
kais. kada Lietuva pavergta ir 

1 kacapų visaip persekiojama. Ji 
: nurodė, kad lietuvybės išlaiky- 
' mas yra pats didžiausias visų 
(susipratusių lietuvių rūpestis ir 
' jam turi būti skirtas visas mū- 
: sų dėmesys. Čia tenka ypač svar 
i bus uždavinys tėvams, motinai 
i pats atsakingiausias. Po paskai 
i tos lietuvių šeštadieninės mo
kyklos mokiniai atliko gražią 

, meninę programą. Tarpe susi- 
' rinkusių buvo labai daug moti
nų, kurioms šie minėjimai buvo 
skirti. (Kl. G.)

GRAIUA'SKAS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 471 h St., FR 6-1998 
TV RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta

•

K a s tik turi gėrę skonį, 
Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES GHIGAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARIJUETTE 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
JJ

BU 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 B U I CIT, INC.

907 W. 35th Street, Chicago 9, III., Tel. LA 3-2022
JJ

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

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

Dėl visų informacijų kreipkitės į

Mutual Savings
an cl JJo,

\S°Tssocialion
Chartered and Supervised by the United States Government 

2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

11 KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE 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. lr KETV.............................. 9 v. r. iki 8 p. D.
ANTRAD. ir PENKT..................... 9 v. r. iki 5 p. p.
ŠEŠTAD...........9 v. r. iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.
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Laoso vyriausybės kareiviai, atbėgę į Thailandą po kovos su rau
donaisiais laosiečiais. (UPI)

Jaun. Krikšč. demokratų seimas
(Atkelta iš 1 psl.)

Atidaromasis posėdis įvyka 
gegužės 8 d. Caracaso miesto 
teatre, dalyvaujant Venecuelos 
prezidentui Romulo Betancourt, 
kuris kongreso dalyviams pa
sakė kalbą ir ilgesnį laiką pasi
liko kongrese. Kongreso atida
ryme buvo apie du tūkstančiai 
dalyvių.

Atstovai buvo apgyvendinti 
ištaigingame Humboldt viešbu
tyje, kuris yra ant kalno 2,100 
m. aukščiau jūros paviršiaus. 
Tame viešbutyje vyko kongre
so plenumo ir atskirų komisijų 
posėdžiai (politinės, Pasaulinės 
jaunųjų KD organizacijos kons
titucijos, statuto ir ateities veik
los plano).

Buvo keturi plenumo posė
džiai, kurių metu buvo svarsto
ma: 1. Europos, Amerikos ir 
Afrikos santykiai pasaulinės po 
litikos vyksmo tėkmėje. 2. Jau
nųjų KD konstitucija. 3. Tauti
nių atstovų pranešimai. 4. At
skirų komisijų pranešimai.

Apvalio stalo diskusijoms te
ma: “Krikščionių Demokratų
koncepcija socialiniams ir ūki
niams klausimams tvarkyti” va 
dovavo Venecuelos KD pirmi
ninkas dr. Rafael Caldera. Įva

dinius tais klausimais praneši- 
J31US padarė Venecuelos Žemės 
Ūkio Ministeris Victor Jimenez 
Laudinez.

Sudaryta trijų regijonų Pa
saulinė Jaunųjų Krikščionių De 
mokratų organizacija — Euro
pos, Amerikos ir Afrikos. Su
darytas vadovaujantis organas 
tuo tarpu tik Europos ir Ame
rikos regijonų, Afrikos regijo- 
nas įsijungs kiek vėliau.

Kongresas baigtas gegužės 
15 d. Venecuelos Prezidento Ro
mulo Betancourt suruoštais pie
tumis Prezidento Rūmuose.

Venecueliečiai buvo nuoširdūs, 
gražiai organizavo kongresą ir 
maloniai priėmė, vaišino atsto
vus. Kongresas laikomas gerai 
pavykusiu.

Lietuviams atstovams — inž. 
Adolfui Venskui ir arch. Leo
nui Pabedinskui bei Caracaso 
lietuviams kongreso svečiams 
— stebėtojams — nuoširdžios 
paramos ir patarimų teikė lietu
vių kapelionas kun. A. Perku- 

| mas, SDB ir Venecuelos LB 
Į pirmininkas — visuomeninin
kas, nuoširdus lietuvis patrio- 

į tas — Ponas Zigmas Domeika, 
į P. V.

•Apie kolektyvų derejimąsi

Pereitoje spaudos konferencijo
je prez. Kennedy pasakė laikraščių i 
korespondentams, kad jis kreipėsi 
į plieno kompanijas ir į Plieno Dar 
bininkų Uniją “pradėti vartoti ko
lektyvų derejimąsi”. Geriausias bū
das atsiekti norimo susitarimo vie
šo intereso labui”, pasakė jis, “tik 
per laisvą ir atsakomingą kolekty
vų derejimąsi”.

Savo kreipimusi, kad kolekty
vus derėjimasis vėl sugrįžtų prie 
derybų stalo, prez. Kennedy no
rėjo sukliudyti įvykti dar vienam 
brangiai kainuojančiam plieno 
streikui koks įvyko 1959 m. Kad 
naujas streikas neįvyktų, abi pu
sės dar prieš dabartinės sutarties 
pasibaigimą turi pasiekti susita
rimo dėl naujos darbo sutarties.

Kas yra kolektyvus derėjimasis 
ir kaip jis vyksta ?

Kolektyvus derėjimasis yra pro
cedūra, vartojama norint pasiekti 
susitarimo tarp darbdavio ir jo dar 
bininkų abiejų pusių naudai. Su
tartyje yra surašytos sąlygos, pa
gal kurias darbdavys ir jo darbi
ninkai turi kooperuoti, dirbdami 
drauge per sutartyje nustatytą 
laikotarpį. Tai yra vadinamas lais
vas kolektyvus derėjimasis, nės jis 
vyksta tik tarp darbdavių ir dar
bininkų be valdžios įsikišimo.

Kai susitarimas yra pasiektas, 
paprastai tarp unijos ir darbdavio 
yra surašoma sutartis, kurioje yra 
suminėtos visos abiejų pusių pri
imtos sąlygos ir patvarkymai, kaip 
pagrindas darbui per sutarties ga
liojimo laikotarpį. Dauguma sutar
čių galioja metus, kitos du ar tris 
ar ilgiau metų.

Ar valdžia kada nors įsikiša į 
iginčą tarp darbdavio ir darbininkų, 
kad išvengtų streiko ar užbaigtų 
jau prasidėjusį streiką? Ji gali įsi
kišti ir kartais įsikiša, bet nepil
nai. Valdžia turi mediacijos ir su
taikinimo tarnybą, kuri mėgina pa
dėti darbininkams ir darbdaviams 
išspręsti savo ginčus, bet tik tada, 
kai abi pusės prašo valdžios pa
galbos. Šios tarnybos oficialus as
muo mėgina abi puses sutaikinti ir 
išlyginti nesklandumus. Jis tačiau 
neturi valdiškos galios ir negali 
priversti' susitaikinti.

Dabartiniu metu JAV-ėse yra' 
apie 18 milijonų darbininkų, dir-

kus darbo laikas 1959 m., pavyz
džiui, sudarė pusę procento viso 
dirbamo Amerikos industrijoje- lai
ko. Kitais žodžiais tariant, kiek
vienam 200 dirbamų dienų JAV- 
ėse per 1959 m. viena diena yra 
prarandama dėl streikų. Todėl 
streikai mūsų ekonomijai sudaro 
labai nežymias pasekmes, šis mū
sų ekonomijos apsaugojimas nuo 
rimto konflikto tarp darbdavių ir 
darbininkų yra daugiausia mūsų 
kolektyvinio derėjimosi dėka.

American Council

IEŠKO NUOMOTI

Reikalingas vieno ar 2-jų kamb. bu
tas < viršutiniame aukšte j, gazu ap
šildomas, nebrangia nuoma. Tuojau 
atsiliepti adr.: 4935 So. Wood Str., 
1-as aukštas iš priekio.

SU NAUJAIS PAPILDY
MAIS LEIDINYS!

KNYGA REIKALINGA KIEK
VIENAM PILNAMEČIUI 

DARBININKUI !

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
; Prie parko 7 metų, 4 kamb. mūras 
su augšta pastoge. Garažas. $20,200. 
(> kamb. didelis namas. Naujus šil
dymas. Arti 71st ir Western. $15,900.
2- jų butų namas. 7 ir 3 kamb. Nau
jas šildymas. Alumin. langai. Gara-

! žas. $17,200.
Galvojate gerai pirkti? K kamb. mo
dernus namas. Alyva šildymas. Ga
ražas. $1 2,900.
žavus 5% kamb. mūras. Karpetai. 
alumin. Jangai. Įrengtas rūsys. Gara- 

I žas. $22,600.
' Ar svarbu kaina? Tik $36,800 už mū- 

it> namą. ir taverną. 4 butai. Geras 
biznis. Gera vieta.
Tik matyti ir siūlyti. 2-jų butų na
mas. 5 ir 4 kamb. Garažas. Naujas 
alyva šildymas. $22,000. ,
Didelei šeimai 9 kamb. mūras, ir 3 
auto. garažas. Koklių stogas. Platus 
sklypas. $28,000.
3- jų luitų 6 kamb. ir 2 po 3 kamb. 
švarus namas, puikus pirkinys. 
$17,000.
Tik 2-jų metų, 5% kamb. mūras. 
Sausas rūsys. Alumin. langai. $19,- 
900.

3-jų butų mūras. Garažas. Reikalas 
parduoti; žema kaina. 226.200.
Vienų metų liuksus 6 kamb. mūras 
ant 50 p. sklypo, alumin. langai. Ga
ražas. $27,000.
Platus lotas ant kampo ir mūro ga
ražas Tuojau parduoda už $5,000.
5 butu mūro namas. Alyva šildymas. 
$6,000 pajamų ir mažos išlaidos. 
$32,500.

15% kamb. muro namas. Platus skly
pas. Garažas. Gera vieta. Gražus. 
$17.900.
4 butų mums. Naujas alyva šil
dymas. Naujas stogas ir alumin. lan
gai. Garažas. $45,900.

1% aukšt. mūras. Prieš 12 metų 
statytas, naujoje sekcijoje prie par
ko. Garažas ir kt. $28,500.

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

2-jų butų mūras. Dideli kambariai. 
: Alyva šildymas. Alumin. langai. 
I $28,500.
I Modernus 6 kamb. mūras. Marlite 
kabinetų virtuvė. Karpetai. Pušim 
įrengtas rūsys. Gazu šildymas. Ap
sauga nu-o potvynio. Garaž. $20,700.

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

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI
I Mūrinis C kamb. Octagon, 2 bl. 
nuo Maria, High ant Fairfield gat
vės, 3 mieg., garažas, nauji kilimai, 
30 p. lotas. $20,500.

Mūrinis 2x4% ant Mozart prie 71, 
tik 10 metų, 1 kamb. rūsy. Skubiai 
už $37,800.

Mūrinis 5 kamb., naujas gazo šild., 
originalus medis, prie susisiekimo ir 
krautuvių, $16,250,

KAIRYS REALTY, 2501

Medinis 1% aukšto (5 ir 3 viršuj) 
pilnas rūsys, virš 30 p. lotas, mo
dernizuotas vidus, $14,900.

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.

W. G9th ST. HE 6-5151

PRTF MAROTTFTTF PARKO 2-jų aukštų mūr. 5 ir 6 kamb.
S-jų butų mūr. 6 — 5—3 kamb. : Alyva šildymas. Plytelių vonios. Ga- 

Alyva - karštu vandeniu šildymas. ražas. Arti 62-os ir Mozart. $28,900. 
Garažas. $145 mėnesinių pajamų ir
savininkui butas. Gage Parke, 

i $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 Pulaski. 
$25,900.

5 kamb., 3 mieg. mūr. 32 p. skly
pas. 7 metų senumo. Garažas. Arti 
66-os ir Pulaski. $20,900.

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

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

fl butų mūr.. po 5 kamb., 60 p. 
sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
Parko apyl. JS1.500.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE

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

KOKIE YRA SUNKŪS — PAVO
JINGI DARBAI, prie kurių leidžia
ma samdyti tik turinčius 18 metų 
amžiaus? Ir daugiau žinių suinte
resuotieji asmenys gali rasti kny- 
gėlėje —

FEDERALIHIAI DARBO 
SAMDOS (STATYMAI
Spaudai paruošė Pr. šulas 

Knygelėj klausimų ir atsakymų
forma yra išaiškinti veikiantieji 
JAV-bėae federaliniai darbo samdo? 
įstatymai. Knygelės kaina 40 centų

Pinigus su užsakymais siųsti:

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St..
Chicago 29, Illinois

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, DI.

bančių pagal sutartis, surašytas 
kolektyvinio derėjimosi . būdu tarp 
unijų ir darbdavių. Šis skaičius su
daro daugiau negu ketvirtį JAV-ių 
darbininkų. Kai kurie darbininkai 
nepriklauso unijoms. Į jų tarpą 
įeina ūkininkai, sau dirbantieji, na
mų ruošos darbininkai, profesiniai 
asmenys ir kiti.

Kolektyvus derėjimasis JAV-ėse 
vyksta labai efektingai. Jis sudaro 
pagrindinę mūsų ekonominės siste
mos dalį. Per neseniai praėjusius 
metus apie 90% kylančių ginčų 
buvo išspręsti be streiko. Bet ir 
streikui kilus, jie paprastai ilgai Į 
nesitęsia. Visas prarastas per strei Į i

110%, 20%, 30% pigiau mokėsite! 
[už apdraudą nuo ugnies ir auto-įį! 
Įmobilio pas

FRANK ZAPOLIS
3208% VVest 95th Street 

'Jhicago 42, Illinois 
STel.: GA. 4-8654 ir GR. 6-43S9.|

R&ABS

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

8415 S. Lituanica Avė.
Tel. FRontier 6-1882

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

* * OTARD, prancūz. konjakas .... . . .... $5.00

VALLOE CHERRY, Danijos vynas. 4/5 .......... $1.75
*★ CHAMPION, 12 metų senumo whiskey. 4Z5 $4.50

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

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

** LABATT’S, kanadiškas alus ir ale 24 bute>-
W dėžė ............................................................... $5JO

SLIVlOVICE (SLYVINE) importuota iš Europos.
4/5, 94 proof................................................... .. $5.39

** Prancūzijos lilderiai, ciherry ir blackberry 4/5 $2.89
★★ VODKA WYBOROWA, Lenkijos degtinė

100 proof, 4/5 ................................................... $5,00

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

Turime vyno net 100 metų senumo. Užsakant didesnį kiekį 
pristatome i namus. ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)

LIETUVIAI PLEČIASI LEMONT
Sklypai mieste, visi patogumai, po $1,500. 5 akrai, jaunas sodas, 6 
kamb. res. $17,500. Pajamų nuosavybė ir gražus 2-jų akrų sodas. 
4 butų namas, geros rendos, turi būti parduotas. Bizniui patalpa, 
3 kamb. užp. viršuj butas — $8,000. Labai gera vieta dėl motei ir 
Night Club, nebrangiai. Puikus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos 
šeimos svajonė.

P. Abromaitis Realty & Investment Co.
1005 Porter St., Lemont, III. CL 7-6675

MARQUETTE PARKE
81-a ir Mozart.. mūr. bungalow, 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.

Prie California ir 65-os. Mūr. 2 
butai po 4 kamb. Naujas šildymas. 
2 maš. garažas. Tik $19.500.

VAINA REALTY
6540 S. VVESTERN AVĖ. 

REpublie 7-9515 arba RE 7-4639
6 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

Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 
aes jis plačiausiai skaitomas I’jto 
vių dienraštis. GI skelbimu kaino

įsiems prieinamos.

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

PRIE DIDELIO FABRIKO
Taverna su visais įrengimais. Ge

ra apyvarta darbo dienomis. 2 aukš
ti) mūr. namas. Pirmame aukšte 
yra dar 4 ir 5 kamb. butai, antra
me — 12 miegamųjų kambarių. Į 
kainą įeina visi baldai. Iš namo 
$686 mėn. pajamų ir savininkui 
dar 5 kamb. butas su taverna. 
$65,000.

TIK $18,500
5 ir 3 kamb. mūr. namas prie 

Maria High School. Gazo . šiluma. 
Garažas.

$335 MfiN. PAJAMŲ
6x4 kamb. mūr. šildymas gazo 

krosnimis. $28,000.
GERAS PIRKINYS

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

6 KAMB. MŪR. BUNGALOW
Arti bažnyčios ir mokyklos Mar- 

quette Pk. Gazo šildymas. $18,000.
VASARV1ETC

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

P. LEONAS
REAL ESTATE į

2735 West 7Ist Street
Tel. WAlhrook 5 6015

Nauj. mūr. 2x5% (3 m.)—$36,500
Nauj. mūr. bung., garažas-—$18,90(1 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29,500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—$16,900 
Didelis pasirlnac. gerų Ir pigių namų.

BUDRECKAS
4681 ARCHER A YE LA 3-8384

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

A. Norkus Real Estate
j 2405 W. 5l8t St. WA 5-5030
I Savininkas parduoda Spooner 
! rajone modernų “ranch” tipo na- 
Imą, netoli ežero; 5 akrai žemės 
(Wisconsin). Dėl ihform. kreiptis: 
Arnold Brazis, 6036 S. Washtenaw, 
Chicago 29, Iii.

GAUSITE 13.% UŽ JŪSŲ IN- 
VESTMENTĄ. 5 butai, 3 po 4 
kamb. ir 2 po 5 karnb. 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.

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

Medinis bungalou’, 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- 
quette Pk.

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

Turime daug lr Įvairių namų vi
sose kolonijose, parūpiname pasko
las. notarizuojame dokumentus, pil
domo Income Tax.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St. CL 4-2390

Remkit dien. “Draugę’ Remkit dien. “Draugę”

CONTRACTORS

DĖMESIO!

“Viešpatie, Išklausyk
Suredagavo

Kan. K. Matulaitis. M.I.O.
Išleido

lietuvių Katalikų Spaudos Draugija
Tai viena iš pilniausių malda«iny 

gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos; 11 nevenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmės; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 

j tretininkų maldos susirinkimams Ii 
aboliucijal; maldos apaštalystės mal
dos; šv Valandos maldos; 33 giesm., 
Velykų ir Vėlinių apeigos; Kryžiaus 
keliai; SopuJingosios Motinos stotys 
ir t.t

ši maldaknygė yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau.

Maldaknyge "Viešpatie, Išklausyk 
Manęs” yra labai gražiai Išleista; at
spausdinta ant balčiaus’^ lr geriau
sio popierio: tvirtai įrišta su paauk
savimu ar be; nemažos raidės; daug 
ryškių iliustracijų.

640 puslapių: 8/ colio storumo 

' Kaina
Į Paauksuota..................... . ?3.50

Užsakymus su pinigais siųskite

“DRAUGAS”
DRAUGAS, 4545 W. 63 St. 

Chicago 29, Illinois

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

nas 3 kamb, butas. Gazo šiluma. Tik 
$1 8,500.

2. Parkholme mūrinis 4 butų: 3— 
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.

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

6. Du po 4 kamb. 45 pėdų 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.

Į ŠIMAITIS REAL ESTATE
1 4936 West 15 Street, Cicero

Tel.: 656-2233, OL 2-8907 
OL 2-9589

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

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

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

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

■Sir- -

V. SIMKUS
Statybos lr Remonto Darbai 
2618 WEST 71st STREET 

Tel.: PR 8-4268 tr TE 9-5581

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

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

LA 1-6047, RO 2-8778

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

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0412

1

Apsimoka skelbtis “DRAUGE 
nes iis plačiausiai skaitomas lietu 
vią dienraštis. Gi skelbimu kainot 
visiems prieinamo*

Pirkite JAV Apsaugos 
B o n u s I

i DĖMESIO, NAMŲ PIRKĖJAI IR 
| STATYBININKAI

SAVININKAS PARDUODA
r

I 6025 S. Keating Avė. Tik $9,500. 
Patrauklus 4 kambarių modernus 
“ranch” stiliaus med. namas kieimo 

i gale, ant 30 p. sklypo. Izoliuotas.
| Didelė 10x15 p. veranda (su stogu 
ir atramom). Daug priedų.

Tik $5,600 — 30 pėdų tuščias 
sklypas su 6 metų senumo 20x20

; pėdų garažu gale. Cemento 
grindys. 10 pėdų pločio pake
liamos durys. Abi nuosavybės yra 
greta viena kitos. Galite vietoje 
gyventi besistatant ant antro skly-

; po. Perkant kartų, abi vietas ga
lite gauti už $14,600.

Įmokėti $5,000. Skolą mokėti 
kaip nuomą per 13 metų.

OPEN HOUSE kiekvieną dieną. 
Atvykite apžiūrėti.

Tel. 767-0604

Evergreen Parke mūrin. kampi
nis, 6 kamb. ir vienas rūsy. 3 
mieg., plytelių vonia, naujai de
koruoti, arti katal. ir viešųjų mo
kyklų ir koledžio. CTA už bloko, 
garažas, gazo šildym. Įkainuota 
greitam pardavimui. Skambinti 
savininkui GA 3-6630.

Marąuette ant Talman Avė., netoli 
69th St. parduodamas geram sto
vy, 2-jų fletų mūr. namas ir 2-jų 
maš. naujas garažas. Dėl apžiūrė
jimo šaukite PRospect 8-3792.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur
naces) visų dydžių oro vesintu- 

t vus bei Air Conditioners ir atlieka 
j visus skardos darbus.

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehilI 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. Westem Avė., 
Chicago 9, HL 
Tel. VI 7-8447

| LAPKUS BUILDERS, INC. »
y Statome įvairius pastatus. Dar- 
>! bas atliekamas labai sąžiningai,^
^vartojant geriausias medžiagas. S 
^Turime dar keletą sklypų Chicagoj. ®

SOLJTH PULASKI RD. i 
-6630 arba LU 1-0400 B

Perskaitę “Draugą", duoki 
te jį kitiems pasiskaityti.

CONSTRUCTION GO,
P-S =

REZIDENCINIAI,
IKOMERCINIAI,
MEDICINOS IR
KITOKĮ PASTATAI!

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 -5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJD'S NAMUS,

VASARVIETES, GARAŽUS IR
ATLIEKAME VISUS NAMŲ
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 CL 7-2094 Chicago, HL

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

Petrauskas Gonstruction Co.
2523 W. 69th St. PR 8-3792



MŪSŲ KARALAITĖ PASAKOJA
-A **

Mergaitė, reprezentuojanti Lietuvą tarptautinėj parodoj

Inž. Br. Nainnys, Genė Antanaitytė ir kun. J. Prunskis kalbasi 
“Draugo” redakcijoje.

Chicagoje šią vasarą, liepos | ti j klausimus, aiškinti, kad mes 
25 — rugp. 10 d. įvyks Tarptau j turime savo mokyklas, savo o- 
tinė Prekybos paroda McCor-
mick didžiosiose patalpose. Tai 
stambus tarptautinio masto į-

ralaitei nėra pavojaus, kad koks 
nors amerikietis milijonierius 
pasipirštų jai į vyrus?

— Man dabar toks jausmas, 
kad aš vėl M arty Fay televi
zijos programoje... Tenai pana
šius klausimus klausinėjo. Ne
galėčiau sakyti, kad nebuvo to
kių progų ištekėti. Bet žinot, 
kuris turi pinigo, tas senas. Ką 
jam gali atsakyti? Nebent tą, 
kad “aš tėvelį turiu namie, kam 
man kito reikia”. Pinigas, nors 
naudingas, bet daug svarbos 
nesudaro. Žmogaus charakteris 
ir išsilavinimas daug svarbiau. 
Su dvasios turtais daugiau pa
siekiama. Antra, būtų labai ne
malonu ištekėjus už kitataučio. 
Nuėjus į lietuvių parengimą, ji
sai nesuprastų, jaustųsi sveti
mas. Nuėjusi pas amerikiečius 
irgi jausčiausi svetima, vis jaus 
damasi lietuve. Kas kita lietu
viai. Lietuvių jaunimas kitaip 
išauklėtas. Lietuvių vyrai daug

perą, savo bažnyčias, savo jau gražesni. Mes turime būti dė- 
nimo centrą, kad mes čia atsis- kingi mūsų mamytėms, kurios 
teigėme savo Lietuvą miniatiū- yra daugiau pasaulio mačiusios, 

vykis, sutraukiąs apie 700,000 roję ir kad gal jie padės mums daugiau pergyvenusios ir, jų 
išlaisvinti Lietuvą ir vėl jos lai- klausydami, mes toliau nueisi
me džiaugtis. me. Daug žmogui duoda mo-

lankytojų. Šioje parodoje savo 
paviljoną turės ir Lietuva. Pa
viljoną suorganizuoti pavesta 
Lietuvių Bendruomenės Chica
gos apygardai. Tam reikalui y- 
ra sudarytas specialus komite
tas, kuriam vadovauja inž. Bro 
nius Nainys.

kykla, bet ypač daug mūsų tė
vai ir, laikydamiesi arčiau jų

~ j- “ idealų, mes daugiau laimėsime,sų tos pastangos rado prielan- b
kūmo? i Apskritai, as esu dėkinga vi-

’ siems lietuviams, kurie man sa- 
Vienas geras pavyzdys Vo patarimais yra daug davę. 

Kiekviena parodoje dalyvau- ■ Priešpaskutinė parodos diena, Girdėti, kad šiais metais bū- 
janti valstybė yra paprašyta iš- ka^a iš visų gražuolių rinko vie g^g ofįcialus išrinktų karalai- 
rinkti savo tautos atstovę, va-|n^- ^a<^a teko lietuvaitei išeiti vainikavimas, eilė kitų iš- 
dinamą grožio karalaitę, bet čia iir PraLDti į tūkstantines mi- įjimįų. Viską imant dėmesin, šie 
lemia ne tik grožis, o ir jos ta- inias, buvo labai šiltas sutiki- grožįo karalaitės rinkimai tai 
lentai, sugebėjimai, charakteris. Įmas ir ne^ spauda paminėjo, kažka3 daugiau negu grožis;

čia Lietuvos reikalų reprezenta- 
vimas, ir skatintume lietuvai
tes išgirsti Lietuvių Bendruo-

— Ar neprisimenate kokių į- 
vykių, kurie parodytų, kad jū-

Šitokia lietuvių atstovė - kara-1 kad lietuviai gražiai reprezen- 
laitė bus netrukus išrinkta. Per 1 tuojami ir, kad lietuvaitė pri
eitais metais ta garbė buvo a-1 kiai Pasakė savo žodį. Lietuvai-

— Sakykite, panele, ar išrin
kimas Jūsų grožio karalaite at-

nant prie paviljono, lankytojai 
ateidami pasakydavo, kad girdė

titekusi Genei Antanaitytei. Bu-1 tė laimėjo antrą vietą. Pirmoji, men£S kvietimą, kad būtų gali' 
vo įdomu sužinoti apie jos pa- i v^a, vieno taško persvara te- 
tyrimą. -ko Britanijai ir Amerikai. Bū-

ma išrinkti kuo geriausią lie 
tuviškų reikalų reprezentantę.

J. Pr.

nešė jums daug džiaugsmo ir J° lietuvaitę per radiją, matė 
rūpesčių bei darbų? i televizijoje. Publika tai atsime-

_ Džiaugsmas buvo . didelis, na ir tai primena jiems Lietu- ,nicl-
ypąč dėl-to, kad buvo proga vą. Lietuvos paviljono lankyto- J džia saldainiams pSr bilijoną do- 
reprezentūoti lietuvius. Bet taip
gi buvo didelis patyrimas ir

' fus jiems duoti.
— Ar lietuvaitei grožio ka-

man pačiai.
— Ar būnant taip išrinktai 

susidarė nemažai galimybių Lie- 
tuvos reikalui pasitarnauti ir 
Lietuvą reprezentuoti?

— Susidaro daug progų da
lyvauti televizijos, radijo pro
gramose ir yra galimybė papa
sakoti apie' lietuvių kultūrą, lie 
tuvių papročius, tautinius dra
bužius. Būnant su kons. dr. P. 
Daužvardžiu radijo programose 
buvo progos priminti ir dabar
tinį okupuotos Lietuvos vargą.

— Ar kitų tautų žmonės pa
rodė susidomėjimą išrinktąja 
lietuvių atstove?

— Labai domėjosi. Daugelis 
manė, ka,d buvau atsiųsta iš 
Lietuvos. Jiems išaiškinau, kad 
aš esu laisvų lietuvių atstovė. 
Priminiau, jog mums būtų labai 
pageidaujama jų talka padėti 
Lietuvą išlaisvinti, kad mes ga
lėtume grįžti į Lietuvą, ten lais 
vai išrinkti savo atstoves ir ta
da atsiųsti į panašias parodas.

— Ar daug laiko pareikalavo 
šios pareigos?

— Iš tikrųjų tai viskas pri
klauso nuo mūsų reprezentan. 
tės, kuri išrinkta. Ji gali daly
vauti tiktai savaitgaliais, bet, 
jeigu ji nori daugiau Lietuvos 
reikalui pasitarnauti, ji gali bū
ti nors kasdieną prie paviljono 
ar prie vadovybės. Aš pati iš
sirūpinau .sau laisvą vasarą ir

•kai kuriomis dienomis nuo 6 v.■> >
ryto buvau parodos vietoje, da
lyvaudavau repeticijose ir pro
gramos įrašyme į juosteles, kad 
paskiau būtų perduota per ra
dijo valandėles.

— Ar nejaučiate, kaa jums 
asmeniškai susidarė skriauda 
paaukojant tiek laiko?

— Ne. Kiekvienas lietuvis ne 
gali sakyti, kad jam skriauda 
atiduotas laikas darbui dėl Lie
tuvos. Juk ten būnant, kiekvie
ną minutę buvo proga atsakinė

— Kiekvienas septintas krikščio
nis Kinijoje yra komunistų nu
kankintas už savo tikėjimą.

Amerikiečiai per metus išlei-

jai džiaugėsi, kad tenai buvoįelrių. Kiekvienam amerikiečiui 
lietuvaitė ,kuri galėjo autogra- tenka 18.4 svarų saldainių me

tams. Per 1959 metus JAV apie 
60,000,000 saldainių gabaliukų bu
vo suvalgoma kasdien.

Meksikoj įvyko vėl žemės drebėjimas'. Jis supurtė krašto sostinę 
ir pareikalavo aukų. Čia matyti žmonės besimeldžią žemės drebė
jimo metu. (UPI)

Poniai Stefanijai Charžauskienei, jos vyrui 

a. a. JONUI CHARŽAUSKUI mirus,

reiškiame giliausią užuojautą.

Kamarauskų šeima

Brangiam vyrui
A. A JONUI CHARLAUSKUI mirus, 

žmoną Stefaniją giliai užjaučiame ir drauge 

liūdime.
E. ir J. Pušneraičiai

9,542,825 KATALIKŲ MOKYKLOSE

Įvairias katalikų mokyklas 
JAV-se lanko 6,542,825 auklė
tiniai. Katalikų pradžios mo
kyklas lanko 4,451,863, aukš
tesnes mokyklas 845,785, kole
gijas ir universitetus 336,604. 
Kiti lanko kitas katalikų mo
kyklas. Iš viso katalikų auklė
jimo įstaigų JAV-se yra 14,015, 
jų tarpe 98 diecezinės kunigų 
seminarijos, 447 vienuolynų se
minarijos ir noviciatai, 278 ko
legijos ir universitetai, 1,566 die 
cezinės ir parapinės aukštesnio
sios mokyklos, 869 privačios ka 
talikų aukštesniosios mokyklos, 

■ 10,177 parapinės pradžios mo- 
I kyklos, 453 privačios pradžios 
| mokyklos ir 127 jaunimo globos
! įstaigos.
(

JAV katalikų mokyklose iš 
viso dirba 175,806 mokytojai, 
kurių 11,586 kunigai, 818 scho
lastikų, 5,016 broliukų, 100,871 
seselė ir 57,515 pasauliečių mo
kytojų. JAV katalikai turi 344 
gailestingųjų seserų mokyklas, 
kurias lanko 35,700 studenčių.

I VIDURNAKČIO BUDĖJIMAS
Portugalijos sostinėje Lisa- 

, tonoje 500 jaunimo iš Ajuda 
j parapijos pėsti nužygiavo dau- 
! giau kaip 5 mylias prie didžiu- 
■ lio Kristaus Karaliaus pamink
lo, kur jų susikaupimo metas 
buvo užbaigtas vidurnakčio šv. 
mišiomis.

GINA DARBININKŲ TEISĘ 
STREIKUOTI

I
Ispanijos katalikų akcijos ofi 

cialus žurnalas “Ecclesia” gina 
darbininkų teisę streikuoti, pa- 

1 žymėdamas, kad tik didelis 
valstybės reikalas gali duoti tei 
sę vyriausybei paskelbti streiką 
neteisėtu. Straipsnis atsirado ry 
šium su ispanų darbininkų 
veikalą šių metų Pulitzer 
provincijose.

A. “Į- A.
PAUL P. SIMKUS

Gyv. 4538 S. Pairfield Avė.

Mirė geg. 19 d„ 1962 m., 9 
vai. vak., sulaukęs 74 m. amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Plun
gės parapijos, Juodeikių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 50 metų.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
(jo žmona yra mirusi Ieva), 
duktė Eva Stanfel, Sophie 
Shimkus iš Delavan, Wisc., An- 
na Kwiatltowski, žentas Zyg- 
munt KSviatkovski, anūkai — 
Tliomas ir Adrienne Kwiat- 
kc.vski, Consfanee, Paul, Matt, 
Ann Shimkus, brolis Virto: 
Siml'.u-), it kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Stransk- 
Funeral Home koplyčioje 5112 
So Western Avė. Laidotuvės į- 
vyks trečiad., geg. 23 d. Iš ko
plyčios 8 vai ryto bus atlydė- 
tas_ į švč. P. M. Nekalto Pra
sidėjimo parap. bažnyčią, ku
rioje. įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, žentai,
anūkai, brolis, ir kiti gimines 
bei draugai ir pažįstami.

I.aid. direkt. Stransky Fune- 
ra’. Home. Tel. PR S-0700.

A. A.

JUSTINAS WAISNIS
Gyveno 3325 So. Lowe Avenue. 

Tel. FR 6-1575.

Mirė geg. 19 d., 1962, 9 vai. 
vai., sulaukęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje Kilo iš Šiau
lių apskr., Pakrojaus parapijos, 
Kvederų kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Rozalija (Kukuraičiū- 
tė), sūnus Stanislovas, _ marti 
Bcrnadine, sesuo Anelė Vyš
niauskienė, švogeris Juozapas, 
gyv. Arizonoje, brolis Jonas, 
gyv. Pennsylvanijoje, pusbrolis 
Petras šautas, su šeima, pusse- 
rė Rožė Žilvitienė su šeima, 
kiti giminės, draugai ir pažį
stami.

Lietuvoje liko 2 broliai Al
fonsas ir Aleksas su šeima.

Priklausė Teisybės Mylėtojų 
ir Namų Sav. Bridgeport.e 
Draugijoms.

Kūnas pašarvotas Jurgio P. 
Rudmino koplyčioje, 3319 So. 
Lituanica Avė.

Laidotuves įvyks treč., geg. 
23 d.. Iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Jur
gio parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldij 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: žmona, sūnus ir
marti. /

Laid. direkt. Jurgis F. Rud- 
minas, Telef. YArds 7-1138.

A. -f- A.

JOSEPH BALTARAGAS
Gyveno 815 West 51st Street, Chicago, Illinois.
Mirė gegužės 20 d., 1962 m., 8:20 vai. vak., sulaukęs 51 m.
Gimė Chicago, Illinois.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Harriet (Stuglyte), 
duktė Josephine Beaureaard. žentas Howard, 6 anūkai, 4 te
tos: Cecilija Stasiūnas su vyru, Barbora Petrulis su vyru, 
Antoinette ir Viola Arlauskaitės, 2 dėdės: Joseph Drobulis su 
šeima ir Paul Mudaris su šeima, 3 švogerkos: Adeline Smith, 
os vyras William, Irene Gasper, jos vyras Richard ir Mary 

Coughlin, jos vyras James, pusbroliai, pusseserės ir kiti gi
minės, draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko brolis Klementas su 
šeima ir sesuo Teodora Leskauskienė su šeima.

Kūnas bus' pašarvotas antradienį, geg. 22 d., 3 vai. popiet 
John F. Eudeikio koplyčioje, 4330 . So.“ California Avė. Lai
dotuvės įvyks ketvirtadienį, geg. 24 dieną. Iš koplyčios 9:15 
vai. ryto bus atlydėtas į St. John thę Baptist parap. baž
nyčią, 50th Place ir Peoria St:, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: žmona, duktė, žentas ir anūkai.

Laid. direkt. John F. Eudeikis, Telef. LAfayette 3-0440.

Po sunkios ligos, 1962 m. gegužes 20 dieną
mirė

A. + A.

JONAS CHARŽAUSKAS

Ketvirtadienį, gegužes 24 dieną, 9 vai. ryto 
velionis bus išlydėtas iš A. Petkaus ir Sūnaus 
koplyčios, 2533 W. 7Ist St. į Švenč. Panelės Ma
rijos Gimimo parapijos bažnyčią ir po gedulingų 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Šią liūdną žinią su giliu gedulu praneša žmona 
ir brolis. Drauge liūdi išblaškytos po kontinentus 
dukterys: Olga, Janina ir Elena, Lietuvoje sesuo 
Salomėja.
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GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELIMY6IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef, — CEdarcresf 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

.L F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

O 4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. YA 7-17414

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IB NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS 
MARŲUETTE FUNERAL HOME U-U- 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7Ist St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 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. 11 llh SI., PR 9-1355 ir 9-1356

Laidotuvių Direktoriai

W4S 80. WESTERN AVB.

TRI» MODERNUKOt 
AIR-CONDltlONED KOPLYČIOS

REpublU T*86Q9 REpublU T-8801

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS G. LACKAW1CZ
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVE. LAfayette 8-3572

3307 LITUANICA AVE, Tel. YArds 7-3401

3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE., CICERO, ILL. TeL OLympic 2-1003

Pasinaudokite “Draugo” Classified skyriumi
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IŠARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Juozas Stilsonas mirė ge
gužės 18 d. Brooklyn, N. Y. Ve 
lionis buvo senas Amerikos lie- 

1 tuvių laikraštininkas, redaga
vęs “Naująją Gadynę” ir “Ke
leivį”. Daugiausia yra darbavę
sis laikraščių spaustuvėse. Pa
staruoju laiku buvo Lietuvių 
socialistų sąjungos sekretorius. 
Paliko žmoną, dukterį ir keletą 
anūkų.

— Lietuvių Rašytojų draugi
jos rinkimų komisija: pirm. 
Leonardas Andriekus, sekr. Al
fonsas šešplaukis ir narė Ne
lė Mazalaitė gegužės 16 d. pa
tikrino ir suskaitė atsiųstus 

'balsus. Balsavo 51 narys. Į L- 
RD valdybą išrinkta: Mykolas i

X Pasaulio Lietuvių Archy
vui skubiai reikalingas dienraš
tis “Į Laisvę”, ėjęs Kaune 1941.
VI. 25 — 1942. Xn. 31. Jei kas 
turėtų ir norėtų paskolinti mok 
sliniam darbui panaudoti, pra
šoma siųsti šiuo adresu: Pašau 
lio Lietuvių Archwvas, 2655 W.
69th St., III. Panaudojus, tuoj 
bus grąžintas, jei nebus para
šyta, kad tas dienraštis dova
nojamas Pasaulio Lietuvių Ar
chyvui. Ypatingai reikalingas, 
pirmasis numeris.

X Chicagos skautininkams- 
ėms pranešama, kad gegužės 27 
d. 11 vai. Jaunimo Centre į-
vyks Chicagos skautininkų Ra- Tiltinis (40); j revizijos komi- 
movės sueiga, j kurią kviečiami sįją išrinkta: Jurgis Gliaudą 
visi Chicagoje ir apylinkėse (44) _ juozas Švaistas (46), 
esantieji skautininkės-kai gau- i Elena Tuiniene (44); į garbės 
šiai dalyvauti. j teismą: Juzė Augustatyte-Vai-

X Dr. Mykolo Morkūno spau 1 čiūnienė (42 , Stasys Laucius

Chicagos žinios
IŠVYKO I PASAULINĘ 

PARODĄ

Šeši Chicagos susisiekimo (C- 
TA) pareigūnai išvyko į Seattle 
pasaulinę parodą pasivažinėti iš 
garsėjusiu vienbėgiu (mono- 
rail). Monorail — tai iškelti ele

jų rekordų, tačiau Michigano 
ežero vandenys negreitai įkai
sta. Prie vandens traukimo ir 
pumpavimo stoties ežere ties 
68-tos gatvės vandens tempe
ratūra yra 49 laipsnių. Maudy
mosi sezonas visuose paplūdy-

ktros varomi vagonai didžiu miuose oficiaUai Pasideda birž.

stuvėje šiuo metu renkamas 
“Alelęksandryno” II tomas. Šioj 
spaustuvėj šiuo metu dirba žur
nalistas Vladas Butėnas.

X Cicero Šv. Antano parapi
jos karnavalas prasideda gegu
žės 24 d.

X Juozas Mattus ir Jonas 
Vaišvilas su žmona pasirinko 
gražią atostoginę kelionę: ap
lankė Floridos įdomiąsias vie
tas, užsuko ir New Orleans bei 
kitų pietinės Amerikos dalies 
miestų pažiūrėti.

X Suvalkiečių dr-jos susirin
kimas įvyks gegužės 23 d., tre
čiadienį, 8 v. v. Hollywood sa-

Biržiška (47), Bernardas Braz- kusių karščių, lietuviškas gyve- 
džionis (47), Bronys Raila nimas juda savo keliu. Nekalto 
(43), Alė Rūta (44), Juozas Prasid. Švč. Marijos vienuolijos 

rėmėjų met. seimas, įvykęs ge
gužės 20 d., nestokojo idealistų, 
nebijančių išlieti prakaito ir gy 
vai susirūpinusių lietuviškais 
reikalais. Vadinamų Putnamo 
seserų rėmėjų seime buvo ma
tyti įvairių kartų lietuvių—se
nųjų, čia gimusių ir naujųjų 
ateivių. Seim0 darbuose daly
vavo ir subrendę visuomenės 
darbuotojai ir studentai, kurie 
patys dar naudojasi seselių va
dovaujamomis stovyklomis ar

(31), Vincas Ramonas (30); 
kandidatais lieka Leonardas Ši
mutis (29), Juozas Pronskus 
(18). Rinkimai buvo vykdomi 
korespondenciniu būdu. Rinki- 

Imų terminas baigėsi gegužės 10 
d. Šia’s rinkimais dabartinė va,

Nekalto Prasidėjimo seserų rėmėjų seimo, įvykusio gegužės 20 d. Jaunimo Centre, Chicagoje, daly
viai. Pažįstami veidai: kun. J. Kubilius, S. J., V. Manelis, A. Šimaitienė, A. Repšys, dr. J. Meš
kauskas, dr. A. Labokienė, dr. A. Labokas, J. Tumosa ir kiti.

SEIMAS LIETUVIŠKŲ REIKALŲ SVARSTYMUI

Nepaisant visą savaitę tru- tis, Draugo moder. kun. V. Rim dirbančiųjų seselių skaičiaus.
šelis, A. Gulbinskas. Ilgesnę ] Todėl kreipiame dėmesį į pa
kalbą pasakė prel. M. Krupavi- 1 šaukimų reikalą jaunų lietuvai
čius. Taip pat seselių vardu čių tarpe ir skatiname bei kvie-1 
kalbėjo Putnamo namo viršinin čiame jas susipažinti su Nekal- 
kė Sės. Paulė ir gen. virš. Mo- tai Pradėtosios Švenč. Merge-

dyba laiko savo darbą baigusi , net po kelių metų gyvena tų
ir tuoj perduoda pareigas nau- 
pai išrinktai valdybai į Los An
geles, Calif.

URAGVAJUS
— Diktorų šeima išvyko oku- 

puoton Lietuvon. Sakosi nuola
tiniam apsigyvenimui. Jų duktė 
Urugvajuje buvo ilgametė lietu 
vių komunistų sekretorė. Ji

stovyklų įspūdžiais. Tai buvo 
tikrai darnios nuotaikos susi-, 
rinkimas, kuriame visi sielojosi 
vienu svarbiausiu reikalu — lie 
tuvišku reikalu, dėl kurio kovo
jama ir vargstama. kad lietu
vis šiame krašte liktų lietuviu.

Seimo' darbai

tina Augusta.
Pabaigoj prof. B. Vitkus per

les Marijos Seserų Kongregaci
ja ir, jei kas turėtų pašaukimą,

Dvi linksmos Nekalto Prasidėjimo seserų rėmėjų seimo mandatų 
komisijos sekretorės: J. Gaida ir S. Šatraitienė.

lėj. Draugijos išvažiavimas p ie§ Reletą metų ekskursante
''lankėsi pavergtoje Lietuvoje. 

Nors grįžusi sovietinį pragarąže. Išvažiavimui ruošti išrinkta 
komisija: Estela McNamee, J.
Siacauskas ir A. Radzukynas.

X Algis Barauskas ir Bronė 
Pociūtė buvo sutuokti vysk. V.
Brizgio praėjusį šeštadienį šv.
P. Marijos Gimimo bažnyčioje.
Jaunasis Algis yra Draugo ben 
dradarbis, rašąs mokslinėm te
mom. Jaunojo tėvai gyvena Dėt 
roite.

X Namų Savininkų Susivie
nijimo Brighton Parke mėnesi
nis susirinkimas įvyks penkta
dienį, gegužės 25 d. 7 v. v. Ven 
geliausko patalpose, 4500 So.
Talman Avė. Pranešimus pada
rys įvairių komisijų nariai, lyvavo 20 kandidatų. Iš Kana- 
Žadėjo dalyvauti Chciagos mie- ■ dos 10. Konferenciją rengė jung

gyrė kiek įmanydama, bet jo trumpu žodžiu pradėjo Putna- 
gėrove nei jį pati, nei jos tėvai, mo Seserų Rėmėjų Chicagos 
turbūt, neperdaug tiki, kad iš- apyg. vald. pirm. dr. S. Tumo- 
■vykdami neužmiršo pasiimti sienė, pakviesdama garbės pre- 
net senų indų. zidiuman N. Pr. Seserų gen.

— Inž Knystautas gavo pre- 'viršininkę Motiną M. Augustą, 
miją Gegužės 5 d. tarptautinėj Prel- M- Krupavičių, gen. kons. 
technikos kandidatų konferen- dr- P- Daužvardį, kun. dr. K. 
cijoje Toronte antrą — master Jatulai^’ dr- J- Ku-
— premiją laimėjo jaunas inž.
R. Knystautas iš Montrealio, 
kur yra baigęs McGill un-tą

Po pamaldų, kurios buvo tė
vų jėzuitų koplyčioje, ir pusry-1
čių Jaunimo Centro salėje pra-j skaitė rezoliucijas, kurios visų savo gyvenimą sujungti su šia 
sidėjo seimo posėdžiai, kuriuos; pritarimu buvo priimtos ir pa-. kongregacija.

master ^laipsniu. Buvo devynios 
piniginės premijos už moksli
nius tyrimo darbus iš fizikos,

bilių, SJ, LB CV pirm. J. Ja
saitį ir J. Keruli. Sekretariatą 
sudarė R. Tonkūnaitė ir E. 
Skrupskelytė, mandatų komisi
ją — S. Šatraitienė ir J. Gaida- 
rezobucijų komisiją—Sės. Pau-

aeronautikos ir kt. Iš JAV da- lė. A. Repšys ir B. Vitkus.

sto savivaldybės astovas.
X Jubilėjinis koncertas ren

giamas A. L. [Vargonininkų S- 
gos įvyks birželio 3 d., 5 vai. 
p. p. Maria High School audi
torijoj. Vietos numeruotos dar 
galima gauti gerų bilietų: Mar
giniuose, 2511 W. 69 St., pas J.

tinis un-tų komitetas. Kandida
tus parinko un-tai iš savo buv. 
auklėtinių.

KANADOJ
— KL Bendroumenės Tary

ba. Vyr. rinkimų komisija, rem 
damasis KLB Tarybos rinkimų

Karvelį, 3322 S. Halsted ir pas taisyklių 3 ir 48 pastraipomis,
Liet. parapijų vargonininkus.

(Pr.)

GELŽKELIAI TARSIS

Chicago Northvvestern gelž- 
kelis ir Chicagos susisiekimo 
vadovybė (CTA) sutiko giliau 
išstudijuoti CTA siūlomą proje
ktą panaudoti dalį Northvvest 
ekspresinio kelio ruožo greites
niam priemiesčių gyventojų at
vežimui į Chicagą.

ŽUVO STIRNA

Stirna atklydus iš miško iš
lindo ant 62 ir 83 vieškelių 
kur James Jensen vairuojamas 
automobilis ją užgavo ir užmu
šė. Mašinai nuostolių padaryta 
$150.

skelbia į 5-tą Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Tarybos 
narių sąrašą: Kardelis Jonas, 
Simanavičius Jonas, Bakštys 
Stasys, Borevičius Jonas, Na- 
gys Henrikas, Kęsgailą Stepo
nas, Mikšys Jonas, Baronas Ka 
zys, Užupis Viktoras, Lelis Pet 
ras, Gustainis Jonas, Rudins-

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybes, etc.
3237 AV. 63rd St.. Chicago 29, Hl.

Tel. 434-4C60
Parduotuvė atdara ir sekmadie

niais. * "

Sveikinimus rėmėjams ir ypa
tingai krikščionišką bei lietuviš 
ką darbą dirbančioms Putnamo 
seselėms pareiškė kun. K. Ma
tulaitis, gen. konsulas dr. P. 
Daužvardis, LB pirm. J. Jasai-

kas Pranas, Venckevičienė Ma
rija, Čepas Silvestras, šemogas 
Jonas, Pavilanis Vytautas, Skri 
pkutė Liucija, Lukoševičius Pet 
ras, Kuolas Augustinas, Kšivie- 
kas Jonas, Januška Petras, Ma 
liška Izidorius, Pleinys Jeroni
mas, Liudžius Antanas, Vaido
tas Vaclovas, Bernotas Juozas, 
Norkeliūnas Alebertas, Lukoše
vičius Jonas, Barisas Vytautas, 
Sakalas Balys.

Dalyvių grupe Nekalto Prasidėjimo seserų rėmėjų seime, įvyku
siame geg. 20 d. Jaunimo Centre, Chicagoje. Iš dešinės į kairę: A. 
Alminienė su dukrele, Z. Degutis, dr. K. Ambrozaitis, J. Jasaitis, 
Liet. Bendruomenės pirm., pirmoje eilėje dvi sesutės Ambrozai- 
tytės ir M. Ambrozaitienė.

siūlytos paskelbti spaudoje. 

Rezoliucijos

Nekaltai Pradėtosios Švenč. 
Mergelės Marijos Seserų Rėmė
jų Chicagos Apygardos 20-tasis 
Seimas, įvykęs 1962 m. gegužės 
20 d. Chicagoje, Tėvų Jėzuitų 
vadovaujamo Jaunimo Centro 
salėje, didžiai vertina Nekaltai 
pradėtosios Švenč. Mergelės 
Marijos Seserų praeitų metų 
darbus, joms nuoširdžiai dėko
ja, o turėdamas prieš akis atei
nančius metus, kreipiasi į lie
tuvišką visuomenę priminda
mas ir prašydamas:

1. Padėti ir visokeriopai pa- ( 
remti: a) pastatyti Matulaičio 
namus -— sveikatos ir poilsio 
namus seneliams, kuriuose ga
lėtų rasti prieglaudą ir globą 
senieji žmonės, nebepajėgią rū
pintis savimi, b) paremti sese
lių sumanymą įrengti nuolatinę 
stovyklavietę su nuosavais pa
statais jaunimui ir vaikams, 
kur jaunimas būtų auklėjamas 
ir lavinamas katalikiškoje ir 
lietuviškoje dvasioje ir iš ma
žens pratinamas dirbti bendrą 
darbą.

Ir neturėdamos nuolatinės 
stovyklavietės ' jaunimui seselės 
stovyklas rengė jau 18 metų, 
gerai suprasdamos jų reikšmę 
jaunimui. Šiemet jos rengia 19- 
tą stovyklą, tačiau neturėjimas 
nuolatinės stovyklavietės dar
bą sunkina ir jo platumą apru- 
bežiuoja.

2. Tokie darbai, kaip “Eglu
tės” leidimas ir redagavimas, 
darbas jaunimo stovyklavietė
se, vaikų namuose, moksleivių 
ir studenčių lietuvaičių bendra
butyje seseris daro tvirtaisiais 
lietuvybės išlaikymo ramsčiais 
gyvenamoje aplinkoje. Todėl, 
mes joms už tai dėkodami paža 
dėkime visokeriopą talką ir pa
ramą.

3. Seselių užsibrėžtų darbų 
baras yra labai platus, reika
lingas vis dedesnio ir didesnio

4. Ryšium su Kongregacijos 
steigėjo arkivyskupo Jurgio Ma 
tulaičio mirties 35 metų sukak
timi ir jau pradėta kanonizaci
jos byla, kviečiame visus jung
tis maldomis pašant Aukščiau
siąjį, kad lietuvių tauta grei
čiau susilauktų į altoriaus gar
bę iškelto savo tautos sūnaus. 

Pasitarimai
Po seimo viešnios iš Putnam, 

Conn., seimo rengėjai ir dalis 
svečių buvo susirinkę daktarų 
J. ir J. Meškauskų namuose, 
kur pasivaišino ir dar pasitarė 
įvairiais šios lietuviškosios vie- 

. nuolijos rėmimo reikalais, nau
jų kandidačių ieškojimo ir pan. 
Ten paaiškėjo, kad seimo metu 
buvo surinkta nemaža au
kų, kurios bent dalinai įga
lins arkiv. Matulaičio na
mų — naujos senelių prieglau
dos statybą.

Seimas laikytinas tikrai pavy 
kusiu, buvo sklandžiai dr. S. 
Tumosienės pravestas, o daly
viai skirstėsi gera nuotaika ir i 
u pasiryžimu dar labiau įver

tinti Putnam seselių veiklą ir 
dar gausesnėmis aukomis ją pa 
remti. P. S.
'Mllllllllll!!!!::iiiililll!lllllllllllllllllllllll

KRISTAUS
GYVENIMAS

knyga 965 psl., parašyta
PROF. GIUSEPPE RICCOTTI 

Iš italų kalbos išvertė 
KUN. P. DAUKNYS, MIC.

Spausdino Nidos spaustuvė Lon
done- Įrišta kietais puikiais 

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

yra išversta į 23 kalbas. 

Knygos kaina $7.00
Amerikoje ir Kanadoje pagrindi

nis platintojas yra

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois

greičiu kursuoją ant vieno bė
gio. Bus tiriama, ar Chicagoje 
įmanoma įrengti vienbėgių sis
temą.

PRADĖS UŽDARYTI 
TAVERNAS

Šiomis dienomis Chicagos po
licija pradės uždaryti tavernas, 
kurios nesuskubo atnaujinti lei
dimus sekantiems šešiems mė
nesiams. Iki šiol parduota 6,- 
068 leidimų; pereitą pusmetį 
parduota 8,340 leidimų.

ŠOKO IŠ LANGO DĖL 
NETIKRO ČEKIO

Čekių keitimo įstaigos patar
nautoja atpažino Oscar Newel, 
kuris anksčiau buvo iškeitęs 
suklastotą čekį ir dabar norėjo 
kitą iškeisti. Duotas ženklas jį 
sulaikyti. Newell šoko pro di
delį įstaigos langą prie 217 Wa 
shington. Kraujais pasruvusį 
sulaikė trafiko policininkas ar
ti Washington ir Wells gatvių.

SKELBIA RADYBAS

Šiomis dienomis Chicagos lai 
karščiai skelbia radybų laimikį 
iš $15,000 tam, kuris nurodys, 
kur dingo 751 dėžė cigarečių iš 
Maclean Trucking kompanijos 
kiemo 2401 S. Paulina. Tai į- 
vyko bal. 30 d.

200 LIEKA BE GAZOLINO

Kas mėnesį 200 vairuotojų 
sustabdo savo automobilius ir 
sudaro kitiems pavojų Chicagos 
ekpresiniuose keliuose, nes pri
trūko gazolino. Nuo birželio 15

9 d., kada ir gyvybės gelbėjimo 
sargai pradės budėti.

KLAIDINANTI KELIO 
RODYKLE!

Nauja Edens ekspresiniame 
kelyje iškaba rodo, kur reikia 
sukti norint išvažiuoti į “WIL- 
SON 600 NORTH”. Viskas tvar 
koje, tiktai skaičius turi būti 
4,600, o gal 4,000 skirtumas 
yra mažas dalykas.

KAIP DARBININKAI PASIE
KIA DARBOVIETĘ

Iš 3,550,404 Chicagos gyven
tojų yra 1,470,210 dirbančiųjų. 
Į darbovietę automobiliu atvyk
sta 605,758; viešojo susisieki
mo priemonėmis: požeminiais, 
“L” ir kitais traukiniais bei 
autobusais vyksta 580,418; gi 
pėsčiųjų skaičius (vienas iš 12) 
siekia 124,046. Likusieji 159,- 
988 dirba namie, kitomis prie
monėmis pasiekia darbovietę 
arba neatsakė į paklausimą.

DIDELĖ MEDICINOS LAIVO 
TARNYBA

Amerika įtaisė specialų medi
cinos laivą “The Hope”, kuriam 
vadovauja dr. William B. 
Walsh. Jis yra 42 m.' amžiaus, 
vidaus ir širdies ligų specialis
tas, studijas ėjęs Šv. Jono uni
versitete New Yorke ir jėzuitų 
vadovaujamame Georgetown 
universitete Washingtone, D. C. 
Tas medicinos laivas paskuti
niu metu lankėsi Indonezijoje 
ir Vietname. Jame savo medici
niškas žinias turėjo progos pa
gilinti 200 Indonezijos gydyto-

d. reikės primokėti $2.50 už pa- ; 3U ir 300 gail. seserų. Per abu
du kraštu laive buvo gydoma 
arti 30,000 žmonių. Vietname 
buvo pravesta pirmoji masinio 
skiepijimo programa. Dabar tas 
amerikiečių privačiai išlaikomas 
medicinos laivas išplaukė į 
Peru.

tarnavimą ir gazolino pristaty
mą. Apie tai praneša viešųjų 
darbų direktorius Wm. Payes.

VANDUO NEATŠYLA
Nors karščiai visą savaitę 

plikino Chicagą ir sudarė nau-

Chicagos lietuvių prekybos rūmų banketo kai kurių direktorių 
žmonos ir viešnios. Iš dešinės: P. Kuzienė, Eleonora Padžiūnienė, 
p. Balzekienė, Sr., prekybos rūmų pirmininko žmona p. Jerome 
ir p. Balzekienė, Jr.

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS

LIETUVIŠKAS VAKARAS 
ROSELANDE

Kolumbo Vyčiai pietų Chica
gos apylinkėje, savo susirinki
mų paįvairinimui sumanė reng
ti tautybių pasirodymus. Lie
tuvių pasirodymas įvyko gegu
žės 14 d., į šį suėjimą buvo 
kviečiami ir svečiai, kurių tei
sėmis teko ir šias eilutes rašan
čiam dalyvauti.

Programos vedėjas buvo 
Pavilonis.

Kvartetas — i

P.

no, Kur lygūs laukai ir kitas 6 
liet. liaudies dainas. Šokėjai — 
Barbara Rusin, Pat Sinkevi- 
vičiūtė, Barbara Sinkevičiūtė, 
A. Alison, J. Perėdna ir D. Zu
bis pašoko klumpakojį ir Noriu 
saldaus miego, šokiai dėl vie
tos stokos įspūdžio nesudarė, 
tik puikiai atrodė trečios kar
tos lietuvaitės tautiniuose rū
buose. Programa baigta Lietu
vos himnu, giedant visiems da
lyviams. Dainoms ir šokiams 
akompanavo Bronė Sedulienė- 
Zubytė, programą paruošė Ele-

Andriuška, norą Pasko-Zubytė, kuriai da-
S. Kernagis, J. Perėdna ir D. Iyviai nepagailėjo katučių už 
Zubis, gana vykusiai padainavo rimtos programos paruošimą.

iillllllllllllllllllllllillllllllllllllllisilllllllli Plaukė Nemunėlis, Močiutė ma-1 K. Brž.




