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DU SĄJUNGININKAI TALKINS 
AMERIKAI THAILANDE

Naujoji Zelandija ir Australija pasiruošusios teikti pagalbą

Naujoji Zelandija ir Austra
lija pasiruošusios talkinti Jung
tinių Amerikos Valstybių kari
niams daliniams, pasiųsdamos 
kareivių į Thailandą ginti piet
ryčių Aziją nuo komunizmo.

Australų vyriausybė pranešė 
Thailandui, jog ji labiau linkusi 
pasiųsti kovos lėktuvų dalinį, 
bet jei bus reikalas — duos ir 
pėstininkų.

Vakar australų vyriausybė o- 
ficialiai paskelbė apie savo ka
rinių dalinių siuntimą į Thai
landą.

Naujoji Zelandija laukia for
malaus prašymo iš Bangkoko, 
Thailando sostinės. Ji pasiųs 
lakūnų ir lėktuvų kroviniams ga 
benti.

Thailando užsienio reikalų mi
nisteris Thana Khoman pareiš
kė Bangkoke vakar rytą, jog 
kiti Pietryčių Azijos Sutarties 
organizacijos (Seato) nariai 
greitai pradės talkinti Ameri
kos kariniams daliniams Thai
lande, bet jis neišvardijo jų.

Khoman pagyrė Jungtines A- 
merikos Valstybes dėl jų grei
tos reakcijos, kai prokomunis- 
tai sukilėliai kaimyniniame La
ose pradėjo stumtis j Thailando 
pasienį.

*
Jis papeikė Sovietų Sąjungos 

diktatorių Chruščiovą dėl pasa
kymo, kad, girdi, Khoman pa
sirašė kovo 6 dieną sutartį su 
Jungtinėmis Amerikos Valsty

Balty delegacija į Washingtoną
LOS ANGELES, Calif. — Bir 

želio mėnesio įvykių minėjimo 
proga (Lietuvos okupacija 1940 
m. ir didieji trėmimai bei lietu
vių tautos sukilimas prieš ru
sus 1941 m.) organizuojama ma 
sinė baltų delegacija į Wash- 
ingtoną. Delegaciją organizuoja 
ir delegatų sąstatą komplektuo 
ja Americans for Congressional 
Action to Free th.e Baltic States 
komitetas. Birželio mėn. 14 -15 
d.d. delegacijos atstovai vizi
tuos eilę senatorių, kongresma- 
nų ir įtakingų administracijos 
pareigūnų.

Lietuvių visuomenė kviečiama 
rezoliucijų reikalu laiškų rašy
mo akciją ypatingai sustiprinti, 
kad delegacija Washingtone ga 
lėtų operuoti stipraus visuome
nės užnugario remiama.

Ta proga visi Kongreso nariai 
bus aprūpinti Armonienės kny
ga “Palik ašaras Maskvoje”. Ko 
mitetas savo žinioje turi 480 
tos knygos egzempliorių.

— 7,000 europiečių iš Alžiri
jos išvyko praėjusią savaitę.

KALENDORIUS

Gegužės 23 d.: šv. Dezideri- 
jus, Augmantė.

Gegužės 24 d.: Švč. Marija 
krikščionių gelbėtoja, šv. Joa
na, Vilmantas.

ORAS

Oro biuras praneša:. Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 80 laipsnių; rytoj — švel
ni oro temperatūra.

Saulė teka 5:24, leidžias 8:10.

bėmis prieš Thailando tautos 
valią.

“Jei Thailando tauta pakeis 
mano parašą — aš nieko prieš 
neturiu, bet to parašo neištrins 
kitos valstybės galva”, — pa
brėžė Khoman.

Pietryčių Azijos krizė sieja
si su Laoso trijų princų ginču.

Neutralus princas Souvanna 
Phouma, kuriam karalius Sa- 
vang Vathana pavedė sudary
ti koalicinę vyriausybę, užvilki
no užvakar savo išvykimą na
mo ir pasiliko Burmoje.

Rangoono mieste vaikšto kal
bos, kad provakarietis princas 
premjeras Boun Oum ir jo pa
galbininkas gen. Phoumi Nosa-

Streikas Afrikoje
KITWE, šiaurės Rodezija. — 

Daugiau kaip 30,000 afrikiečių 
kasyklų darbininkų užvakar su 
streikavo šiaurinėje Rodezijoje. 
John Chisata, Afrikos kasyklų 
darbininkų unijos pirmininkas, 
paskelbė streiką. Afrikiečiai 
prieš 20 dienų streikavo dėl di
desnio atlyginimo ir ilgesnių 
apmokamų švenčių.

— Prezidentas Kennedy už
vakar turėjo Baltuosiuose Rū
muose konferenciją su ekonomi
jos ekspertais, ieškodami būdų 
pagerinti žmonių medžiaginį gy 
venimą.

Šachmatų pirmenybės
WILLEMSTED, Curacao (Cu- 

raeao yra Olandijos V. Indijos 
sala, 60 mylių nuo Venecuelos), 
vyksta pasaulio kandidatų pir
menybės tarp geriausių 8 did- 
meisterių, kurių laimėtojas ki
tais metais turės susikibti su 
Botviniku dėl pasaulio čempio
no karūnos. Susidomėjimas šio
mis pirmenybėmis gerokai pa
didėjo, kai didieji pirmenybių 
favoritai Fišeris (JAV) ir Ta
lis (Sov.) pradėjo pirmenybes 
su pralaimėjimais., Teisybė, pir
menybės ilgos, kiekvienas su 
kiekvienu turės sužaisti po 4 
partijas, bet ar pavyks jiems 
užkrauti pralaimėjimus laimėji
mais, kai laimėjimai šiose pir
menybėse sunkiai gaunami?

Padėtis po 10 ratų: Korčno- 
jus 614, Geleris, Keresas, Pet- 
rosianas (visi Sov.) po 6, Ben- 
ko, Fišeris (abu JAV) po 4^, 
Talis (Sov.) 3Vs ir Filipas (Če- 
kosl.) 3 tš.

Be pralaimėjimų tebėra Korč 
nojus, Geleris, Petrosianas, Ke
resas turi 1 pralaimėjimą, Ben- 
ko ir Fišeris po 4, Talis ir Fi
lipas po 5 pralaimėjimus. Po 
10 ratų tik 3 laimėjimus (ir tai 
daugiausia!) sukorė Korčnojus, 
Keresas, Benko ir Fišeris, po 
2 laimėjimu turi Petrosianas ir 
Talis, o Filipas tik 1. Pirmąjį 
ketvirtį turnyro užbaigus (po 
7 ratų), padėtis buvo tokia: 
Korčnojus 5, Geleris, Keresas, 
Petrosianas po 4, Benko 3%, 
Fišeris 3, Filipas 2% ir Talis 

į 2 taškai. Palyginus padėtį po [

van susitiks ten su Souvanna 
Phouma.

Bet Boun Oum ir Phouma te
bėra Vientiane. Ir atrodo, kad 
pirmasis posėdis įvyksiąs Lao
se, dalyvaujant raudonajam 
princui Souphanouvong.

Ruanda-Urundi
ateitis

JUNGTINĖS TAUTOS, N. Y. 
— Vakariečiai diplomatai labai 
susirūpinę ir bijo, kad greitai 
gaunanti nepriklausomybę Ru
anda - Urundi nevirstų antruo
ju Kongu. Dabar Ruanda - U- 
rundi valdo belgai. Ši teritorija 
nepriklausomybę gaus liepos 1 
dieną ir stebėtojai laukia, jog 
tuojau kils tarp dviejų didžių
jų genčių pilietinis karas, ar- 
tistokratų, 7 pėdų aukščio Wa- 
tusis ir kaimiečių Bahutus.

Kennedy važiuos 
į Meksiku

WASHINGTONAS. — Nors 
dar smulkmenos ir nenustaty
tos, bet yra užuominų, kad pre
zidentas Kennedy ir jo žmona 
vizituos Meksiką birželio mėne
sį. JAV prezidentas ir preziden 
tienė vyks pas Meksikos pre
zidentą Lopez Mateos.

Lenkija statys elektros 
jėgainę

VARŠUVA. — Indija ir Len
kija pasirašė vienuolika milijo
nų dolerių sutartį pastatyti elek 
tros jėgainę prie Barauni, Indi
jos Bihar valstybėje. Tai pra
nešė lenkų žinių įstaiga PAP.

Namo iš Goa
LISABONA. — Apie 2,000 

portugalų kareivių ir jūrininkų 
grįžo namo iš Goa. Jie buvo 
internuoti, kai indai užėmė por
tugalų teritorijas Indijoje pra
ėjusį gruodžio mėnesį.

Drambliai nužudė
dvylika asmenų

CHITTAGONG, Rytų Pakis
tanas. — Du laukiniai dramb
liai, atbėgę į Saokania miestelį 
rytiniame Pakistane, ėmė siaus
ti ir užmušė 12 asmenų ir 30 
sužeidė.

Ištrėmė čekę.
REYKJAVIK, Islandija. — 

Islandų vyriausybė ištrėmė Če
koslovakijos prekybos atstovą 
V. Stachl, kadangi jis bandė 
iš Islandijos piloto gauti infor 
macijų apie JAV karinius lėk
tuvus (jų skaičių) Keflavik ba
zėje.

7 ir 10 ratų, matysime, kad 
Fišerio ir Talio taškų skirtu
mas su lyderiu Korčnojum liko 
tas pats, nežiūrint, kad abu 
(Talis ir Fišeris) sužaidė antro
jo ketvirčio tris partijas ge
riau, negu pirmojo.

Fišeris pelnijo taškus iš Fili- 
po, Kereso ir Benko, lygiom su 
Petrosianu, Taliu ir Filipu. Ben 
ko įveikė Fišerį, Talį ir Filipą; 
lygiom su Korčnoju, Petrosia
nu, Geleriu., (K. M.)

stronautas Scott Carpenter (kairėje) ir jo pakaitalas Walter 
chirra aptaria naujausius įvykius Cape Canaveral, Fla., bazėje. 

Carpenterio skridimas raketoje aplink žetmę numatytas rytoj.

taikinti Prancūzijos prezidentą 
de Gaulle ir Paul-Henri Spaak, 
Belgijos užsienio reikalų minis- 
terį dėl jų nuomonių susikirti
mo Europos politinės vienybės 
reikalais.

Spaak ir Belgijos premjeras 
Theo Lefevre nagrinėjo euro
piečių bendruomenės problemas

MEDICINIŠKO APRŪPINIMO PROJEKTAS
Ginčas tarp prezidento Kennedžio ir medikų draugijos

WASHINGTONAS. — Pre- 
identas Kennedy visomis jėgo
mis stengiasi pravesti įstatymą, 
kuriuo palaipsniui įvedamas vi
suotinis mediciniškas aprūpini
mas. Prezidentas pastebi, kad 
jau ir dabar viešieji fondai tei
kia pusę ar net du trečdaliu 
išlaidų statant naują ligoninę. 
Iš viešųjų iždų užmokama 55 
procentai visų mediciniškų ty
rimų išlaidų. Prezidentas prime
na tą sunkią padėtį, kada žmo
gus suserga ir kai yra vienas 
bei neturi jokių santaupų. Pre
zidentas Kennedy taipgi sako, 
kad mediciniško aprūpinimo įsta 
tymu nebus varžomas pasirin
kimas gydytojo. Ligonis galės 
pasirinkti gydytoją, kurį tik no
rės. Bus tik sutvarkytas ligo
ninės apmokėjimas, o tai jau 
visai kitas dalykas.

Amerikos Medikų sąjunga pa 
sisakė prieš prezidento progra
mą teikti numatytą medicinišką 
aprūpinimą senatvėje, planuoja
mą King Andersono įstatymo 
projektu, jungiančiu mediciniš
ką aprūpinimą su socialiniu 
draudimu. Medikų atstovai tele
vizijos programoje puolė tą pro 
jektą, tvirtindami, kad juo bū
tų aprūpinami milijonai žmo
nių, kurie pagalbos nereikalin
gi ir kiti milijonai — reikalin
gųjų — liktų be to aprūpini
mo; dabartinis projektas už
krautų sunkią naštą mokesčių 
mokėtojams; šis projektas su-

Šeši JAV laivai
Norvegijoje

OSLO. — Amerikos šešių lai
vų vienetas — lėktuvnešis 
Wasp, keturi naikintuvai ir po
vandeninis laivas — atplaukė 
užvakar į Oslo uostą vizito sa
vaitei.

— Vakarų Vokietijoje netoli 
Miuncheno vakar nukrito JAV 
laivyno lėktuvas, atskridęs iš 
Ispanijos; žuvo 26 asmenys.

Cytus R. Vance, naujas JAV ar
mijos sekretorius. (UPI)

griautų savanorišką mediciniš-* merikiečių yra jau apsidraudę
ką ąpsidraudimą Blue Cross 
planu; ligoninėse patarnavimo 
lygmuo būtų žemesnis.

Taip atakuodamas King - An
derson projektą, Medikų drau
gijos atstovas dr. E. R. Annis 
siūlė priimti vadinamą Kerr - 
Mills įstatymą, kuriuo mediciniš 
ka pagalba bus parūpinama 
tiems senesnio amžiaus ligo
ninis, kurie įrodys, kad jie ne
turi iš ko užsimokėti už ligoni
nę. Dr. Annis priminė, kad da
bar daugiau kaip 9,000,000 ame 
rikiečių, vyresnių kaip 65 m., 
turi sveikatos apdraudą, taigi parlamento pasitikėjimą 179 
net 53 procentai to amžiaus a-'balsais (prieš 88).

Naujausios žinios
— 'Olandija prašo Jungtinių 

Tautų Saugumo tarybą, kad 
Jungtinės Tautos pagelbėtų su
stabdyti indonezų kareivių iš
laipinimą Vakarų Naujojoje 
Gvinėjoje.

— Vakar į Hong Kongą iš 
raudonosios Kinijos atbėgo 2, 
000 asmenų, bet britai į komu
nistų rojų grąžino 5,000 kinų.

— Naujas Egipto parlamen
tas svarsto prezidento Nasse- 
rio naują socialistinio pobūdžio 
konstituciją.

— Graikijos premjeras Ca
ramanlis vakar apkaltino So
vietų diktatorių Chruščiovą, 
kad jis kišasi į graikų vidaus 
reikalus ir jiems grasė savo kal
boje, pasakytoje Bulgarijoje.

Vėl jaunuoliai bus varinėjami Maskvos lyg vergai

KOMUNISTAI ORGANIZUOJA JAUNIMO 
FESTIVALI HELSINKYJE

Festivalis kainuos 4 milijonus dolerių ir juo suinteresuota tik Maskva

HELSINKIS, Suomija, — Šią 
vasarą, nuo liepos 25 d. ligi 
rugpiūčio 5 d. Suomijoje, Hel
sinkyje rengiamas “8-sis Pasau
linis jaunimo ir studentų taikos 
ir draugystės festivalis” — toks 
yra oficialus šio festivalio pava
dinimas. Tikrovėje šį komunisti
nį festivalį organizuoja dvi ži
nomos komunistų organizacijos 
— “Tarptautinė Studentų Są
junga” (IUS, International 
Union of Students) su būstine 
Prahoje ir “Pasaulinė demokra
tinio jaunimo sąjunga” (FMJD, 
Federation Mondiale de la Jeu- 
nesse Democratiąue), kurios 
centras yra Budapešte. Tai jau 
antras kartas, kai komunistinis 
•festivalis rengiamas šiapus ge

Italija bando baigti skilimą 
dėl Europos vienybės

Roma nori tarpininkauti tarp Spaako ir de Gaulle
ROMA. — Italija bandanti su ištisomis valandomis Romoje su

Gi prezidentas Kennedy pri
mena, kad panašiai buvo sutik
ta kliūčių, kai buvo siekiama 
atlyginimo minimumą nustatyti 
$1.25 valandai. Prezidentas sto
vi už mediciniško aprūpinimo 
įvedimą, ir dabartinį King - An
derson planą laiko vienu žings
niu ta sveika kryptimi.

— Graikijos premjeras Con- 
stautine Caramanlis užvakar pa 
tvirtino savo vyriausybės pro- 
vakarietišką politiką ir laimėjo

— ‘Britų užsienio reikalų mi
nisteris Home vakar pareiškė, 
kad Britanijos bendruomenės 
valstybėms (Commonwealth) 
pagerėtų jų ekonominis gyveni
mas, jei Anglija galėtų suda
ryti tinkamą sutartį su Euro
pos Bendrosios Rinkos valsty
bėmis, įsijungiant į šią grupę, "bijo, kad nebūtų sukurta pran

— Prancūzijoje ir Alžirijoje
dar vis ieškomas asmuo, kuris 
norėjo nužudyti prezidentą de 
Gaulle. Nužudymo planas: pa- 
sikesintojas būtų nužudęs teles 
kopiniu šautuvu bažnyčioje pa- 
maldų metu.

— Prezidentas Kennedy va
kar priėmė Ivory Coast prezi
dentą Felix Houphonet - Boig- 
ny, kuris ,Washingtone viešės 
3 dienas.

ležinės uždangos. Pradedant 
1947 m. buvusieji festivaliai 
buvo rengiami kas dveji metai 
Prahoje, Budapešte, R. Berly
ne, Bukarešte, Varšuvoje, 
Maskvoje ir, pagaliau, 1959 m. 
— Vienoje. Šiame festivalyje 
nutarta ateityje juos rengti kas 
treji metai.

Komunistinio festavalių po
būdžio jau niekas nepaneigia. 
Jie organizuojami komunistų, 
jais norima pasiekti komunisti
nių tikslų. Nieko nereiškia, kad 
tuose festivaliuose iš Europos 
ir užjūrių kraštų kviečiamas 
dalyvauti ir nekomunistinis jau
nimas. Tuos jaunuolius papras
tai parenka tarptautinis paren

premjeru Fanfani. Jų pasikal
bėjimai vyko gegužės 19 dieną.

Belgai taipgi kalbėjosi su nau 
ju prezidentu Antonio Segni, 
Europos sujungimo gynėju, ku
ris buvo Italijos užsienio reika
lų ministeris dar prieš išrenkant 
valstybės galva šio mėnesio pra 
džioje.

Pasikalbėjimų pasekmės: Ita
lija sukviesianti galvas valsty
bių vyriausybių, dalyvaujančių 
Europos Bendroje Rinkoje (e- 
konominėje bendruomenėje). 
“Europiečių viršūnių” konferen
cija Romoje numatoma šios va
saros pradžioje. Į Europos Ben 
drąją Rinką įeina Prancūzija, 
Vakarų Vokietija, Belgija, O- 
landija ir Liuksemburgas.

Italų iniciatyvą sukviesti kon 
ferenciją remia Vakarų Vokie
tija. Kancleris Adenaueris spau 
dai pareiškė, kad Romos kon
ferencija galėtų išvesti europie
čių vienybės sąjūdį iš akligat- 
vio.

Valstybių vyriausybių galvų 
konferencija Romoje buvo nu
matyta liepos 1 dieną. Bet pa
sikalbėjimų planai iširo, kai Eu
ropos Bendruomenės užsienio 
reikalų ministerių konferencija 
Paryžiuje nutrūko balandžio 17 
dieną kilus nesutarimui.

Paryžiuje konferencija nutrū 
ko, kai Spaak, remiamas olan
dų, atsisakė svarstyti generolo 
de Gaulle pasiūlymus dėl poli
tinės sąjungos Bendrosios Rin
kos valstybių rėmuose, kol Bri
tanija nėra įsijungusi į šią gru
pę.

Pasak italų nuomonės, bel
gai ir olandai išėję prieš de 
Gaulle pasiūlytą sąjungą, nes

cūzų - vokiečių hegemonija Va
karų Europoje.

SEOULAS, Korėja. — Adm. 
John G. Sides, Jungtinių Ame
rikos Valstybių Pacifiko laivy
no vadas, pareiškė užvakar, kad 
Rusija dabar Pacifike turi dau 
giau kaip 100 povandeninių lai
vų. “Jie sudaro didelę laivynui 
grėsmę”, — pasakė jis spaudos 
konferencijoje, atvykęs į Seou- 
lą.

giamasis komitetas (jam vado
vauja komunistai) arba komu
nistų įtakoje esą tautiniai ko
mitetai.

Dabar, kai ligi festivalio Hel
sinkyje teliko pora mėnesių, jo 
organizatoriai, vad. tarptautinis 
parengiamasis komitetas deda 

i pastangų padaryti išvadas ir 
ateičiai pasimokyti iš kai ku
rių nesėkmių Vienos festivaly
je. Norima, kad neįvyktų de
monstracijos prieš festivalio 
dalyvius. Prancūzo Jean Gar
das vadovaujamas komitetas 
ypatingai deda pastangas įgy
ti neutralių pasaulio kraštų de
legacijų simpatijas.

(Nukelta į 6 psl.)
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SKAUČIŲ - SKAUTŲ 

IŠKILMES NEVV HAVENE

Aušros Vartų tunto vyr. skaučių “Gabijos” draugovės sesės su 
mamytėmis.

Po poros metų pertraukos,
Nėw Havene atsikūrė skaučių 
ir skautų vienetai, sutraukda
mi gražų skaičių jaunimo. Ba
landžio 14 d. New Haveno lie
tuvių parapijos salė buvo pri
kimšta skaučių, skautų, skau
tininkų, tėvelių bei visuomenės, 
susirinkusios net iš Hartfordo,
Nevv Britaino, Waterburio,
Bridgeporto ir Nevv Haveno.
Iškilmingai sueigai susirikiavo 
per 150 skautų-čių. Tai gražus 
būrys uniformuoto ir tvarkin
go jaunimo, tikriausia pirmą ! * 
kartą susibūręs šiame lietuviš
kame trikampyje. Vadeivos ps.
Elė Banevičienė ir s. V. Pilei- 
ka priėmė raportus ir pasvei
kino susirinkusius skautiškais 
šūkiais. Visa eilė Nevv Haveno 
jaunesniųjų, dalyvaujant jų tė
veliams, davė vilkiuko ir paukš 
tytės įžodžius. Kun. V. Cuku- 
ras trumpoje savo kalboje pa
minėjo skautų globėją šv. Jur
gį ir iškėlė jo reikšmę lietuviš
kam jaunimui. Iškilminga su
eiga buvo baigta Amerikos ir 
Lietuvos himnais. Po skanių
vaišių, kurias taip tvarkingai kų, Waterbury; 7. v. s. Romą nės Skruzdėlės, Eglučių paves-
parengė Nevv Haveno mamytės, Venckų ir 8. v.sl. Romą Brič- tos brūzgynais ir pakriaušėmis
sekė laužas, čia pasipylė skau- kų, Bostone; 9. fil. Valentiną link upeliūkščio, turėjo nemaža
tiškos, lietuviškos dainos, įtrau Varną, Los Angeles, 10. v.sl. galvosūkio, kol susiprato, kad
kusios visus susirinkusius, skau Juozą Rentelį, Anglijoje. j raudona dėželytė tarp akmenų
tus ir tėvelius. Skautiškasis Į skautininko: į ne atsitiktinai ten pakliuvo o
jaunimas gerai parengtais nu- 1. ps. Jeroslavą Alkį, Angli- joje laiškas slypi...
rneriais rodė savo artistinius joje; 2. ps. Juozą Bružinską,! išvykoje dalyvavo 28 skau- 
gabumus, kurie yra tikrai ver- Nevv Yorke; 3. ps. Vytautą tės. Patikrinta, kieno tvarkin- 
ti pagyrimo. Laužą meistriškai Černių, Chicagoje; 4. ps. Rim-; giau sios uniformos, kas žino pa 
vedė š. Raškys' ir si. Marijošiū- tautą Dapšį, Los Angeles, 5. šaulio' kirptis, kas per 5 min. 
tė. Tai buvo miela ir atminti- ps. V. P. Jokūbaitį, Clevelande; daugiausia skirtingų lapų pri- 
na šventė, sujungusi jaunąją ir 6. j.ps. Stepą Makarevičių, Los rinks, be to, kas geriau-
vyresniąją kartą. Didžiausia į Angeles; 7. ps. Bronių Žalį, Aus 
padėka priklauso skaučių vado- tralijoje.
vėms Žemliauskienei, Šaltenytei, 
skautų — Šilkui, Jonynui ir kt.

KURIASI PAUKŠTYTĖS 
PROVIDENCE

Pradėta Atlanto Seserijos 
rajone akcija nešti lietuvišką 
skautiją kiekvienai mergaitei, 
rado atgarsio ir Providence, R. 
I. Gegužės 6 d. 6 Providenco 
paukštytės pasipuošė raudonais 
kaklaraiščiais. Sueigoje dalyva
vo vadeivė ps. Banevičienė, ku
ri. vadovėms ps. A. čekienei ir 
v. si. Paulauskienei išreiškė pa
dėką už darbą ir pakvietė tė
velius talkininkauti šiame lie
tuviškame darbe.

— Rajonų Skaučių stovykla 
įvyks rugp. 25 - rugsėjo 3 d.d. 
Stovyklos viršininke paskirta 
ps. Irena Treinienė. Paukštyčių 
pastovyklei vadovaus ps. B. Ši
manskienė.

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

Current Dividend up to 41^%

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

NAUJI PAKĖLIMAI 
BROLIJOJE

Skautų globėjo šv. Jurgio 
šventės proga, LSS Tarybos 
Pirmija, LSB Vadijai prista
čius, sekančius vadovus pakėlė 
į skautininkų laipsnius:

Į paskautininko:
1. v.v. Argirdą Pesį, Detroite; v 

2. v.v. Gediminą Bubelį, 3. v.sl. j miško link.
Kazį Cijūnėlį, 4. v.sl. Juozą To- ' Jaunesnės Geltonojo Būrelio 
liušį ir 5. v. si. Tleksą Karalių- sesutės lengvesniu keliu, be var 
ną, Chicagoj; 6. v. si. S. Liau- go surado laužavietę, o vyres-

Visi naujai pakeltieji yra il
gamečiai LSB vadovai, šiuo me
tu einą atsakingas pareigas.

LSB Reikalų Vedėjas

APDOVANOTI LSB RĖMĖJAI

Lietuvių Skautų Brolijos vy
riausias skautininkas, remda
masis Vadijos nutarimu, šv.
Jurgio šventės proga sekančius 
ilgamečius LSB rėmėjus apdo
vanojo “Už Nuopelnus” ordinu 
su savo rėmėjo kaspinu:

1. Tėvą Jurgį Gailiušį, Ken- 
nebunkport, Maine, 2. Aleksan
drą šlėnienę, Chicagoje, 3. Oną 
Šadeikienę, Detroite; 4. Alfon
są Paukštį, Hamiltone, Kana
doje; 5. Kazį Kaspariūną, Eli- 
zabethe, N. J.

Lietuvių Skautų Brolija yra
dėkinga visiems, kurie prisidė- I gėlių vilionei neatsispyrė ir kas 
da prie vienetų ir visos organi-1 zujo pakriaušėmis aukštyn ir 
zacijos gerovės. -žemyn, straksėjo akmenimis,

LSB Reikalų Vedėjas I prisėmė batus upelyje ir vėl

PAVYKUSI IŠKYLA

Gegužės 6 d. j erdvų Šilėnų 
kiemą Lemonte sugužėjo apie 
pusė tuzino mašinų ir pabiro, 
kaip skruzdžių, skaučių. Tai 
Aušros Vartų Tunto Birutės 
d-vės Skruzdėlių skiltis ir Gel
tonasis Būrelis atvyko iškylai, 
kad gamtoje praleistų puikią 
pavasario dieną ir patikrintų, 
ko per žiema išmoko.

Vos spėjo šeimininkės Eglu
tės .viešnias sutikusios, išsmukt 
pirmos patikrint, ar nakties lie
tus nenuplovė vakarykštėje su 
eigoje išdėstytų kelio ženklų, 
kai Skruzdėlės ir jų Geltonosios 
sesutės apsikrovė sviediniais, 
sunkos dėžėmis, dešrelių, ban
dučių ir panašių reikmenų pun
dais ir patraukė būriu per 
miestelį svetingojo dr. Brown

šiai atstumą spėja. Uždavinys 
po uždavinio, o tėvai rezultatus 
registruoja, geriausią skautę 
renka.

Pagaliau paskutinis uždavi
nys: susirast žalią medžio ša
kelę, ant kurios gerai dešrelę 
pasmeigt ir lauže iškept. Ne
spėjo laužas įsiliepsnot, kai ug
nyje spragėjo, dūmuose rūko, 
pelenuos voliojosi dešimtys ant 
lazdučių pamautų dešrelių. Ki
tas sujudimas vyko prie pra
muštų sunkos dėžių, kol tapo 
nuramintas didysis troškulys. 
Viską vainikavo mamyčių virti 
trapūs žagarėliai ir tėvelių at
gabenti ledai. Tris kart ačiū!

Vyko pasiruošimas Motinos 
Dienos minėjimui, dainos ir ga
liausiai žaidimai: kas sviediniu, 
kas bedmintonu žaidė, kas upe
lyje sraiges rinko, kas miško

■bėgo, kol veidai įkaito ir jėgos 
Į išsisėmė.

Tu.om kartu tėvai taškus su
skaičiavo ir pareigingiausia 
skaute pripažino Aldoną Prač- 
kailaitę. Jai dovana ir valio! 
Jai ant kulnų lipo Laimutė La- 
šinskaitė, Raminta ir Jazminą 
Baukytės, Virginija Bobinaitė, 
Zita Kalnaitė, Ona Pračkaila'itė, 
Kristina Sodeikaitė, Regina Um 
brazaitė ir daug kitų stropių 
ir darbščių skaučių.

Teko gesint laužą, sutvarkyt 
iškylavietę, pasidalint likusiais 
našuliais ir patraukt link na
mų. Draugininke Aid. Baukie- 
nė savo skaučių vardu sako 
ačiū tėvams: p. p. Barkauskui, 
Baukiui, Pupeliams, Skrupske- 
liams, Sodeikams, Vadopalui ir 
Valentinui už susisiekimo prie
mones ir visokeriopją paramą.

š. O.

CHICAGOS
SKAUTININKAMS - ĖMS
Gegužės mėn. 27 d. 11 vai. 

(sekmadienį) Jaunimo Centre 
įvyks Chicagos skautininkių-kų 
Ramovės sueiga, kurioje bus ir 
naujos valdybos rinkimai. Šiuo 
reikalu atskiri pakvietimai ne
bus siunčiami. Prašome visus 
dalyvauti.

Ramovės Valdyba

LITUANICOS TUNTO 
TĖVAMS

Centrinis Tunto Tėvų komite
tas, susitaręs su Lituanicos 
skautų tuntu, rengia gegužinę 
Spaičio darže š. m. birželio 
mėn. 17 d. Visus skautų tėvus 
su svečiais prašome tą dieną 
rezervuoti šiam tikslui. Meninę 
dalį išpildys skautai, o tėvai su
organizuos bufetų, loteriją, šo
kių, ir t.t. Komitetas

“AUŠROS VARTŲ” TUNTO 
STOVYKLA

Tuntas stovyklaus “Rakas” 
stovykloje prie Custer, Mich., 
nuo liepos 7-22 d. Skautės, va
žiuojančios į stovyklą, regis
truojasi pas draugininkės ar s. 
R. Kučiauskienę, 5603 S. Ada 
Avė., tel. PR 8-0358. Skautės, 
priklausančios tuntui dar prieš 
“Kaziuko” mugę, gauna didelę 
nuolaidą stovyklos mokesčio. 
Stovykols viršininkės s. A. Bau 
kienė ir p. s. I. Smieliauskienė. 
Stovyklos programos vadovės 
bus s. J. Bobinienė, ps. A. Ei- 

idukienė, s. R. Kučiauskienę, s. 
A. Namikienė ir p. Šilėnienė.

Tuo pat laiku ir ten pat sto
vyklauja ir skautų “Lituanicos” 
tuntas. T. K.

j PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Akade

mikams Skautams už dalyvavi
mą mišiose su vėliavomis Pax 
Romano dienos minėjime.

Chicagos studentų 
Ateitininku Draugovės 
Valdyba
MIELOS MAMYTĖS,

nuoširdžiai dėkojame už atsi
lankymą į č. Jūrų skaučių ir 
skautų ruoštą Jums pagerbti 
Motinos Dienos Minėjimą.

Gili padėka priklauso mūsų 
tėvų komitetui ir mieloms Ma 
mytėms, prisidėjusioms auko
mis ir darbu prie puotos “Jū

ros Dugne” ir “Kaziuko Mu
gės” pasisekimo.

“Juodkrantės” ir “Baltijos” 
tunto vadovybės

Šileikis, o, p.ja
WJ Orthopedas. Protezi.slaa

Aparatai-Protezal. Med. ban 
dažai. Spoe. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t.t

Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 VV. 63rd St., Chieago 29, III. 

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą 

P81 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1552 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied. Išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.- kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniaiR 10—1 vai. Trečia- 
dien. uždaryta Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas PR 8-322#
Rez. telef. VVAIbrook 5-5078

Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA LR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medieal Building). tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 8-0001,

Ofisas: 3148 West CSrd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest OOtli Place 
Tel.: REpublic 7-7808

Dr. S. B1EŽIS
CHIRURGAS

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Vai. «ien nuo 6—8 vai vak.
šešt. 2—-4 vai.

Trečiad. Ir Kitu laiku pagal sutartį. 
Ofiso telef. 470-4042 
Rez. VVAIbrook 5-8048

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

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

Valandos pagal susitarimą 
rei. ofi»o HE 4-584#- rez. HE 4-2S24

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 7lst Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč., šešt pagal sutartį, 
sekm. uždaryta.

tel. ofiso HE 4-5758; Res. Hl 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street
(Bendra praktika ir Alergija)

I Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
1 vai.; penkt. 10 v. r. iki 9 v v.; 
j šeštad. 10 y. r Iki 1 p. d. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

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

2737 VVEST 71st STREET 
Valandos tik susitarus 
Tel. GRovehill 6-3409

Tel. Ofiso 247-1002. Namų PR 8-0000

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Taipgi jvalrlos nervinės ligos 
Valandos pagal susitarimą.

4063 Archer Avenue 
(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0S7S

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

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

Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-0807
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija Ir moterų Iigoa 

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

Vai.: kasdien 1—3 Ir 6—8 vai. vai. 
šeštadieniais 1-4 p. p. 
Trečiadieniai* užda.rvta

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 VVest 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
Ligonius priims, pagal susitarimą

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
VAIKŲ LIGOS 

2656 VVest 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 v. Iki 
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8;
šešt. nuo 1 iki 4 vai.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. ir R
iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.
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Telefonas: GRovehelI 6-1505

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 West Marąuette Rd

Valandos 9—12 Ir 7—9 v. v. paga! 
susitarimą. išskyrus trečiadienius, 
uždaryta.

Ofiso ir buto tel. OLympie 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

(Spec. plaučių ir širdies)
756 West Soth Street

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

Trečiad. susitarus.
Visada atsilieps telefonas 427-0871. 

Tel. Ofiso — BI 7-0400.

Tel.: REllance 5-18tI
OR. WALTER L KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 \Vest 59th Street 
Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p. p.. 6:88-8:30 
vai. vak. šeštad 1—4 vai trečiad.

ei. ofiso tr buto OLympie 2-415#

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite REdzie 3-2808

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA-CHIRURGE 

’ 4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo. 12—« vai
“"ak.. pirm , antr., ketvir. 6—9 vai. 

Trečladienlats tik sueitai us

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

MEDICAL BUILDING
7150 South VVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
I nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. tr nuo 

6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
III vai. ryto — 1 vai. p šeštad. H

vai. ryto Iki 3 vai p. p.
Ofice tel. RE 7-1108

I Res. tel. VVAlbrooi 5-3705

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL 8UHIT A.R.IM.Ą 

Tel. ofiso PR 8-7773. rez. PR. 0-47S2

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Vai.: pirmad. Ir ketvirtad. 1-4 p. p. 
antrad. Ir penktad. 5-8 v. v.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-V801

DR. J. MEŠKAUSKAS
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

Į (71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 
šeštad.; 9 v. r. — 2 p p.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V.~MILERIS
' NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 Sy. Kedzie Avenne
PAGAL SUSITARIMĄ

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

DR. JULIA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA43HIKUEGB 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chieago 28, K. 

Telef. offiso; PUUman 5-6766 
Namų: BEveriy 8-3946 

Prl«m. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt. 
1-4 v. p. p., trečiadieni — uždaryta.

I Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Ofisas 2659 VV. 59th St.
Vai. Pirm., ketv. 2-4 p. p. ir 6-8 
p. p., šešt. 16-12 vai.

Ofisas 3259 S. Halsted St.
Vai. Antrad. ir penkt. 1-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta.
Ofiso telefonas — Bishop 7-2525

DR. AL RAAKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

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

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street 

Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 
Priešais Kryžiaus ligonine

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

Telef. REpublic 7-22#o.

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

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

Rez. tel. PR #-0568, Rez. PR 0-6730

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

chirurgija.
Ofisai: 7958 S. Western Avė., tel. 
GR 6-0091; 392 E. 159th St., Harvey, 
IU., tel. EDison 3-4383; 30 N. Ml- 
gan Avė.. Suite 808, tel. CE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
6419 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, III. 

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

neatsillopla skambinti TE #-1071.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ffi CHIRURGAS 

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

Rez. tel. GRo veldll 6-0617
Valandos: 1-8 p. m. ir 6-8 p. ųj 

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

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. telef. VVAIbrook 5-309#

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika Ir specialiai 

chirurgija
valandos, .kiekvieną dieną 2—4 ir 

va.1. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. šeštadieniais nuo
2 vai. iki 5 vai. vak.

DR. VYT. TAURAS
LIGOS

Ofisas Ir rez, 2652 VV. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5571 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ii 
penkt. nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 iki I 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kiti 
laiku — pagal susitarimą.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71gt Street
Priima ligonis pagal susitarimu 

Dėl valandos skambinkit tel.: Hl 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas 
dien, Išskyrus trfečiad. ir šeštad.

Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTFR 

LIGOS
-alandos: nuo 1-4 ir 6-8' vai, vai 

šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet
________Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIIS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGB 

6248 South Kedzie Avė.
Oflao vai. kasdien: 2-4; B-8. 

SeStad. nuo 2 iki 4. Treč. Ir aekn 
tik skubiais atvejais ir susitarus.

Tel. ofiso PR <1-6446, re*. HE 4-3166

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VV. Marųnette Road 
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. Ir 7 iki 8 v. ▼. 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso OA 6-0257, rez. PR 6-665 

Rez. 6600 So. Artesian Avenne 
Vai.: 11 v. ryto iki l v. p.p., 6-7 v.l

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefono — 
484-6967 nuo 2 valandos po pietų 
Ugi 5 valandos ryto kasdien.

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

PASIKEITIMAS

INFORMACIJOMIS
Nelengva yrą suprasti, ko

dėl prezidentą s John Kennedy 
leido vykti Maskvon Baltųjų 
Rūmų spaudos sekretorių Pier
re Salinger. Lengva suprasti 
patį tikslą — derėtis, kad So
vietų Rusijoj, kaip ir Jungti
nėse Valstybėse, būtų galima 
laisvai skleisti informacijas a- 
pie Amerikos kultūrinį, politi
nį ir ekonominį gyvenimą. Ta
čiau negalima suprasti naivu
mo mūsų politikų, kurie po tie
kos patyrimų vis dar tikisi su
sikalbėti su sovietais net infor
macijų laisvės klausimais. Jau 
iš anksto buvo galima numa
tyti, kad iš Solingerio misijos 
nieko gero neišeis, kad Krem
liaus despotai jokiu būdu neį
sileis į savo terorizuojamą kraš 
tą teisingų žinių iš Amerikos 
ar kito bet kurio laisvo kraš
to. Tai buvo tik nereikalingas 
laiko gaišinimas ir užpylimas 
daugiau vandens ant komunis
tinės propagandos malūno.

Atlikęs savo labai nedėkin
gą “misiją”, Pierre Salingeris 
padarė ypatingą pareiškimą: 
“Mes ‘draugiškai’ negalėjome 
susitarti...” Savo laiku prez. 
Kennedy buvo pasiūlęs Nikitai 
Chruščiovui, kad pasikeistų sa 
vo kalbomis: Kennedy kalbos 
būtų perduotos per Sovietų 
Rusijos televiziją, o Chruščio
vo — per Jungtinių Valstybių 
televiziją. Salingeris ir tuo rei
kalu pasirodė esąs pesimistas. 
Jis pasakę: “Aš netikiu, kad 
greitu laiku tai bus galima į- 
vykdyti. Užims labai daug lai
ko”. Kad iš to nieko neišeis, 
tai jau buvo žinoma ir be Sa- 
lingerio kelionės Maskvon.

Salingerį Maskvon pakvietė 
komunistų partijos oficiozo 
“IzvestijOs” redaktorius ir 
Chruščiovo svainis Aleksėj 
Adžubėjus, kuris yra lankęsis 
Jungtinėse Valstybėse ir tu
rėjęs išsamų pasikalbėjimą su 
prez. Kennedy. Tasai pasikal
bėjimas buvo perduotas per 
Sovietų radiją ir spaudoj pas
kelbtas.' Pasaulis tada gerokai 
buvo nustebęs, kad taip įvyko, 
nes prezidentas gana griežtų 
dalykų Sovietų adresu buvo 
pasakęs.. Užtat po to įvykio 
daug kas jau galvojo, kad lai
kai keičiasi, kad pasikeičia ir 
Chruščiovo režimo nusistaty
mas. Todėl gal ir buvo užsimo
ta toliau eiti — tartis ir iš
reikalauti iš Chruščiovo dau
giau laisvės Sovietijoj ameri
kiečių informacijoms. Deja, Sa 
lingeris. patyrė, kad Chruščio
vo svaiųip pasikalbėjimo pas
kelbimas Rusijoj buvo tik slie
kas ant komunistų propagan
dos meškerės.

Vis dėlto Baltųjų Rūmų 
spaudos sekretorius Maskvoje 
buvo gerai vaišinamas, paties

Chruščiovo priimtas privatinė
je rezidencijoje, kurion ta pro
ga ir kiti Kremliaus ponai, į- 
imant ir Gromyko, buvo pa
kviesti. Nors Salinger ir netu
rėjo diplomatinio statuso, ta- 
Chruščiovas išreiškęs jam sa
vo nuomonę įvairiais tarptau
tiniais klausimais. Daug kal
bėjęs apie Laoso padėtį ir Ber
lyno krizę. Ir, suprantama, 
Chruščiovas Salingeriui, kaip 
kontakto žmogui, kalbėjo taip, 
lyg kalbėtų pačiam preziden
tui Kennedy. Jo kalba, aišku, 
su visom smulkmenom buvo 
perduota prezidentui.

Pierre Salinger, lankydamas 
Maskvą, n etik neturėjo dip
lomatinio statuso, bet ir šiaip 
jau kai kuriais atvejais pasiel
gė visai nediplomatiškai. Ga
lima nebūti oficialiu diploma
tu, tačiau galima, ir Salinge- 
rio atveju būtina, diplomatiš
kai pasielgti. Prieš keletą die
nų spaudoje buvo pranešta, 
kad, tik ką nuvykęs į Maskvos 
aerodromą, Salinger jau pa
daręs afrontą Jungtinių Vals
tybių ambasadoriui Llewellyn 
Thompsonui. Gal jisai pagal
vojo, kad jis, kaip Baltųjų Rū
mų spaudos sekretorius, yra 
didesnis už oficialųjį diploma
tą — ambasadorių. Jei taip, 
jis labai suklydo. Bet tai smulk 
mena, palyginus su tuo nepa
sisekimu atlikti tai, ką jis tu
rėjo atlikti. Bet tai ne jo kal
tė.

*
Kol Sovietų Sąjunga pasiliks 

išimtinai komunistų partijos 
kontrolėje, ten nebus jokios 
laisvės. Ten nebus ir spaudos 
bei informacijų laisvės. Jei pa
tys to krašto žmonės neturi 
teisės laisvai žodį pasakyti ar 
parašyti, jei jiems neleidžiama 
spaudoje reikštis be pavojaus 
pakliūti į kalėjimą, jei jų net 
laiškai yra cenzūruojami, tai 
ką jau ir bekalbėti apie bet 
kokią laisvę užsieniečiams reik 
šti savo mintis.

Voice of America ir Radio 
Free Europe daug pastangų 
deda informuoti žmones už ge
ležinės uždangos apie Ameriką 
ir laisvąjį pasaulį, bet žiūrėkit, 
kokius trukdymus daro sovie
tai, kad tik jų pavergtieji ne
sužinotų teisybės apie tai, kas 
vyksta užsienyje, kad ten yrą 
geras ir laisvas gyvenimas, ko 
nėra Sovietijoj. Jei šitokie 
trukdymai yra daromi su A- 
merikos balsu, tai kokie yra 
galimumai išsiderėti, kad bol
ševikai savo valia ir savo kraš 
to viduje leistų laisvai skleisti 
žinias apie laisvąjį pasaulį. Kas 
taip galvoja, yra didžiausias 
optimistas. Tokiu optimistu, 
buvo Pierre Salinger ir tie, 
kurie jį siuntė Maskvon.

Spaudoje ir gyvenime

“PRAVDOS” KULTAS

Maskolių leidžiamas “Pravdos” 
laikraštis-sulaukė 50 metų. Dau
gybė laikraščių sulaukia tokios ir 
didesnės sukakties. Čia nėra jo
kios sensacijos. Rusai tą sukaktį 
gali paminėti, jei nori. Tačiau la
bai keista, kai okupuotos Lietu
vos dienraščiai kasdien ištisomis 
savaitėmis didžią dalį savo skilčių 
pašvenčia, yis to propagandinio, 
partinio rusiško komunistų laik
raščio garbinimui. Pirmuose pusla
piuose “Tiesoje” dedamos nuo
traukos Lenino, beskaitančio “P,rav 
dą”, pirmame puslapy virš viso 
teksto per visas skiltis dedamas 
spalvotas sukis “Pravdos” garbei. 
Net ir laikraštis “Literatūra ir 
Menas”, skirtas Lietuvos rašyto
jams ir menininkams, . pirmame 
puslapyje deda rusiško “Pravdos” 
pavadinimo nuotrauką, paskiria 
maskoliškos. “Pravdos” garbei ne 
tik visą. pirmąjį puslapį, bet ir 
duoda nemąžai kitos medžiagos.

Okupuotoje Lietuvoje net išleis
ta speciali knyga — kolektyvus 
straipsnių rinkinys — pašlovinti 
“Pravdą”.. Vienu žodžiu — “Prav
dos” kultas iškeltas į didžiausias 
aukštumas, kokias tik raudonoji

propaganda gali pasiekti. Savu lai
ku buvo protestai prieš asmeny
bės kultą. Visai teisingai. Dar tei- 

’singiau būtų pasisakyti prieš pri
verstinį maskoliško laikraščio kul
tą Lietuvoje.

Tas viskas tik parodo, kaip Lie
tuvos žmonėms atkakliai brukama 
viskas, kas rusiška, kaip ten par
tinė propaganda pastatyta ant. 
herojinio pjedestalo, kiek mažai 
teisių turi lietuviai laikraštininkai 
ir redaktoriai, kad juos okupan
tas maskolius gali užsukti kaip 
katarinką garbinti Lietuvai ir kal
ba, ir dvasia svetimą propagand- 
lapį. — J. Žvilbutis

— Melas yra dvasios vergija, ir 
melo apspręsti žmonės yra leng
viausia valdyti, nes meluojąs bei 
melą mylįs žmogus yra palūžėlis 
dvasioje. Neleiskime tad sovietams 
paversti melą lietuvių santykiu su 
savo tauta, su jos praeitimi ir jos 
kultūra. Rezistencija prieš .melą 

(šiandien yra lietuviškojo žmogaus 
j išsilaikymo pagrindas.

Antanas Maceina

Ras būdingo ir įprasto Vokietijoje
Perkelti, pabėgę vokiečiai pralenkia vietinius išsilavinimu, 

uždarbiais. Vis daugiau rūkoma, geriama kava, 
skaitomos pigesnes knygos

Jei kas paklaustų, kokie rū
pesčiai šiuo metu slegia vaka
rų Vokietiją, atsakymas būtų 
nelengvas. Jei kitų Vakarų vai 
stybių politika atsidūrusi klaus
tukų ženkle, tai juo labiau į ne
aiškumo vandenis yra įbridusi 
ir federalinės Vokietijos Bona. 
Eiliniai gyventojai čia visai ne
sirūpina ir nepagalvoja, kaip 
apsisaugoti nuo atominio karo 
padarinių ir tik galvomis krai
po į JAV pastebimą “bunkerių 
statymo” psichozę. Jau daugiau 
kelia rūpesčio kanclerio Aden
auerio dažniau pašlyjanti svei
kata.

Už vokiečius daugiau uždirba 
pabėgėliai

Kai politinį gyvenimą žymi 
įvairūs neaiškumai, svyravimai, 
lūkesčiai, kartais ir įtarinėjimai, 
Rapallo ir kitokios šmėklos, tai 
šiaip gyvenimas plaukia sena 
vaga. Žmonės vis dar patenkin
ti ūkine gerove.

Vokiečiai negali skųstis savo 
uždarbiais, be to, negalima pa
neigti ir jų darbštumo bei kruop 
štumo ypatybių. Būdinga, kad, 
atlikus apklausinėjimus gyven
tojų tarpe, paaiškėjo, jog at
vykėliai, pabėgėliai — vokiečiai 
iš kitų sričių (pvz. sovietų, len
kų, čekų ir kt. ir jų esama per 
11 milijonų) savo uždarbiais ir 
išsilavinimu lenkia fed. Vokieti
jos gyventojus. Kai Vak. Vo- ■ 
kietijoje gimnazijos atestatą tu 
ri 17 proc. gyventojų, tai pabė
gėlių tarpe tas procentas sie
kia 24%. 48% visų atvykėlių 
atlyginimas siekia daugiau kaip 
500 DM (125 dol.) mėn., tuo 
tarpu vietinių vokiečių tarpe to
kį uždarbį turi 45% gyvento
jų. 11 procentų daugiausia so
vietų užimto,?, srities buv. gy
ventojų dabar gauna atlygini
mus per 800 DM per mėn., o 
vietinių — pastoviųjų gyventojų 
šiuo požiūriu nuošimtis vėl ma
žesnis — tik 8.

39% gyventojų — namų 
savininkai

Niekas negalėtų paneigti, kad 
fed. Vokietijos gerovė pasiek
ta nemaža dalimi JAV-bių para
mos dėka. Jau šiose skiltyse 
buvo minėta, kad ne taip seniai 
šioje Vokietijos daly buvo pas
tatyta šeši milijonai butų. O 
pagal statistikos duomenis visų 
fed. Vokietijos gyventojų 39%

V. ALSEIKA, Vokietija

gyvena nuosavuose namuose.,. Vokiečiai — seni aistringi ka- 
Kaimo gyventojų tarpe du treč 
daliai, taigi 75%, turi savus 
namus. Didžiųjų miestų gyven
tojų tarpe tų savininkų skai
čius mažesnis — jis siekia 11 
proc. Namų savininkų tarpe pir 
mauja ūkininkai, toliau seka — 
darbininkai (įskaitant ir žemės 
ūkio darbininkus), laisvųjų, sa
varankiškų profesijų atstovai, 
valdininkai bei tarnautojai. Gy
ventojų pajamos, namus įsigy
jant, nevaidina didesnio vaid
mens — pvz, tarp 400 ir 500 
DM uždirbančių gyventojų tar
pe esama tiek pat namų savi
ninkų, kaip 1,000 — 1,500 DM 
pajamų grupėje...
Auga kavos, šampano, cigarečių 

vartotojų skaičius
P.er pastaruosius penkeris me 

tus Vokietijoje žymiai pakilo 
ypatingai tabako išdirbinių su
vartojimas. Pagal oficialius sta 
tistikos duomenis, jei 1955 m. 
vartotojai tabakui išleido 5,1 
milijardą DM, tai 1960 m. rū-

'vos gėrėjai. Nepaisant didelių 
mokesčių kavai, per penkeris 
metus jos .suvartojimas pakilo 
66% ir 1960 m. siekė 158,000 
tonų. Būdinga, kad vokiečių vy
riausybė atkakliai laikosi prin- 
cip 5 kavą apkrauti nemažais 
mokesčiais (tad jos kaina maž-

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. gegužės mėn. 23

Kasdienybes kronikos

Benamiams nėra vietos
KĘSTUTIS G AIBŽICNAS

Kovo mėnesio pabaigoje ma- visus pasaulio kampus. Virš 14 
žas atidaras laivelis įplaukė į milijonų pasaulio gyventojų 
Marathon, Floridoj, uostą, iš- šiandien nešioja “tremtinio” var 
buvęs jūroje virš 30 valandų, dą.
Keleiviai susidėjo iš dešimties Tarp jų šiandien mes dar ran 
vyrų, trijų moterų ir vieno kū- dame pagalbos ir pasigailėjimo 
dikio. Tai buvo pabėgėliai iš vertų benamių nuo II Pasaųli- 
Kubos, pasitraukę nuo vis žiau- nio karo laikų. Tremtinių sto-

menineje prekyboje vis didelė), J rėjančlo Castro režimo. Apie vykios Austrijoje, Vokietijoje,
juo labiau, kad toji kava suda- i 2,000 Kubos pabėgėlių kiekvie- 
ro 1,7 % visų mokestinių paja- f ną savaitę pasiekia JAV kran- 
mų. Štai, jei 1955 m. tų kavos tus.

Tą pačią savaitę Rytų Ber
lyno penkių asmenų šeima, per-

pajamų turėta 345 mil. DM, tai 
1961 m. jos jau pasiękė 749 
milijonus. Per radiją ir .spau- i šliaužusi ilgą tunelį, laimingai 
doje išgirsi ir priekaištus — pasiekė Vakarų Berlyną. Prieš 
jei mokesčiais apkraunama ka- Berlyno sienos pastatymą tūks-
va, kodėl tai nedaroma su vai
siais ir pan. Šiaip, nepaisant 
didelio kavos pamėgimo, Vokie
tija atsilieka nuo kitų kraštų, 
nes ji tesuvartoja per metus 
vidutiniai vienam žmogui 3,4 
kg-

Gerovė ir kultūros srity.... 

Būtų klaidingas vaizdas ma

tančiai laimingai apleido Rytų 
Vokietijos komunistinį režimą. 
Šiandien, rizikuodami savo gy
vybėmis, vos keli asmenys lai
mingai atlieka tą patį uždavi
nį...

Virš 14 mil. pabėgėlių

Tai yra tik labai maži pavyz
džiai didžiojo pabėgėlių potvy
nio, kuris šiandien yra užliejęs

korių aistros pakilo net 37 pro- nyti, kad Vokietija paskendusi 
centais ir jie cigaretėms ar ei- ; vien materialinės gerovės sū- 
garams išleido 7,1 milijardus ■ kuriuose. Krašte auga knygy- 
DM. Cigarečių suvartojimas pa-1 nų, išleidžiamų knygų, knygos 
kilo net 55%. Iš alkoholinių gė- skaitytojų skaičius. Palyginus 
rimų pakilo alaus suvartojimo su 1951 m. knygų pirkimas pa- 
skaičiai — palyginus su 1955 kilo 11 proc. 1960 m. detalinėje 
m. alaus suvartojimas pakilo prekyboje knygų parduota už 
51% ir 1960 m. siekė 51,6 hek-į 700 mil. DM, tai sudaro 10 pro- 
tolitrus. Procentais ypatingai pa centų daugiau kaip 1959 m. Vis
kilo šampano suvartojimas — dėlto kai kurios įstaigos teigia, žemesnė 5 DM, o 20% - 
net 400%. ‘ kad knygomis reiškiamas ne 'žiau kaip 2 DM (50 et.).

tiek didelis susidomėjimas, kaip 
kitomis prekėmis. Vokiečiai jau 
kreipia dėmesį, kad JAV-se ir 
D. Britanijoje susidomėjimas 
knygomis pakilęs daugiau. Vie
nas būdingesnių reiškinių: smar 
kiai kyla pigiųjų, kišeninių kny

Graikijoje ir Italijoje užlaiko a- 
pie 9,000 šių benamių, ir apie 
40,000 - 60,000 sunkiose sąlygo
se diena iš dienos atsiranda Eu
ropos rūsiuose, palėpėse ir gat
vėse...

Jau virš 12 metų Vidurio Ry
tai tarnauja kaip milijono ara
bų pabėgėlių centras. Atsiradę 
po Arabijos - Izraelio karo, šie 
asmenys yra apibūdinami kaip 
beviltiški dviejų valstybių ne
sutarimo įkaitai.

Didžioji pabėgėlių tirštuma, 
be jokių abejonių, yra 391 kva
dratinėse Hong Kongo myliose. 
Iš viso Hong Kongo 3.5 milijo
nų gyventojų skaičiaus, 1,100, 
000 yra pabėgėliai iš komunis
tinės Kinijos. Ir, neatsižvelgiant 
į stipriai saugomą pasienį, pa
bėgėlių skaičius kiekvienais me 
tais padidėja 75,000 naujų be
namių.

Afrika teriojama karo, vis 
didėjančio nacionalizmo, genčių 
kivirčių, ypatingai siaubingų gy

gų pareikalavimas. 45%' visų .venimo sąlygų, kasdien vis di
dina pasaulinį pabėgėlių skai
čių. Šiaurėje virš 300,000 Alži- 
ro karo pabėgėlių gyvena Tu- 
nisijoj ir Moroke.

Konge virš 300,000 Baluba 
genties narių primityvinės Lul- 
ua genties karių buvo įstumti 
į Kasai provinciją. Čia Luluas 
sugavo ir išžudė tūkstančius. 
Išlikę genties nariai kovojo su 
badu, kurio pasėkoje, prieš gau 
nant bet kokią pagalbą, per die 
ną mirdavo virš 300 asmenų.

Kai kuriems pabėgėliams pa
galba atsiranda sekančią die
ną. Gal geriausioj padėty yra 
3.5 milijono į Vakarus perbė
gusių Rytų Vokietijos gyvento
jų. Jie tuojau vispusiškai įsi
jungė į gerą savo tautiečių gy
venimą Vakaruose, nesunkiai 
gaudami darbus, rasdami gyve
nimui tinkamas patalpas.

parduodamų knygų kaina buvo 
ma-

Nuo kruvinojo komunizmo žmones bėga visuose kontinentuose, nes komunizmas neša vergiją ir 
mirtį. Čia matyti pabėgėliai Thailande, atbėgę nuo komunizmo iš Laoso. Jie tikisi, kad Laosas bus 
išgelbėtas ir jie galės grįžti į savo kraštą. (UPI)

3
Laisvė reikalauja aukų

Bet milijonams kitų pabėgė
lių laisvė taip pat reiškia ne

(Nukelta , 4 psl.)

VYTAUTAS VOLERTAS

UPE TEKA VINGIAIS
ROMANAS

Jasaitis niekad nebuvo pergyvenęs artimųjų mir
ties ir jos nepaprastai bijojo. Jautė, kad ji kada nors 
ateis, pasiims motiną ar tėvą, ir jam buvo sunku įsi
vaizduoti, kaip tas dienas turės pernešti.

Namiškius Tomas gerbė ir mylėjo. Tėvų ir bro
lių auka, jam mokantis, jų užsispyrimas, ištvermė bei 
pasitikėjimas, parodytas Tomui, su namais Jasaitį 
stipriai rišo. Prisimena, kaip jie visi taupė centą, 
kaip turgun, patys atsisakydami, veždavo kiekvieną 
kiaušinį ar sviesto kruopą, kad surinktų pinigų už 
kambarį ir mokslą sumokėti. Raugintu pienu, bulvė
mis ir sriuba per metų metus mito, geriausius kąsnius 
kraudami vežiman ir braškindami turgun Seirijuose 
ar Alytuje, kad Tomui atidavus. Apie gražesnį dra
bužį niekas net minties neturėjo.

Pačią sunkiausią vasarą, kai ūkininkai niekur 
lito sugraibyti negalėjo, Tomas buvo baigęs keturias 
klases. Tėvai vaikščiojo susigraužę ir suko galvas, 
kas daryti, o jis svarstė, kur pasukus rudenį, kad di
džiulę naštą nuo namų nuėmus. Pienininkystės, gyvu
lininkystės ar daržininkystės mokyklon? Bet vieną 
popietę, kai audra šeimyną iš laukų trobon suvijo, tė
vas ilgai žiūrėjo pro langą į žaibus, tylus ir užsigal
vojęs, pagaliau atsigrįžo ir pasakė tvirtai:

— Kad ir visko neteksim, bet išmokysim- 
Jei vieną dieną ateitų žinia, kad tėvas, aną popietę

išnešęs jo ateitį lėmusį sprendimą, mirė, kad motina, 
plušusi apie namus, bėgusi ir niekad neturėjusi laiko 
poilsiui, užmerkė akis... Geriau būtų, kad Tomo ši 
žinia nepasiektų, kad jis sužinotų tik tada, kai žemė 
jau bus sužerta... Nueitų prie kapo, niekam nematant 
ir svetimiems nestebint, ir vienas atkukčiotų, nes šir
dis neišlaikytų, girdint karstą užkalant ar ant jo 
krintančią žemę dundant.

Tomas, regis, matė Juliją, suklupusią mažo na
melio asloj, kenčiančią ir besiblaškančią, nes jai mo
tina reiškė tiek pat, kaip Tomui jo tėvai. Jis turėtų 
ten skubėti, guosti ją, raminti. Bet ką sakys, kokį 
žodį tars? Kaip ramins, kaip guos, jei pats negali 
skausmui į akis žiūrėti? Tik tūpčios aplink, netekęs 
žado, tik strypinės, nežinodamas ko griebtis, o kai
mynai žiūrės, stebės jį ir kuždėsis.

Šį baisų laiką Tomas turi sutrumpinti. Bus leng
viau Julijai ir jam. Jis šiandien nevažiuos, liks mies
te, o kelionėn išsileis tik rytoj ankstų rytą, kad į 
laidotuves suspėtų.

Buvo žadėjęs šį vakarą pas Eugeniją užsukti. 
Nueis pas ją, prabus, laikas prabėgs nepastebimai, 
ir betikslio blaškymosi prie susigraužusios Julijos, 
kuriai negali padėti, bus išvengta.

Kai pasibeldė į duris, saulė dar nebuvo spėjusi 
pasislėpti už miesto stogų. Eugenija, išgirdusi naujie
ną, pasakė:

— Kiek jaučiu, negalėjo būti sena.
— Moteris pačiam amžiuj. Penkiasdešimties ne

turėjo. Dievas žino, kas atsitiko.
— Dievas žino! Taip, jis žino gerai! Tai jo to

kia tvarka pasaulyje, kad žmogų suniekintų.
-—-Na? —- nustebo Tomas.
— Dievo valia žmogų sutrypti, paversti šliužu, 

pasijuokti iš jo. Tik pasižvalgyk, kas dedasi: kas Die
vo nebijo, gyvena. Ar nematai, kad nelaimės daugiau
sia tuos persekioja, kurie jam stengiasi tarnauti?

— Nori pasakyti, kad Dievo nėra?
— Nežinau- Gal Jis ir yra. Tačiau iš ten malonės 

nelaukiu... Taip, Dievas turi būti, nes jei Jo nebūtų, 
gyvenimas eitų paprasčiau ir lengviau. Dievas jį su
komplikuoja, kad žmogų išdergus ir pačiam iškilus. 
Jauniems galvon vilčių prikemša, leidžia svajoti apie 
gražią ateitį, o vėliau juos sulaužo, kad parodytų men
kumą.

— Argi, Eugenija?
— Dievo garbinti aš negaliu, ir tai Jo pačio kal

tė. Jis mane apvylė, nepadėjo, kai pagalbos man la
biausiai reikėjo. Dabar stengiuosi be Jo apseiti.

Ji kalbėjo ilgai, žodžiuose Tomas kartais jautė 
tik pagiežą, o kartais negalėjo atsistebėti kieta Euge
nijos logika bei tokiais ryškiais sugretinimais, jog, 
ir nesutinkant su jos mintimis, buvo sunku priešta
rauti. Jasaitis pagalvojo, kad šios moters negali pa
kirsti jokia nelaimė.

Namo išėjo vėlai, pavargęs ir suveltomis minti
mis.

20.

Tą patį vakarą, kai Tomas sėdėjo pas Eugeniją, 
Šukys nusprendė pradėti visai naują gyvenimą. Gana 
rūdyti, kaip svirpliui užkrosnyje. Laikas praverti du
ris, išlįsti iš kiauto ir eiti srove su kitais.

Iš palovės traukė senus batus, nuo stalo žemyn 
žėrė rėmelius su nuotraukomis, rūbus iš spintos, šepe
čius, senas dėžutes ir popierius — viską metė kamba
rio vidun didžiulėn krūvon, kuri buvo pasmerkta pra
žūti- Skubėjo kiek įstengdamas, kad delsiant nesu
gaištų nė vienos valandėlės, kad nepavėluotų pra
verti duris naujan gyveniman, nes ir taip daug metų 
praleista niekais.

(Bus daugiau)
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TALKA VEIKLOJE IR UŽUOVĖJA NELAIMĖJE
Lietuvių R. K. Susivienijimas Amerikoje, 71-73 So. Washing ton Street (P. O. Box 32), 

Wilkes-Barre, Pa.

VIENINGUMO REIKŠMĖ ' sukurta, kas tarnauja mūsų pa 
čių, mūsų visuomenės ir tautos 

MATAS ZUJUS, Wilkes Barės, Pa. gerovei. Katalikų Susivieniji-
Pranys Aiženas konkursiniam meilės ir lietuvybės darbą. Nei ^as.yra 

rašte, išspausdintam “Garse” vienas apsidraudęs Susivieniji- 
Nr. 24-tam 1956 m., tema “Ko- me nesigailėjo. Ypatingai Susi
dėt draustis lietuviškoj organi- vienijimo protekciją ir naudą 
zacijoj?”, tarp ko kito nurodė stipriai pajuto tos šeimos, ku- 
sektiną žydų vieningumo pavyz rios neteko savo globėjų ir mai- 
dj. Ten jis rašo: “Beveik du tintojų. Nesunku įsivaizduoti, 
tūkstančių metų jie klajojo po kokią paramą ir suraminimą
platųjį pasaulį be savosios že-

* Benamiams nėra vietos
(Atkelta iš 3 psl.,

lengvą gyvenimą. Veikia įvai. 
rios pabėgėliams šelpti skirtos 
organizacijos — Jungtinių Tau 
tų Vyriausias Pabėgėlių komi
saras tvarko apie 1,300,000 pa
bėgėlių; arabų pabėgėliai Vidu
rio Rytuose yra Jungtinių Tau
tų Pašalpos ir Darbo agentūros

Tik mes, lietuviai katalikai, iki- 
šiol permažai rūpinomės jo au
gimu ir gerove. Kitos tautinės

mės, be tėvynės ir be savojo
dangaus skliautelio viršum gal- dos čekius, 
vų, vienok jie neiškriko, lietu
viškuoju priežodžiu tariant,

MŪSŲ KOLONIJOSE
.! Elizabeth, N. J.

MINĖTA MOTINOS DIENA
Gegužės 13 d. Elizabetho Lie 

tuvių skautų tėvų komitetas su 
ruošė motinos dienos minėjimą, 
pirm. K. Kaspariūnas atidaręs 
minėjimą pakvietė kun. J. Pra

PULITZER PREMIJA 
RAŠYTOJUI

keikia pasakyti, kad jis chorą j Už geriausią beletristinį 
išmokė naujus mišparus ketu- veikalą šių metų Pulitzer 
riem balsam, vos per kelias re- premija paskirta katalikui ra- 
peticijas, choras savo uždavinį šytojui Edwin O’Connor.- Jo 
atliko pasigėrėtinai. Tokio įspū- knygos vardas: “The Edge of 
dingo giedojimo Elizabethe jau Sadness” — apie alkoholiko 
seniai begirdėta. Tai tik parodo, grąžinimą vėl į sveiką normalų 
ką eilinis choras gali padaryti gyvenimą. Jis yra taipgi auto-

gulbicką sukalėti maldą, o po 'patekęs į veiksmingo ir bažny- rlus knygos “The Lašt Hur- 
rankose. Taip pat jokiu budu.įQ papragg laisvės komiteto na- tinę muziką gerai žinančio muz. rah”, patekusios į labiausiai 
negalima užmiršti, žinoma, ma
žesne skale veikiantį ir mūsų 
pačių BALFą...

rį, žurn. V. Vaitiekūną kalbai 
apie motiną. Vaitiekūno patiek
tos mintys bei samprotavimai , * “? ’ o—, . ., _ . . .du choro nariai, pasirodė kaip

Pagal Jungtinių Tautų nuo- 'kuvo labai įdomus, logiški ir 
status, pabėgėlis yra “bet kuris kruopščiai paruošti. Jo kalba

perkamųjų veikalų sąrašus. E.
O’Connor yra buvęs laikrašti- 

Pagaliau, maloni staigmena: ninkas /baigęs Notre Damg uni. 
. versitetą.

'solistai. Tai Veblaitis — smui-

Jono Čižausko rankas.

grupės fratemalinės veltos H paaitraukęs iš sav0 tau. yra verta atspausdinti mūsų
tyje mus toli yra pralenkę. Jų t k laikraSSiuose.
dvasiškiai profesionalai, tarne- mo aį, tikybos ar j Meninėje dalyje pasirodė Eli-

...... ............................ ........ nai ir darbininkai tiesiog parei- nįo nusistat kiojim sabetho skautės ir vilkiukai su
turi našlės ir našlaičiai, kuomet & la,k° Paklausyti pne savų baim4s„ skautais. Savo jautriomis de-
iš Susivienijimo gauna apdrau- susivhnujimų. Tėvm ir globėjai

stengiasi savo vaikus ir globo-
Įrašydami į Susivienijimą jamuosius apdrausti toj pačioj

naujus narius atliksime lietuviš-

Paskutinių mėnesių laikotar
pyje tai jau antras katalikas 
romanų autorius, gavęs premi
ją JAV-se: kiek anksčiau vadi
namą National Book avvard ga
vo Walker Percy už savo kny
gą “The Moviegoer”. Šis auto
rius yra į katalikybę atsivertęs 
iš presbiterionų.

ŽYDAI PAGERBS KATALIKŲ 
ORGANIZACIJĄ

JAV žydų komitetas pasky
rė Santykių Humaniškumo pre
miją Katalikų Vyrų tarybai, ku 
rią atrado daug prisidėjus savo 
televizijos programoje prie gy
ventojų tarpusaviu santykių pa
gerinimo. Ypač buvo išgirta ka
talikų valandos programa “Pre- 
judice U.S.A.”

Apie meilę, šeimą 
ir konfliktus

Mūsų literatūra praturtėjo ver
tingu Kotrynos Grigaitytės nove
lių rinkiniu “Veidu prie žemės”. 
Autorė yra taipgi žinoma poetė. 
Užtat šioje knygoje jos sakiniai 
teka su filminiu vaizdumu, išsi
reiškimų turtingumu. Čia daug 
moteriško ševlnumo, psichologiško

....................... ........ ...............
kalbama apie meilę, šeimą, vidaus

ku ir B. Miškinis — balsu. Abu 
išpildė religinei muzikai būdin
gus kūrinius su tikru jautru
mu ir neabejotinu talentu.

Buvęs
klamacijomis ne vienam su
minkštino širdį. Dainas vaizde
liams paruošė J. Veblaitis, o 
vilkiukų plastinius šokius H. Bi- 
tėnas. Po programos skautai 
bei svečiai buvo pavaišinti už
kandžiais ir kava.

ėmusios tvarkyti vadinamus 
“tautinius pabėgėlius”. Tai yra 
asmenys, laikomi nariais tos 
valstybės, į kurią pasitraukė. 
Pavyzdžiui, Rytų Vokietijos gy
ventojai Vakarų Vokietijoj;

visuomenės ir tautos išiaurės korėjiečiai — Pietų Ko
rėjoj; šiaurės vietnamiečiai — 
Pietų Vietname. Šie pabėgėliai, 
automatiškai tampa naujosios 
valstybės piliečiais.

Virš pusė milijono Europos 
pabėgėlių nuo 1947 metų rado 
prieglaudą Jungtinėse Valsty
bėse. Įsigalėjus Castro komu-

organizacijoj. Dėl to jų susivie-
kaip čigono bitės, neišsibarstė, | kojo patriotizmo pareigą. Juk ni3imai vnarius ski¥to šimtais 
neištautėjo ir nepradingo sveti- i Susivienijimas rūpindamasis sa- tukstančių, ir turi daugmihjo- 
mųjų jūroje. Anaiptol, taip ne-J višalpa prisideda prie savo tau- ““V® ir_.<?aUg. _Sta“blS'

Būtų galima pasakyti, įOs reikalų rėmimo ir visomis
pajėgomis dedasi prie Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės ak
cijos parėmimo. Tautini susipratimą ir vienin-

Mums reikia daugiau įsisą- gumą pademonstruokime nuo- 
moninti, daugiau įvertinti ir širdžiom pastangom ir gyvu dar 
branginti, kas yra mūsų pačių bu.

įvyko.
kad žydų tauta tremtyje su
tvirtėjo, užsigrūdino, pajėgė 
pasisavinti iš kitų tautų visa 
kas gera, ypač dvasinėj srity ir 
susiliedino į vieną neatjungia
mą liedinį, nežiūrint, kad gyve
no išsiblaškę visame plačiame 
žemės rutulyje. Taip lygiai jų 
gajumo ir gyvybinės dvasios ne 
pajėgė palaužti nei pragariš
koji hitlerinės Vokietijos nacių 
mašina, žudydama juos fiziš
kai". Nors žydų tauta neteko 
daug gyvybių,- bet jų dvasia iš
liko nepalaužta ligi šių dienų. 
Pagaliau, po tiekos šimtmečių 
jie jau turi savo tėvynę, kuri 
dabar vadinasi Izraelio vardu. 
Tą tėvynę atgauti ir iškovoti 
jiems padėjo didžiosios pasaulio 
galybės, kaip JAV-bės, Didžioji 
Britanija ir kitos. Kodėl taip 
buvo? Ogi todėl, kad žydai gy
vendami išsiblaškę po platųjį 
pasaulį visuomet stengėsi palai
kyti kuotampriausią tarpusavio 
ryšį, neatšalti, neatitrūkti nuo 
vienas kito, palaikyti savus or
ganizacinius junginius, neatsi-

nėmis aukomis gali paremti gy
vybinius 
reikalus.

Praėjusį sekmadienį buvusio Lietuvių prekybos rūmų banketo 
svečiai (iš kairės): inž. Antanas Rudis, dr. Petras Daužvardis, 
Stasys Balzekas, Sr., Justas Mackevičius, Jonas Kazanauskas ir 
L. Šimutis.

DYGLŪS, BET GARBINGI KELIAI

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Budis

Tel. CLiffside 4-1050
ATLAIDAI i _

Gegužės 13-16 dienomis lie- a 
tuvių šv. Petro ir Povilo bažny
čioje Elizabethe vyko 40 vai. 
atlaidai. Jei pirmosios dvi die
nos maldininkų atžvilgiu atrodė 
gana eilinės, tai paskutiniąją 
dieną tikinčiųjų atsirado lyg iš 
gausybės rago. Kunigų buvo iš

nistiniam režimui Kuboje, šis ' visur. Kun. P. Cinikas, MIC, pa- ' 
pabėgėlių skaičius gerokai pa- sir°do beesąs gana pajėgus kai- • 
didėjo. Apie 79,000 kubiečių ra- kėtojas. O muzikas Ramanaus- j
do naujus namus Floridoje, ir 
dar apie 21,000 kitose JAV vie
tovėse.

atžvilgiu yra pasiekęs aukščiau 
šio laipsnio savo istorijoje.

Deja, šiais laikais automobi
liai, radio, televizija ir kitokie 
moderniški išradimai žymiai su 
mažėjo ir mūsų tautiečių susi
domėjimą savo organizacijomis 
ir bendrai lietuvišku judėjimu 
ir veikla. Kuopų susirinkimai

kas buvo atvykęs net iš Pensyl- 
vanijos.

Didelę staigmeną padarė cho 
ras, patekęs į dinamišką muz. 
Jono Čižausko vadovybę, kuris 
buvo specialiai “paskolintas” iš 
kaimyninės vokiečių parapijos.

Visi Pittsburgh’o lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuviu 
Katalikų Radijo Programą

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSLIUOJAMA 
I§ STIPRIOS TR GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCK.“

Klekhcną sekmadienį nuo
1:30 Iki 2:00 vai. p p.

Visais reikalais kreipkitgs šiuo ad 
resu: Lith’iunian Catholic Hoiu
Radio Station WLOA, Braddock. 

Pennsvlvania

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, UI-

jau nepatraukia tiek narių,
Dauguma lietuvių apleido sa- kęsti lietuvių kalbos, taip kad kaip pirmiau. Daugelis atvykę 

vo tėvynę ir atvyko į šią šalį net devynios bažnyčios bendrai į susirinkimus užsimoka savo 
. ... ieškodami geresnio ekonominio, su lenkais pastatytos pateko į duokles ir skuba apleisti svetai.

C?...Si:VOS1OS„ ^a?>rOJ socialinio, kultūrinio ir politi-! pastarųjų rankas, kadangi jos n§, kad nereiktų klausyti ra-

įAiDnina ELECTROniCS

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. 69th St. II a. PR 0-1063

iilllllllllllllllllllllliliiiillllllllllllllllllliri

čių, remti savus tautiečius kaip 
fiziniai, taip ir dvasiniai ir t. t. 
ir t. t. Taigi, suminėtieji pavyz
džiai nuoširdžiai byloja, jog gy 
vendami ne tėvynėje ir norėda
mi išlikti lietuviais, turime rem 
ti viską, kas lietuviška, o taip 
pat ir lietuviškas draudimo or
ganizacijas”.

Čia dar galima būtų pridėti, 
kad jei ne viso pasaulio žydų, 
ypatingai JAV-bėse gyvenančių 
vieningumas, moralinė ir mate
rialinė pagalba, tai žydai ir po 
šiai dienai neturėtų savo' lais
vos nepriklausomos Izraelio j lietuviai neturėdavo net tikybi-' nansais' ir per tą laiką nuveikė. reikalais \r kuoil°iaūsiu lietu-

nio gyvenimo. Ypatingai gau- buvo įregistruotos lenkiškų portų, pranešimų ir dalyvauti 
siau pradėjo vykti iš Lietuvos’ bažnyčių (Polish Chureh) var- ju pačių organizacijos reikalų 

du. svarstyme.
Lietuvių kolonijoms gausė- Į Lietuviai katalikai turėtų 

jant, dygo draugijos, organiza-1 Dranginį Katalikų 
cijos, plito spauda.

po nelaimingo 1863 metų suki
limo, cariniam režimui uždrau
dus spaudą ir atėmus kitokias 
laisves.

Atvykę į šią šalį lietuviai pra

Susivieniji-
I mą dėl jo nuveiktų darbų, čia 
! apdrausti savo gyvybę ir svei-

džioje tuiėdavo sunkenybių dėl j Rj daugiau sucentralizuoti ir Mokėdami 
nemokejnno kaltos nes,nogimo | izuotu būdu rū lntls savl.

kų uždarbių, betgi greit apsi- Saf ’ maSU _P7? ?6 cijose arba kompanijose čia tu-
prasdavo ir pradėdavo naudotis im6tUS Katallkų Susivle- rėsite tiek pat saugią apdrau-,
laisvėmis ■ mjimą, kurs pergyvenęs daug dos protekciją, priede to prisi-

, reformų, ginčų ir net skilimų, dgsįte prįe sąjūdžio, kurs rūpi 
Jei Lietuvoje daugely vietų j nuolat augo nariais, stiprėjo fi-1 nasi mūsų ^su^enės ir tautos

Matydami reikalą savo jvei-, Ratą įr apdrausti savo geimas.
mažesnius mokes

čius negu kitataučių organiza-

valstybės. Lietuviai žydus gerai i nių teisių ir net buvo mušami milžiniškus darbus ne tik savi- 
pažįsta, nes su jais prisėjo ar- ' bažnyčiose už te:šių reikalavi- šalpos, bet ir religinėje, kultū-
timoj kaimynystėj gyventi ir'mus, tai čia be jokios baimės
turėti daug santykių, ypatingai 
prekybos reikaluose. Toj pačioj 
Lietuvoj per kelis šimtus metų 
žydai išlaikė savąją religiją ir 
savuosius papročius, nors jie 
visais laikais buvo mažumoje.

Vieningumo ir susipratimo

ar persekiojimo galėjo organi-
rinėje ir tautinėje srityse. Susi
vienijimo steigėjai iš pat pra-

zuoti savas parapijas, statytis džių pasirinko fraternalinę sis
savas bažnyčias, kuriose galėjo 
garbinti Dievą sava kalba, sa
vomis giesmėmis ir muzika. Tie

pavyzdį turime geriausių pro- (organizavo parapijas ir dėjosi
gų parodyti priklausant ir ki
tus patraukiant po Susivieniji
mo vėliava. Įtraukdami kitus 
nariais atliksime kilnų artimo

vybės išlaikymu šioje laisvoje 
Dėdės Šamo žemėje.

temą, kuri pasirodė pati stip 
riausia ii' praktiškiausia. Susi
vienijimas veikdamas per šim-

sa, pradžioje, būdami negausin- tus savo kuopų ir apskričių yra 
gi, glaudėsi prie lenkų, kartu į labai daug prisidėjęs prie tauti-

prie bažnyčių statymo, betgi 
lenkai ir čia. sirgo šovinizmu ir 
sekė savo anapus gyvenančių 
tautiečių pėdomis, neįgalėjo pa-

Jaunesnieji Chieagos lietuviai, tačiau pasirinktose profesijose jau 
pasiekę aukštumų (iš kairės): dr. Leonardas Šimutis su žmona, 
W3,lter Misevičius su žmona, Donald Petkus su žmona ir Stasys 
Balzekas, Jr., su žmona. Jie dalyvavo Chieagos Lietuvių prekybos 
rūmų bankete, buvusiame praėjusį sekmadienį Ambassador vieš
butyje.

nės sąmonės kėlimo, lietuviškos 
veiklos plėtimo. Fraternalinė sis 
tema buvo ir tebėra Susivieniji
mo tvirtybe. Daugelis dar prisi 
mena, kiek kelios dešimtys me
tų atgal šioje šalyje gyvavo lie
tuviškų pašalpinių ir kitokių 
lokalinių draugijų. Deja, dau
gumos vardai užsiliko tik senų 
laikraščių puslapiuose, nrotoko- 

ilų knygose, bažnyčių languose 
ir kituose paminkluose. Nors 
kai kuriose kolonijose tokių vie 
tinių draugijų narių skaičiai 
siekdavo po kelis šimtus, ižduo
se turėdavo po kelis ar net dau
giau tūkstančių dolerių, vis dėl
to neatlaikė gyvenimo ir vals
tybinių reikalavimų, viena po 
kitos pakriko ir nunešė nema- 

i žai narių sumokėtų mokesčių, 
į neištesėdamos užsibrėžtų tikslų 
: ir ooligaeijų. Tuo tarpu Katali
kų Susivienijimas, laimingai 
pergyvenęs įvairius nedarbo ir 
depresijų periodus, nuolat stip
rėjo ir šiandien jis finansiniu

TV-RAOI3AI-3UOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI-PUOKŠTELĖS 

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

Viskam žemiausios kainos (r garantija

13321 S. Halsted St- CL1FFSIDE4-5665

VESTUVTV NUOTRAUKOS ir 
AUKŠTOS KUŠTĖS FOTOGRAFIJOS 
MfiSŲ SPECIALI B£.

PRECIN PHOTO STUDIO
4068 Archer Avė. Tel- VI 7-248J

(Incorporated)
EDVARDAS ULIS, 8ftv.

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

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

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

ir tarpusavius konfliktus, iškylan- 
' čias asmenines ir šeimines pro- 
I blemas. Stilius gyvas, charakteriai 
I ryškūs. Temos daugiausia iš 
lietuviško gyvenimo tėvynėje ir 
tremtyje. Knyga turi • stiprią in- 

, trygą ir daugelis, ėmę skaityti, ją 
norės užbaigti vienu pradėjimu. 
Šiame leidiny yra 13 novelių, pa
rodančių autorės didelį kūrybinį 
išradingumą. Aplankas P. Jurkaus. 
Knyga turi 205 pusi., kainuoja $2. 

, Išleido Lietuviškos Knygos klubas. 
Gaunama “DRAUGE”.

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie- 
tiiais ir sekmadieniais nuo 8 iki 

Vakaruškos pirmad.Biznio reika-1 9:30 ,val Fjrt0 ' 7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-241S 
7459 So. Maplewood Avė., 

Chicago 29, IU.

WE$TWOOD LIIJUORS
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. 4/5 J4.50

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

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

★★ LABATT’S, kanadiškas alus ir ale 24 bute-
lių dėžė  ....................................................... $5JQ

SLIVOVICE (SLYVINĖ) importuota iš Europos.
4/5, 94 proof..................................................... $5.39

★ ★ Prancūzijos likieriai, cherry ir blackberry 4/5 $2.89

** VODKA WYBOROWA, Lenkijos degtinė 
___ 100 P™0*, 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 didesnj kiekį 
pristatome į namus. ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)

JANINA ir KAZYS BALTRAMONAI 
atidarė naują restoraną

RŪTA
MARQUETTE PARKE 
6812 So. Western, PR 8-3493

Čia gausite lietuviškus valgius, pri
taikytus jūsų skoniui!

KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI!
Atdara kasdien nuo 7 vai. ryto iki 8 vai. vakaro, o sekmadie

niais nuo 11 valandos ryto iki 8 valandos vakaro.

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

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

Telef. VVAIbrook 5-5121



BOSTONO ŽINIOS
MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS
Laisvės Varpo radijo valan

dos visa programa buvo skirta 
motinai. Labai gražiai ir su 
tikra jautraus poeto širdimi Sta 
sys Santvaras kalbėjo apie mo
tiną. Jurgis Jašinskas perskai
tė laišką motinai. Taip rodės 
ir matai ateinančią per Šven
tosios tiltą gerąją motiną, ku
riai tas laiškas buvo skirtas, o 
kartu su ja matai ir visas lie
tuvės motinas. Birutė Adomavi 
čiūtė (8 metų) padeklamavo ei
lėraštį motinai.

3 vai. p. p. So. Bostono Lie
tuvių piliečių draugijos antro 
aukšto salė buvo perpildyta. Čia 
glaudėsi prie savo motinos ma
žytis, už garbės stalo sėdėjo si
dabriniais plaukais motinos, o 
salė ūžė pripildyta vaikų, jau
nimo ir suaugusių. Kun. prof. 
Stasys Yla iš Putnam, Conn., 
savo paskaitą pradėjo vieno a- 
merikiečio poeto žodžiais, ku
ris švęsdamas savo 88-jį gim
tadienį sakė, kad jis niekados 
nepagalvojęs apie mirtį. Prisi
minė laišką, gautą iš vieno bi
čiulio gydytojo, kuris buvo vie
nas iš 10 vaikų šeimoje, kuris 
ir pats jau augina 4 savo vai
kus, laiške jis rašęs lyg ir ieško
damas paguodos, nes jo motina 
— Sibiro kankinė mirusi. Ap
žvelgė , plotinos žemiškas parei
gas ir jos pareigas kaip ryšinin 
kės ir tarpininkės tęsti Dievo 
valią pripddant visą žemę. Mo
tina nereikalaujanti jokio atly
ginimo iš savo vaikų, nes ji at
liekanti tai, kas jai yra skirta, 
ką atliko jos motina ir ką at
liks jos dukra.

Meninėje dalyje Bostono skau 
tės ir skautai, o taip pat Onos 
Ivaškienės mažieji šokėjai iš
pildė meninę programą. Atski
rai iš jų pažymėtini skautė Ka- 
tauskaitė, kuri pravedė progra
mą ir atskiri “solistai”: Biru
tė Vaičjurgytė, Birutė Adoma
vičiūtė, Adomkaitis, Subatkevi- 
čius ir Kleinaitė.

Minėjimą rengė Moterų klu
bas, kuriam šiais metais vado
vauja p. Kalvaitienė. 

VALANDĖLE DŽIUNGLĖSE
Teko būti lietuviškam paren

gime, kur vyravo twist šokis 
ir ta triukšmingoji muzika. Taip 
ir matei, kaip džiunglių aikštė
je susirinkę laukiniai miklino 
visas savo kūno dalis, išsities- 
dami ir vėl prie žemės raityda- 
miesi. D salės pakraščiuose irgi 
bandė savo strėnas kai kas net 
ir iš senimo.

f::w:: ::i : į: :• ■ • :

Matot kiek jūsų koresponden 
tas dar yra atsilikęs nuo gy
venimo pažangos.

CHORAS BOSTON COLLEGE 
ŠV. IGNACO BAŽNYČIOJE
Daug dirbta, daug ruoštasi 

ir mokytasi, bet ne veltui. Šv. 
Petro lietuvių parapijos So. Bos 
tone choras, vad. muziko Jero
nimo Kučinsko giedojo šv. mi
šias Boston kolegijos bažnyčio
je. Bažnyčia didelė ir graži, pil
nutėlė žmonių, net ir stačių. 
Prieš evangeliją kunigas prime
na, kai bažnyčioje gieda lie
tuvių šv. Petro parapijos iš So. 
Bostono choras. Kad giedojimas 
yra didelė ir graži malda. Dar 
nepasibaigus mišioms parapijos 
klebonas tėvas jėzuitas užlipa 
į sakyklą ir labai nuoširdžiai 
dėkoja chorui, jo vadovui ir pra 
šo savo parapiečius, kad jie sa
vo atskirais laiškais padėkotų 
šv. Petro parapijos klebonui.

MŪSŲ KOLONIJOSE

Piano rečitalio dalyviai. Iš k. muz. Z. Nomeika, K. Nomeikaitė, N. 
Saladžiūtė, B. Stankutė ir K. Saladžius.

Rochester, N. Y.
MUZIKAS Z. NOMEIKA

Rochesterio lietuvių kolonijoj 
gyvena keletas žymių kultūri
ninkų, kurie savo darbu ir išsi
mokslinimu garsina Lietuvos 
vardą. Pavyzdžiui, kad ir muzi-

kaip gabiam muzikui paskyrė 
stipendiją, todėl jis išvyko Pran 
cūzijon vargonų muzikos studi
juoti ir ten 3 metus specializa
vosi.

Atvykęs į Ameriką tikėjosi 
gauti kur nors didesnėj lietu
viškoj parapijoj vargonininku.

j DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. gegužės mėn. 23

|mos senatvės ir mums
rodymų. Šį pavasarį gražiai pa
sirodė su turiningu rečitaliu, 
kurio programoje buvo išpildy- kia:
ti J. Š. Bacho, M. Clementi, j 11:30 vai. šv. mišios ir pa- 
Beethoveno, R. Korsakov, F. mokslas vienuolyno koplyčioje, 
Burgmueller, S. Prokofieff, F. 12:30 vai. pietūs koplyčios rū- 
Chopin, F. Liszt ir C. Debussy, syje, 1:30—3:30 vai. posėdžiai, 
muzikų 'kūriniai. I visiems dalyvaujant, 3:45 vai.

Programą atliko 4 mokiniai. ;ProcesBa ir palaiminimas.
Nijolė Saladžiūtė ir Kristina , Į rėmėjų seimą kviečiami esą 
Nomeikaitė išpildė sunkesnius mi ir nauji tos vienuolijos dar- 
kūrinius. Kęstutis Saladžius ir bų rėmėjai. Kiekvienas Iaukia- 
Birutė Stankus —- paskambino mas, kiekvienas bus maloniai 
lengvesnių dalykėlių. Piano re- priimamas ir kiekvieno dalyva- 
č’talis praėjo su pasisekimu, vimas pradžiugins tiek seimo 
Žymiausias darbas, be abejo, te rengėjus, tiek pačią vienuoliją.

bran-, tiems, kurie kitaip Putnamo pa 
gaus jaunimo globos.” j siekti negali.

Seimo programa nustatyta to' Šis brangus lietuvybės ir Die 
vo tarnybos židinys labai pasi
puošęs pavasario grožiu. O iš 
ten plaukią labai svarbūs lietu
vių bendruomenei darbai reika
lingi gyvo pritarimo tų, kurie 
brangina Dievo ir tautos idea
lus. A. S.

M

Bostone Peter Faneuil salė, sta
tyta 1792 m., bokšte turi vėjaro
dį, virš kurio statytojas nežinia 
kam uždėjo žiogą, šis vėjarodis 
yra seniausias Amerikoje. .(UPI).

Sumos mišias toje bažnyčioje Į kas Z. Nomeika. Lietuvoj gy- j Iįe^vęs> bandė belstis ir į Ro-
__ ______.chesterio muzikos mokyklos du

ris, bet ir čia nieko nelaimėta.
Pradžioj gavo vargonininku pa lituanistikos 

'rapijoje, o po kelerių metų pa- 
ivyko persikelti į airių parapiją 
kurioj iki šiol vargoninkauja ir 
veda bažnytinį chorą.

Pianas ir vargonai — nuola-

lanko dauguma kolegijos profe- Į vendami jį žinojom kaipo gabų 
suros ir turtingoje Nevvton a- vargonų ir piano muziką. Jis i 
pylinkėje gyvenanti inteligenti- į buvo
ja. Tikrai graži lietuvių repre. 
zentacija. rijoj dėstytoju

SESELĖ — MOKSLININKĖ
Nekaltai Pradėtosios vienuo

lyno seselė Marija Dolores iš 
New Britam, Conn., vasarai iš
vyko mokslo darbams į Euro
pą. Ji dirbs vėžio ligos institu
te Louvaine, Belgijoje, ir Gam-ko .muzikui Z. Nomeikai, kuris 

įdėjo daug darbo. Gaila, kad 
dėl vykusių misijų daug kas 
koncerte negalėjo dalyvauti.

Pažymėtina, kad Nomeikos 
žmona taip pat muzikė, baigusi 
Klaipėdos muzikos mokyklą. 
Nomeikai augina vieną dukrelę 
Kristiną, kuri nuo pat kūdikys
tės mokosi muzikos, lanko lie
tuvių parapijos mokyklos aš
tuntąjį skyrių ir šeštadieniais 

mokyklą. JMks

Daugelis rytinio pakraščio lie
tuvių gali patys į seimą nuvyk- j tamokslio fakultete Paryžiuje, 
ti ir dalyvauti. Tie, kurie nega-1 Ji Yra baigusi farmacijos stu-
lės nuvykti, gali savo sveikini
mą ir auką pasiųsti per daly
vausiančius arba tiesiog paštu.

Kas gali, padarytų gera, jei 
priemonių nuvykti neturinčius, 
pavėžėtų ta proga į seimą. To
kia talka būtų brangi ypač

dijas Fordhamo universitete.

GUADINSIiAS
J. G. TELEVISION CO.

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

Kas tik 

Viską
skonį,
Lieponį

turi gerą 
perka pas

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

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

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

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

6211 South Western Avė. krautuvė
....................... • - —..............

Klaipėdos muzikos mo-
i
(profesorium).

I kykloj ir Vilniaus konservato Putnam, Conn.
SESELIŲ RĖMĖJŲ SEIMAS 

Nekaltai Pradėtosios Marijos
sekančiam kartui. j Panevėžio ir Vilniaus katedro-jtiniai 3° draugai. Nors Z. No-į Seserų Rėmėjų svarbus seimas

— Parapijos choro vakarienė.' se; tremty vokiečių katalikų įmeika dirba pas kitataučius, | įvyks gegužės 27 d., sekmadie-
Programą išpildė Melrose sim-' bažnyčiose. Daugelis tuos kon- bet šalia savo pareigų varo ir j nį, Putname, Conn. 
foninio orkestro smuikininkas ' nertus esame girdėję ir jie mu- ' lietuvišką kultūros barą. Jis . , Rėmėjų Centro Valdybos 

yra įsteigęs savam name muzi- i pirm. prel. P. Juras kvietime į 
kos mokymosi klasę jaunimui, , seimą nurodo šio seimo rengė-

Po mišių, salėje po bažnyčia, 
choras buvo pavaišintas kavu-

Atostogų
vargonų

metu jis 
koncertus :

ruošdavo
Kauno,

te ir pyragaičiais ir pakviestas Klaipėdos, Šiaulių bažnyčiose,

ir patsai choras. Vaišių maistą, mYse padarė didelio įspūdžio, 
sunešė pačios choristės, o lote- 1944 m. Z. Nomeika pasitrau
rijai fantus dovanojo: E. Ket
virtis (brangenybių krautuvės 
savininkas), Minkai, Likai, Sul- 
livan, Pečiulis, Casper vaistinė, 
Zaletskienė, Ivaškienė, Juoza-

kė iš gimtojo krašto ir atsidūrė 
Vokietijon. 1949 m. atvyko į 
JAV ir apsigyveno Rochester, 
N. Y. Pažymėtina, kad jam te
ko antru kart plaukti per At

paitienė, J. Vaičaitis, Antanina i lanto vandenyną. Pirmu kart 
Mockienė, P. Overka, Čepas, j jis plaukė Amerikon tebūda- 
Lizdenis ir kt. mas 6 mėnesių amžiaus. Po 11

metų su tėvais vėl sugrįžo Lie
tuvon ir ten nuo 1923 m. pas 
savo tėvą vargonininką mokėsi 
muzikos. Vėliau įstojo į J. Nau
jalio vargonininkų kursus. 1925 
-29 m. mokėsi Kauno konserva
torijoje. Švietimo ministerija

— Vaikų diena bus gegužės 
mėn. 27 d. Brocktone, Nukry
žiuotojo Jėzaus seserų vienuoly
ne. Dalyvaus mokyklų vaikai. 
Šventė pradedama pamaldomis 
procesija 2 vai. p. p.

KANADOS

Niagaros pusiasalis
Birželio mėnuo turtingas 

parengimais

Niagaros pusiasalyje yra ke
turios mažytės lietuvių koloni
jos: St. Catharines, Welland, 
Niagara Falls ir Port Colbor- 
ne. Visos yra gausios organiza
cijomis ir kiekviena iš jų nori 
veikti, taip ir tų parengimų su
sidaro kalnai. Kartais ir susi
pyksta. Gal visai be reikalo. 
Lietuvybės išlaikymo darbe turi 
būti visada nuoširdumas, vienų 
kitiems pagalba.

Tradiciniai parengimai prasi
dės birželio 2 d., tai kartūnų 
balius, Wellando meškeriotojų 
ir medžiotojų gegužinė. Birže
lio 10 d. iškilmingas tragiškų
jų dienų minėjimas su pamaldo
mis, paskaita ir tai progai pri
taikinta menine programa. St. 
Catharines L. Bendruomenės 
valdybos iniciatyva kooperuo
jant lietuvių parapijai. Birželio 
23 d. net du parengimai, dvejos 
joninės, vilniečių rengiamos St. 
Catharinėje, o tautininkų WeL

ŽINIOS

kuriu pradžioj gan gausiai lan
kė vien tik lietuvių vaikai, šian

jų pasirinktą tikslą:
“1. Norime arčiau supažin-

dien kai kurie jo mokiniai yra dinti su Dievo Tarnu arkivys- 
jau suaugę ir labai pamilę mu-įkupu Jurgiu Matulaičiu, kuris
ziką. Kiti gi uoliai dar mokosi

I piano muzikos, tai gyvas lietu
viškas atžalynas.

Be to, jis su savo mokiniais 
yra suruošęs keletą viešų pasi-

įkūrė Nekaltai Pradėtosios Ma
rijos Seserų kongregaciją.

2. Įvertinti N. P. Marijos 
seserų darbo lauką ir įstaigas.

3. Prisidėti prie visiems rūpi-

rengiamasi iš tolimiausių kolo- v 
nijų atvykti ir pasiklausyti mū 
sų tautos garsenybės, tenoro 
Baranausko. Jau yra davęs virš 
dviejų šimtų koncertų.

Birželio 30 d. visos Kanados 
lietuvių katalikų vaikų kongre
sas, tai lietuvių vaikų diena, 
kuri įvyks Niagara Falls, prie 
garsiojo krioklio. Čia bus vai
kų ir tėvų. džiaugsmas. Progra
ma bus labai įvairi ir įdomi. 
Didžiausias įspūdis kada apie 
400 vaikų choras giedos ir dai
nuos. Prasidės pamaldomis 12 
vai. Šv. Onos bažnyčioje. Iš čia 
orkestrui grojant žygiuos prie 
nežinomo kario paminklo padė
ti vainikų. Po trumpų ceremo
nijų gražiame parke po atviru 
dangumi pietūs.. Po pietų 3 vai. 
didžiulėje auditorijoje 
dalis,
dymas. B. M,

menine 
rinktinių talentų pasiro-

PAGERBĖ RAUPSUOTŲJŲ 
KUNIGĄ

Korėjos sveikatos ir sociali
nių reikalų ministeris Hi Sup 

landė. Reikia pasakyti, kad tie Chung specialiai pagerbė Ma- 
parengimai nėra vien vakaruš-1 ryknoll misijonierių Joseph A. 
kos, stengiamasi duoti gerų me-, Svveeney, kuris net 29 metus 
ninių programų. i darbavosi tarp raupsuotųjų. Sa-

. jvo rašte Korėjos sveikatos mi- 
Šiais metais turime ir neei“nisteris misijonieriui Sweeney 

linių parengimų. Birželio 16 d rag£. «gjg dokumentas yra 
įvyks didingas Maironio minėji- jums įteikiamas su nuoširdžia 
mas, kuris kiekvienam lietuviui padėka kaip ženklas draugišku- 
yra brangus ir prie širdies. Pas mo įr abipusio suartėjimo tarp 
kaita bus įdomi, tema aktuali: jūsų ir tarp Korėjos respubli- 
“Maironis laisvės šauklys”. Ją kos, įvertinant jūsų nepaprastą 
skaitys panelė Iz. Matuzevičiu- pasiaukojimą ir pasišventusį tar 
tė. Meninę dalį išpildys geriau- navimą raupsų kontrolės pro- 
slos pajėgos: solistas Stasys gramą vykdant. Tegu gausiai 
Baranauskas ir solistė Lilija Dievas laimina Jus ir Jūsų tau- 
Šukytė. Jau plačiai kalbama ir;tą”.

GRAŽIAUSI POEZIJOS RINKINIAI
Kazys Binkis: Lyrika, rinktinė ............................................... , $2.00
Juozas Mikuckis: Lyrikos kraitis, rinktinė ...........................$2.50
Mykolas Vaitkus: Nuošaliu taku, lyrika ............................... $2.00
Jurgis Blekaitis: Vardai vandenims ir dienoms...................$1.50

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, Chicago 29, Illinois

s;

Trys su puse miliono praktikuoja šį 
pamaldumą vien tik Amerikoje!

“ŠVENTOJI VALANDA NAKTIES
ADORACIJAI NAMUOSE”

Jeigu jautiesi visų apleistas, niekam nereikalingas 
arba neturi kur dėti laiko, nemiegi, pabandyk pra
leisti vieną valandą su Visatos Kūrėju

Lietuvių kalba knygelė tau daug padės 
Siųsk 25c —- 

DRAUGAS
4545 W. 83rd St. Chicago 29, III.

1^.

u
PASINAUDOKITE 

DRAUGO” SPAUSTUVES 
PATARNAVIMU

Dienraštis DRAUGAS spausdinamas modemiškoje .spaus
tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje.

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

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

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

Remkite DRAUGĄ, kuris palaiko Lietuvių kultūrinį gy
venimą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaus
tuvei.

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS 

4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILL. — TEL. Lū 5-9500

B U I C KAS - 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

Liet. PrekybaDan Kuraitis
MILDA BUICK, INC. 

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

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS N U O S I M Čl A I S

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

Dėl visų informacijų kreipkitės į

Mutual <Me>ud Savings
ii oČoau r^issac.ahon

and. oan
Charlered and Supervised by the United States Governrtient 

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

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING4 '/2%

iI
Ii

... . 3,1 jas 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.
VAI AlinnCa ir KETV............................... 9 v. r. iki 8 p. p.VHLHUVUd, ANTRAD. ir PENKT..................... 9 v. r. iki B p. p.

ŠEŠTAD...........9 v. r. iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.

i



DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. gegužės mėn. 23

Baigęs visą eilę koncertų, Lietuvos Vyčių choras, vad. muz. Fausto Strolios, širdingai sutiko daly
vauti rengiamam A.L.R.K. Vargonininkų sąjungos spektakliniam jubiliejiniam koncerte birželio 3 d. 
Marijos Aukšt. mok. salėje.

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

Komunistai organizuoja...

(Atkelta iš 1 psl.)

Helsinkyje įsikūrusi speciali 
komisija pradėjo ir kai kuriuos 
infiltracijos žygius. Nuo 1961 
m. spalio mėn. toji komisija 
suomių šeimose išpĮlatino 
1,285,000 egz. festivaliui ski
riamo laikraščio “Festivaali”. 
Pirmasis to leidinio laikraštis 
atspausdintas ūkininkų parti
jos laikraščių spaustuvėje ir 
tai sukėlė kritiką suomių kon
servatorių ir socialdemokratų 
partijų sluoksniuose. Vėliau 
laikraštis jau spausdintas ko
munistų spaustuvėje. Taigi; 
svetimos spaustuvės panaudoji
mas laikytinas tam tikru ren
gėjų manevru.

Pačią festivalio programą pa
rengė patikimi komunistai. Ša
lia atidarymo iškilmių sporto 
stadione, vyks iškilmės — su
sirinkimai Sibeliaus vardo par
ke, o šis (jei sutiks miesto val
džia...) numatoma perkrikšty
ti į “Taikos ir draugystės par
ką”.

15,000 lankytojų — tiek jų 
tikisi komunistiniai lankytojai. 
Tačiau suomių sostinėje turima 
tik 5,000 lovų, kuriomis galėtų 
pasinaudoti studentinis jauni
mas. Numatoma naudotis nak
vynėms rytų vokiečių ir lenkų 
leleiviniuose laivuose.

Skandinavijos kraštuose jau 
dabar klausiama — kas pa
dengs festivalio išalidas ? Šiuo 
metu niekas nežino, kiek iš vi

so toks festivalis kainuosiąs.
' žinoma tiek, kad paskiros de
legacijos prisidės su mokesčiais, 
kad 15,000 dalyvių kasdien per- 
dešimtį festivalio dienų prisidė- 
sią su po 3.5 dol. mokesčiu ir 
tai sudarysią jau 600,000 dol. 
Vadinamo solidarumo mokestis 
pajamų sumą pakels dar vienu 
100,000 dol. Festivalio surengi
mo kaštus padengs jo svarbieji 
iniciatoriai, o tų kaštų, pagal 
Vakaruose padarytus apskaičia
vimus, iš viso būsią daugiau 
kaip 4 milijonai dolerių...

* *

Kai Pasaulio jaunimo festi
valis 1959 m. vyko Austrijos 
sostinėje Vienoje, incidentų bū
ta dar daugiau, ypač kai akty
viai įsimaišė paslankūs Mask
vai austrų komunistai “tvark
dariai”. Jiems buvo duotas už
davinys , sudaryti lyg “geležinę 
uždangą” tarp sovietinio blo
ko ir laisvojo pasaulio jaunimo 

.ir šiaip gyventojų. Jie tą užda- 
!nį atliko gana grubiai. Kai ko
munistiniai politrukai stengėsi 
savo “avelių” saugojimą atlik- 

, ti kiek galint diskrečiai, tai 
austrų komunistai nevengė pa- 

į vartoti net kumščio. Vis dėlto 
nei viena, nei kita “prižiūrėto- 

i jų” grupė savo uždavinio pil- 
j nai atlikti negalėjo.

Griežta “prižiūrėtojų” apsau
ga apsunkina atvykusiems iš 
už geležinės uždangos laisvai

susitikti su laisvojo pasaulio 
žmonėmis. Austrijos sostinėje 
Vienoje įvykusiame festivalyje 
dalyvavo kiek sportininkų ir 
saviveiklininkų iš pavergtos 
Lietuvos. Po pavykusių lietuvių 
pasirodymų vietos lietuviai 
įteikdavo “anos pusės” lietu
viams gėlių puokštes ar kt. Ta
čiau “prižiūrėtojai” trukdė bet 
kokius artesnius kontaktus ar 
pasikalbėjimus. Toks komunis
tų elgesys padarė kuo blogiau
sią įspūdį. Vis dėlto pasikeista 
vienu kitu lietuvišku žodeliu.

Kaip bus šiemet Helsinkyje? 
Jau yra žinoma, kad iš paverg
tos Lietuvos atvyks sportinin
kų ir saviveiklininkų grupės, 
kurios jau yra tam tikslui at
rinktos. Sunku tikėti, kad ne
būtų “prižiūrėtojų” sistemos. 
Vėl jaunuoliai bus varinėjami 
lyg vergai ir vėl Maskvos po
litiniai piktnaudžiojami. (E.)

SU NAUJAIS PAPILDY
MAIS LEIDINYS!

KNYGA REIKALINGA KIEK
VIENAM PILNAMEČIUI 

DARBININKUI!

A A. PETRĄ GUDELĮ PRISIMENANT

Gegužės 24 d. sueina vieneri 
metai, kaip Aukščiausiąsias pa
šaukė velionį iš šios žemiškos 
tėvynės į amžinąją. Man giliai 
pasiliko atmintyje jį į amžino 
poilsio vietą palydėjusio Švč. 
Panelės Gimimo Parapijos kle
bono prelato Paškausko žo
džiai: “Kodėl Dievas nepašaukė 
mane, nes aš mažai bereikalin
gas, o velionis, pačiame žydėji
me, taip reikalingas jo šeimai, 
taip ir visuomenei, kuriai jis 
taip su siela atsidavęs tarna
vo”. Velionį pažinau prieš 10 
metų ir po susipažinimo dažnai 
teko bendrauti. Tai nedažnai su 
tinkamas asmuo: kilnus žmo
gus, doras lietuvis, sąžiningas 
krašto valdžios tarnautojas, pa 
vyzdingas šeimos galva. Nete
ko matyti jo rūstaus veido, vi
sados linksmoj nuotaikoj, nors 
sveikatos neturėjo didelės. Nors 
čia gimęs, užaugęs ir mokslą 
išėjęs, bet dėl savosios tautos 
nuolat sielvartavo, o ypač, kaip

l būdamas Vokietijoje, kaipo A- 
I merikos karys, susipažino su 
nemažu skaičiumi lietuvių jau
nuolių, kurie studijavo Heidel
bergo universitete ir iš jų suži
nojo apie jo tautos kryžiaus 
kelius. Jis nuolat kalbėdavo, 
kad jis darys žygių pamatyti 
savo tėvų žemę.

Dirbdamas mokesčių rinkimo 
ir kontrolės įstaigoje, buvo la
bai sąžiningas ir pareigingas. 
Velionis dar jaunas sukūrė šei
mos židinį, kuriam jis skyrė sa
vo visą laisvalaikį. Lig nujaus
damas, jog jam neilgai teks 
džiaugtis savo šeimos židiniu, 
stengėsi taip tvarkytis savo rei 
kalus, kad ištikus tokiai nelai
mei — mirties atveju, jo taip 
mylima žmona ir trys vaikučiai 
neliktų dideliame varge.

i Ilsėkis, mielas Petrai, amži- 
■ nybėje ir prašyk Gailestingojo 
( sustiprinimo mums.

St. Juras.

MARQUETTE PARKO CENTRE
Prie panko 7 metų, 4 kamb. mūras S-jij butu mūras. Garažas. Reikalas
su augšta pastoge. Garažas. $20,200. 
(« kamb. didelis namas. Naujas šil
dymas. Arti 71st ir AVestem. $15,900. 
2-jų butų namas. 7 ir 3 kamb. Nau
jas šildymas. Alumin. langai. Gara
žas. $17.200.

parduoti; žema kaina. $26.200.
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.

Galvojate gerai pirkti? 5 kamb. mo- 5 butu muro namas. Alyva šildymas, 
dernus namas. Alyva šildymas. Ga- ; $6,000 pajamų ir mažos išlaidos, 
ražas. $12,900. _ $32,500.
žavus 5% kamb. mūras. Karpetai. kamb. mūro namas. Platus skly-
alumin. langai. įrengtas rūsys. Gara- pas. Garažas. Gera vieta. Gražus, 
žas. $22.600. , $17,900.
Ar svarbu kaina? Tik $36,800 už mū- : 4 butų nmras. Naujas alyva šil- 
ro namą. ir taverną. 4 butai. Geras ' dymas. Naujas stogas ir alumin. lan- 
biznis. Gera vieta. 'gai. Garažas. $45,900.
Tik matyti ir siūlyti. 2-jų butų na- aukšt. mūras. Prieš 12 motų
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.
:5-jų butų 6 kamb. ir 2 po 3 kamb.

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 butu mūras. Dideli kambariai. 
Alyva šildymas. Alumin. langai.

švarus namas, puikus pirkinys, j $2S,500.
$17.000. Modernus C kamb. mūras. Marlite
Tik 2-jų metų, 5% kamb. mūras, kabinetų virtuve. Karpetai. Pušim 
Sausas rūsys. Alumin. langai. $19,- įrengtas rūsys. Gazu šildymas. Ap- 
900. sauga nuo potvynio. Garaž. $20,700.

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

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI
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.
I Medinis 4 kamb., garažas, rūsys, 
nauja virtuvė, aptvertas kiemas, ge- 

' ras šild. ir plasteriai. $11,200.
W. 69th ST. HE 6-5151

Mūrinis 6 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

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 Realfy & Investmenf Go.
1005 Porter Si., Lemont, III. CL 7-6675

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

Visai naujai atremontuotas 5 
kamb. bung. Marfluette Park. Mo
dernu $18,350.

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTAKY PUBLIC
4259 So. Maplevvood Avė.

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046
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.

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

Savininkas parduoda Spooner 
rajone modernų “ranch” tipo na
mą, netoli ežero;, 5 akrai žemės 
(Wisconsin). Dėl inform. kreiptis: 
Arnold Brazis, 6036 S. Washtenaw, 
Chicago 29, III.

ŽIŪRĖKITE — Savininkas par
duoda 2-jų aukštų mūr. namą — 
krautuvė ir 2 butai po 5 kamb. 
Mūr. garažas. Parduoda dėl ligos. 
Tinka bet kokiam bizniui. Gera 
vieta.. 1338 W. 87th St. RA 3-1334

PRIF MABO1TFTTF PARKO
3-jų butų mūr. 6 —• 5—3 kamb. 

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

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

5 kamb., 3 mieg. mūr. 32 p. skly
pas. 7 metų senumo. Garažas. Arti 
G6-os ir Pulaski. $20,900.

2-jų aukštų mūr. 5 ir 6 kamb. 
Alyva šildymas. Plytelių vonios. Ga
ražas. Arti G2-os ir Mozart. $28,900.

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

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

6 butų mūr., po 5 kamb., 60 p. 
sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 

1 Parko apyl $S1.500.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE

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

MAKOUETTE PARKE
Si-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 R5-o.q. Mūr 2
butai oo 4 kamb. Naujas šildymas. 
2 maš. garažas. Tik $19.500.

VAINA REALTY
6540 S. WESTEBN AVĖ. 

REpublic 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.
8 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. 69ih St. RE 7-8399

Apsimoka skelbtis “DRAUGE' 
nes jis plačiausiai skaitomas J’ųta 
vių dienraštis. GU skelbimų kaino- 
visiems prieinamos.

PRIE DIDELIO PABĮ
Taverna su visais įrenginiais. Ge

ra apyvarta darbo dienomis. 2 aukš
tų mūr. namas. Pirmame aukšto 
yra dar 4 ir 5 kamb. butai, antra
me — 12 miegamųjų kambarių. J 
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 Sehool. Gazo šiluma. 
Garažas.

$335 MĖN. PAJAMŲ
6x4 kamb. mur. šildymas gazo 

krosnimis. $2S;000.
GERAS PIRKINYS

7 meti} 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. BUNGALOYV
Arti bažnyčios ir mokyklos Mar

ąuette Pk. Gazo šildymas. $18,000.
VASARVIETE

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

P. LEO NAS
REAL ESTATE

2735 Wesf 7lst Street
Tel. WA!broob 5-601R

Nauj. mūr. 2x5% (S m.)—$30,500 
Nauj. mūr. bung., garažai—$18,000 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29,500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—$10,000 
Didelis pasirinK. gerų ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 8-8384

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

Medinis bungalow, 6 kamb. Arti 
mokyklos, švarus ir gražus. $14,900.

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

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

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

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

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St. CL 4-2390

Remkit dien. “Draugą” Remkit dien. “Draugę”

CONTRACTORS

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

gelėje —
federalihiai darbo
SAMDOS ĮSTATYMAI
Spaudai paruošė Pr. Sulas 

Knygelėj klausimų ir atsakymų
forma yra išaiškinti veikiantieji 
JAV-bėse federaliniai darbo samdos 
Įstatymai. Knygelės kaina 40 centų.

Pinigus sū užsakymais siųsti:

DRAUGAS, 4545 W. 63rdSt.,
Chicago 29, Illinois

PARDAVIMUI

Parduodamas 6x8 p. “walk-in”— 
įeinamas šaldytuvas, 6 (“reach- 
in”) durys. Už geriausią pasiūly
mą, 10 pėdų šaldytuvas—baras— 
“double duty”. Už geriausią pasiū
lymą. 1338 W. 87th St. RA 3-1334

DĖMESIO!

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
I VADOVĖLIS
' yra gaunamas Drauge. Jame yra 
• visos reikalingos maldos ir gies- 
. mes bei liturginiai nurodymai. 
į Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 VV. 
6Srd St., Chicago 29, DI.

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite; 
už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208% West 95th Street 
Chicago 42, Illinois 

Tel.: GA. 4-8654 ir GR. 0-4339.

“Viešpatie, Išklausyk

Suredagavo
Kun. K. Matulaitis, M. 1.0. 

Išleido
f.letuvlų Katalikų Spaudos Draugija

Tai viena iš pilniausių maldakny
gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos: 11 nevenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmės; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams ii 
aboliucijai; maldos apaštalystės mal
dos; gv. Valandos maldos; 33 giesm.; 
Velykų ir Vėlinių apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Mctinos stotys 
ir t.t

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

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

640 puslapių: 3/ colio storumo 

Kaina
Paauksuota........................... ,..$3.50

Užsakymus au 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 
$18,500.

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.

! 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 6 kamb. (3 miegamieji). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

8. Parkholme beveik naujas 5 
! kamb. bungalotv. Palikimas. Vertas
pamatyti.

1 ŠIMAITIS REAL ESTATE
4936 West 15 Street, Cicero
Tel.: 656-2233, OL 2-8907 

OL 2-9589

Evergreen Parke mūrin. kampi
nis, 6 kamb. ir vienas rūsy. 3 
mieg., plytelių vonia, naujai de- 

! koruoti, arti katal. ir viešųjų mo- 
I kyklų ir koledžio. CTA už bloko,
Į garažas, gazo šildym. Įkainuota 
Į greitam pardavimui. Skambinti 
savininkui GA 3-6630.

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

4 reguliarūs butai, 2-jų aukštų 
mūrinis. Arti 71-os ir California. 
Labai geram stovy. Nedidelis jmo- 

i kėjimas. HEmlock 6-1517.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

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

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

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančiaaskas instaliuoja vi

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

1 vus bei Air Conditioners ir atlieka 
visus skardos darbus.

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

liilillIlIlIlIlIlIlIlIlIliiHIlIlIHIlIlHlllllllllli

Gražiy vizitinio korteliy 
biznieriiihprofesionalui

reikia

DRAUGAS

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS 

Skambinkit LUdlow 5-9500

i Jllllllllllllilllilllllllliillllllllllllllllllllllll

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. Western Aye., 
Chicago D, UL 
Tel. VI 7-8447

fe LAPKUS BUILDERS, INC. fe
y Statome Įvairius pastatus. Dar- ® 
'bas atliekamas labai sąžiningai, g 
i vartojant geriausias medžiagas, g 
(Turime dar keletą sklypų Chicagoj

V. SIMKUS
l'S

Statybos ir Remonto Darbai 
2618 VVEST 71st STREET 

Tei.; PR 8-4208 ir TE: 8-5581 į

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

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

LA t-6047, RO 2-8778

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

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL

2431 S. Kedzie Avehiie 
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0412

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

2501 West 
HE 4-7482

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS,

VASARVIETES, GARAŽUS IR
ATLIEKAME VISUS NAMŲ
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 OL 7-2094 Chicago, Hl.

69 Street 
486 - 5153

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

1i

Perskaitę "Draugą", duoki* 
te iį kitiems pasiskaityti.

Apsimoka skelbtis ' DPAUGE”, 
ties jis plačiausiai skaitomas lietu
vių dienraštis. Gi skelbimų kainos 
visiems prieinamos.



JAV kareiviai žygiuoja dulkėtu keliu netoli Karat aerodromo, apie 130 mylių šiaurės rytuose nuo 
Baugkok, Thailande, atvykus jiems ginti krašto pasienius prieš laosiečių raudonųjų grėsmę. '‘Neut
ralus” laosiečių princas Souvanna Phouma atvyko iš Paryžiaus j Laosą sudaryti koalicinę vyriau
sybę. (UPI)

MŪSŲ KOLONIJOSE
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Hartford, Conn.
SOLIDARI LIETUVIŲ VEIK

LA
Praėjęs žiemos sezonas buvo 

gausus įvairiomis lietuvių pra
mogomis. Bendradarbiavimas 
išlaikomas Alto, Balfo skyriuo
se ir kitose organizacijose bei 
meniniuose sambūriuose. Lietu
viškųjų radijo programų valan
dėlės vedėjas Algimantas Dra- 
gunevičius yra ir Hartfordo 
Apyl. LB pirmininkas. Jo padė
jėjas ir Alto bei Balfo pirm. 
yra kun. Benesevičius, prel. J. 
Amboto padėjėjas, lituanistinės 
mokyklos globėjas ir rėmėjas 
kultūrinės veiklos, šie du mūsų 
■visuomenininkai vaidina svarbų

soje balandžio 10 d. buvo gry
nais pinigais $110.34, CV revi-

mų, kurie liečia s-gos veiklą, to 
dėl ateityje toki suvažiavimai 
nepr aktikuotini.

5. “Kario” pastogėje prisi- 
zijos komisijos narys' VI. Skir- glaudęs “Tremties Trimitas” tu 
muntas patikrino minėto kasinin rėtų būti atgaivintas ir visų 
ko knygas ir dokumentus. Vis- šaulill remiamas. Atskiro - spe

cialaus šaulių žurnalo leidimaskas rasta tvarkoje,

Rezoliucijos

1. Ryšys tarp S-gos centro ir 
vienetų valdybų buvo nebeuž
tenkamai glaudus, o ypač 1960 
ir 1961 metų eigoje. Ateityje 
S-gos organas ir vienetų valdy
bos turėtų artimiau bendradar
biauti ,nes tai palengvins kiek
vienam, o kartu ir visiems, gar 
bingai atlikti uždėtas parei
gas ir prisiimtą atsakomybę.

2. Poleminiai straipsniai vie-

' svarstytinas, tačiau vargu ar jį 
būtų galima išleisti dėl negau
sios šauliškos šeimos, skurdžių 
finansinių išteklių ir stokos ben 
dradarbių.

6. Eilė s-gos vienetų gražiai 
veikė kultūrinėje srityje pavie
niai ar bendradarbiaudami su

vaidmenį lietuviškoje bendruo- šioj spaudoj, liečią s-gą ar pa- j 
menėje, lygiai kaip ir kiti visuo skirus šaulius, gerokai pakenkė 
menininkai Nenuostabu, kad kaulių vardui S-gos vadovybė
kultūrinisj darbas gražiai dirba
mas. Šiuo metu laukiame Hart
fordo liet. mišraus choro kon
certo, kuris įvyks gegužės 26 
d., Liet. klubo salėje.

Šis koncertas bus nepapras
ta staigmena, nes solistas Liu-

turėjo imtis griežtesnių priemo ■ 
nių nesklandumams pašalinti. I 
Įvairūs išsišokimai bei sauvalia 
vimai žemina ne tik šaulio, bet 

t ir pačios s-gos vardą, todėl atei 
tyje netoleruotini,

3. Paskiri CV nariai pristati-
das Stukas dainuos lietuviškųjų nėjo šaulius apdovanoti pasižy- į 
operų arijas, choro balsais Pa'‘mėjimo ženk’a.s, nepasitarę su j 
lydimas. Tai bus pirma tokia vienetų vaidyboms. šaulius tu- 
meninė pramoga mūsų koloni
joj, Pasiruošimas šiam koncer
tui, kaip pažymėjo J. Petkaitis, 
labai rimtai vyksta.

Hartfordo liet. teatro sambū
rio aktoriai turėjo malonų drau 
gišką pobūvį klube. Su savo sve 
čiais pasidalino įspūdžiais, pasi
sakydami, kad ir kitame žiemos 
sezone puoselės lietuviškąjį te
atrą.

Hartfordo LB Apyl. valdyba 
turėjo posėdį ir nutarė pasiųsti 
Vasiliūnui apie 80 dol. kaip pir
mąjį įnašą į fondą liet. muzikos 
kūrėjų muzikinių kūrinių išlei
dimui, taip pat nutarė rudenį 
suruošti šio tikslo parėmimui 
koncertą.

Baigiasi lituanistinės mokyk
los mokslo darbas, Tėvų k-tas 
ir LB valdyba (ligi šiol rėmusi 
lituanistinę mokyklą), ruošiasi 
ateinančiais mokslo metais su
stiprinti lituanistinę mokyklą. 
Garbė tėvams kurių vaikai lan
ko lituanistinę mokyklą ir tiems 
kurie remia mokyklos švietimo 
ir jaunimo auklėjimo gražų ir 
garbingą darbą, lygiai kaip 
tiems, kurie remia lietuvių ra
dijo programą, solidariai veikia 
ir puoselėja lietuvių kultūrinį 
gyvenimą. M. C.

Racine, Wisc.
ĮDOMŪS ŠAULIŲ NUTARI

MAI

LŠST KSP baigiamąjį posėdį 
turėjo balandžio 29 d. Racine, 
Wisc. Jame dalyvavo: J. Gied- 
rikas, V. Kežemėkaitis, Br. Ke
turakis, A. Mikus, P. Petrušai- 
tis, V. Skirmuntas, prof. J. Ši- 
moliūnas ir M. Tamulėnas. Nu
tarta paskirti simbolinę $25 
auką Šaulių sąjungos garbės 
narei Sof. Putvytei Mantautie- 
nei, kuri guli ligoninėje po pa
darytos operacijos. Toronto 
Putvio š. kuopa prisiuntė veik
los pranešimą, kartu su šaudy
mo sekcijos vadovo š. J. Zavio 
atskiru pranešimu. CV kasin. 
K. Žilėnas pranešė, kad CV ka

rėtų pristatyti vienetų vadovy
bės, kad išvengtų tokių nesusi
pratimų. Toliau, kad nenuken
tėtų s-gos orumas pristatytini 
tik tokie asmenys, kurie yra 
ypatingai nusipelnę Lietuvai ar 
s-gai. Apskritai, s-ga atsikūru
si tremtyje, teveikė tik palygi
namai trumpą laikotarpį -ir ne
suspėjo atsiekti kokių nors di
desnių nuopelnų, todėl pasižy
mėjimo ženklų jos vardu dali
nimas turėtų būti rūpestingai 
prižiūrimas, kad dėl to nenu- 
kenkėtų pats s-gos autoritetas.

4. Besibaigiąs korepondenci- 
nis suvažiavimas praktikoje pa 
rodė, kad jame negalima ap
svarstyti eilės svarbių klausi-

Vienų metų mirties 
sukaktis

A. A.

PAULINA
JUOZELĖNAITĖ

ilgametė Aukštadvario Mer
gaičių Ž.Ū Mokyklos vedėja 
mirė Kaune 1961 m. gegužės 
24 d.

Už jos sielą užprašytos šv. 
Mišios gegužės mėn. 24 d. 
6:30 vai. ryto Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje, Cicero, 
Gimimo Švč. P. Marijos baž
nyčioje 8:30 vai. ryto ir Tė
vų Domininkonų bažnyčioje, 
19 St. ir So. Ashland Avė.

Maloniai prašome visas bu
vusias mokines, bendradar
bius bei pažįstamus pasimels
ti už a. a. Paulinos sielą.

Liūdinti sesuo
S. šagamogiene

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė.

Tel. FRnntier 6-1882

Poniai Stefanijai Charžauskienei, jos vyrui 

a. a. JONUI CHARŽAUSKUI mirus,

giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Ant. ir L. Luneckai

A.-J-A.
JONUI CHARŽAUSKUI mirus, 

skausmo valandoje prislėgtai žmonai Stefa
nijai, dukrelėms ir giminėms reiškia giliausią 
užuojautą

V. P. Geniai

A. -Į- A.

JONUI CHARŽAUSKUI mirus, 

jo žmoną Stefaniją giliai užjaučiame ir 

drauge liūdime.

Birutė ir Kazys Sekmakai

kitomis organizacijomis. Toks 
kultūrinis bendradarbiavimas 
turėtų būti palaikomas ir pa
gal galimybes plečiamas. Šau
lių vienetai taip pat turėtų ieš- 

, koti priemonių tokiam tarpusa- 
! viam bendradarbaivimui.

7. Tiek s-gos veikloje, tiek 
KS vykdyme pasitaikė nesklan
dumų ir aiškaus nerūpestingu
mo, pvz. CV kasos stovio ir jos 
funkcijų nepilnas pranešimas; 
ne visi CV pareigūnai ir ne vi
si vienetai davė KS savo veik
los pranešimus ir t. t. Kiekvie
nas šaulys, ar jis pareigūnas ar 
eilinis, turėtų sąžiningai ir 
kruopščiai pildyti įsipareigoji
mus ar jam pavestus uždavi
nius, jei norime, kad šauliškoji 
šeima augtų ir stiprėtų.

8. Skaudi nelaimė, prislėgusi 
mūsų tautą, įpareigoja kiekvie
ną laisvėje esantį lietuvį rūpin
tis Lietuvos laisvinimo, lietuvy 
bės išlaikymo ir pavergto kraš
to reikalais. Kiekvienas šaulys 
turėtų remti visų tų sambūrių, 
organizacijų ir institucijų veik
lą, kurios tais įsipareigojimais 
rūpinasi ir pagal galimybes as
meniškai joje dalyvauti.

Antanas Gintneris

— Vistiek, kurioj srity tu pasi
žymėsi, svarbu tai, kad tavo idė
ja priartintų žmoniją bent vienu 
žingsniu arčiau Gėrio.

Dr. K. Cirtautas

A. + A. 
AMELIA SKIMELIS

BARTKUTĖ
Gyveno 1640 N. Hermitage Av.

MirS geg. 21 d., 1962, 7:30 
v. v., sulaukus puses amžiaus.

Gimė lietuvėje. Kilo iŠ Šiau
lių apskr., Pažvingių parap.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiuko dideliame nuliūdime 

2 sūnūs: Vincent, marti Ber
nice ir šeima, ir Justinas, mar
ti Priedą ir šeima, 2 dukterys: 
Amelia ir Valeria, žentas Ed- 
ward, kiti gimines, draugai ir 
pažįstami.

Priklausė šv. Cecilijos Drau
gijai.

Kūnas pašarvotas koplyčioje, 
1850 N. Wood St.

Laidotuvės įvyks ketv.. geg. 
24 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta j šv. Mykolo pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą: Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Mykolo par. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Prašome nesiųsti gėlių.
Nuoširdžiai kviečiame visus, 

gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnūs, dukterys,
marčios, žentai ir anūkai.

Laid. direkt. Petras Bieliū
nas. Tel. LA 3-3572.

PADĖKA

A.| A
JOHN PAKEL, JR.,

Gyvenęs 12401 South 68 Court, Palos Heights, Illinois.
Mirė 1962 metų gegužės 7 dieną ir palaidotas Šv. 

Kazimiero kapinėse, šeimos sklype.
Velionis John Pakel, Jr., negali padėkoti tiems, ku

rie jam suteikė paskutinį patarnavimą ir palydėjo į am
žinybės vietą. Todėl mes, atmindami jį ir apgailestau
dami ankstyvą jo mirtį, nuoširdžiai dėkojame artimie
siems, draugams, bendradarbiams ir pažįstamiems, taip 
gausiai atvykusiems į šermenis, atsiuntusiems tokią 
daugybę gėlių, užpirkusiems šv. mišias, pareiškusiems 
užuojautos žodžius, telegramomis, laiškais ir atvirukais, 
per radiją ir laikraščius.

Dėkojame šv. Alexander bažnyčios klebonui Rev. Jo
seph Hanton bei kunigams, jo pagalbininkams, atlai
kiusiems šv. Mišias už mirusiojo sielą ir pasakiusiam 
gražų pamokslą.

Dėkojame laidotuvių direktoriui John Evans už 
mandagų ir tvarkingą patarnavimą koplyčioje, bažny
čioje ir kapuose; dėkojame policijos pareigūnams, pa
vyzdingai tvarkiusiems trafiką iš koplyčios į bažnyčią, 
o vėliau iš bažnyčios į kapus.

Dėkojame karstanešiams, nunešusiems jį į amžino
jo poilsio vietą ir visiems laidotuvėse dalyvavusiems gi
minėms, draugams bei pažįstamiems.

O Tau, mūsų mylimasis ir vienintelis Sūnau, Vyre, 
Tėve ir Broli, skaudžiomis širdimis tariame: Ramiai 
ilsėkis šaltoje Amerikos žemelėje.

Nuliūdę lieka:
TĖVAS, MOTINA, ŽMONA, VAIKAI IR SESERYS.

A. + A.

JOSEPH BALTARAGIS
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 Beauresard. 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, 
los 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 pašarvotas J. F. Eudeikio kopi., 4330 S. California 
Avė. Laidotuvės įvyks ketv., geg. 24 d. Iš koplyčios 9:15 
vai. ryto bus atlydėtas į St. John the 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.
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GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių i

JL F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2
4330-34 South California Avenue 

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS 

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 VVest 7lst St. Telef. GRovehiU 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTĖ 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 ith St., PR 9-1355 ir 9-1356

Laidotuvių Direktoriai

EIK
6845 SO. WESTERN AVĖ.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpublic 7-1213 
TeL Vlrginia 7-6672

PETRAS BIELIONAS
s348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette S-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEOHARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

——JURG|S F RUDM|N
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tek OLympic 2-1003

Pasinaudokite “Draugo” Classificd skyriumi
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X Solistai Danutė Stankai- 
tytė, Stasys Baras ir Algirdas 
Brazis po gerai pavykusio Ai
dos operos pastatymo buvo pa
kviesti Peoria simfonijos orke
stro duoti Aidos, solo partijas

X “Tėvynės Pašvaistė” tre
čiasis Chicagos Aukštesniosios 
Lituanistinės Mokyklos mokslei 
vių metraštis jau baigiamas į- 
rišti. Kaip “T. Pašvaistė” at
rodo, pamatysime jos krikšty
nų vakare, kuris bus gegužės 
27 d., 4 vai. p. p., Jaunimo 
Centro apatinėje salėje. Krikš
tynų vakarą su šokiais ir vai
šėmis ruošia metraščio redak
cija ir mokyklos tėvų komite
tas — metraščio leidėjas. Į 
vakarą kviečiami visi šios mo-

ateinančių metų sausio mėnesį kyklos mokiniai, jų tėvai, mo-

Nekalto Prasidėjimo seserų gener. vyresnioji Motinėlė M. Augusta 
( kairėje) ir Putnam, Conn., namo vyresnioji M. Paulė prie 
“Draugo” pastatų. Jos praeitą sekmadienį dalyvavo jų rėmėjų 
draugijos suruoštame seime. Užvakar lankėsi “Draugo” redakci
joje.

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

Peorijoj, III. Mūsų žymieji so
listai sutikimą jau yra davę.

X Konstantinas ir Valė Kun
drotai buvo atvykę iš Detroi
to į Chicagą dalyvauti Algio 
Barakausko ir Bronės Pociū
tės vestuvėse. Ta proga, lydi
mi čikagiečio Petro Balzaro, 
aplenkė Draugą. K. Kundro
tas yra kun. M. J. Kundroto,

kytojai, pirmųjų metraščių 
(“Gintaro” ir “Sakalų Kelių”) 
bendradarbiai, šią mokyklą jau 
baigę, ir svečiai.

X Agota Stirbienė' pergyve
no sunkią operaciją. Yra Mote
rų sąjungos garbės narė. Pri
klauso Marąuette Parko 67 kp. 
Grįžo namo iš ligoninės ir sti
prėja. Prašomos sąjunigietės ap

IŠ ARTI
J. A. VALSTYBĖSE

■ Stasys Adainonis iš Kana-

parapijos klebono Detroite, bro 
lis. Valė Kundrotienė, liet. mo- ampbell St. 
kyklos (Šeštadieninės) mokyto- X Patikslinimas. Vakar pas- 
ja, ateitininkų sendraugių buv. į butiniame (6 ir 7 kolonoje) ir 
■valdybos narė, dabar kandida- > pirmame puslapiuose įdėtos lie
tė į Ateitininkų sendraugių Į tuvbl prekybos rūmų viešnių 
centro valdybą.- Kartu buvo at bei svečių nuotraukų parštes

lankyti ją namuose, 7256 So.'dos atvyko į Los Angeles gy
venti. Labai džiaugiasi vietos 
pakeitimu ir puikiu Californijos 
klimatu.

vykusi ir Rožė Kurmauskienė, 
Valės Kundrotienės motina.

reikia skaityti iš kairės į dešinę.
Taip pat paskutiniame pus

lapyje išspausdinta, kad susi
tuokė A. Barauskas, o turėtųX Eugenijus Gerulis, JAV 

LB Centro Valdybos Informa- būti A. Barakauskas. 
cijos komisijos aktyvus na
rys, pirmasis reagavo į komi
sijos posėdžio nutarimą, ieš
koti amerikiečių spaudoje ne
tikslumų, klaidų ar neigiamų 
tendencijų apie Lietuvą, at
siųsdamas komisijos pirminin
kui ištraukas net iš trijų ang
lų kalba knygų, kur lietuviai 
vadinami slavais ir t.t. Komi
sija reaguos į kiekvieną iš lie
tuviškos visuomenės gautą nu 
rodymą apie netiesas mūsų 
valstybės ar tautos atžvilgiu 
ir rūpinsis pataisymu. Paste
bėtos klaidos maloniai prašo
mos pranešti JAV LB Infor
macijos komisijos sekretoriaus 
adresu: Vytautas Zalatorius,
1427 S. 51st Avė., Cicero 50,
III.

X D. Petrutytė, A. L. Mon- 
tessori d-jos pirm., gegužės 23 
d. 7:30 vai. v., trečiadienį, Jau-- 
nimo Centre mėnesinio susirin
kimo metu skaitys paskaitą: 
“Kaip priešmokyklinio amžiaus 
vaikus paruošti skaitymui”. Vi
si, ypač Liet. Židinėlį lankan
čių vaikų tėvai, kviečiami atsi
lankyti.

X Kasparas ir Natalija šar- 
kauskai gegužės 25 d. švęs 50 
metų jungtuvių jubilėjų. Šar- 
kauskai ilgus metus gyveno Au 
šros Vartų parapijoj Chicagoj. 
Jau 7 metai gyvena Arlington, 
Calif. Toli gyvendami neapsei- 
na be lietuviško laikraščio. Yra 
ilgamečiai “Draugo” skaityto
jai.

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS
WASHINGTONE ŽINIOS

— Lietuvos atstovas ir ponia 
O, Kajeckienė, JAV Ginkluotų 
Pajėgų dienos proga, admirolo 
Thomas H. Robbins, Jr., kvieti
mu, geg. 12 d. aplankė parodą 
ir stebėjo aviacijos pratimus 
Andrews Aviacijos bazėje, Md.

Tą pat dieną Rajeckai daly
vavo Liberijos ambasados pata
rėjo išleistuvėse ir Washingto- 
no Amerikos - Lietuvių dr-jos 
25 m. sukakties minėjimo ban
kete.

Geg. 15 d. jie dalyvavo JAV 
Žurnalų Leidėjų sąjungos su
ruoštame priėmime.

Tą pat dieną P. J. Kajeckas, 
Žemės Ūkio sekr. Orville L. 
Freeman kvietimu dalyvavo to 
departamento įsteigimo šimtme 
čio sukakties ir Pasaulio Mais
to forumo proga suruoštame 
bankete.

Sekančią dieną P. P. Rajec
kai dalyvavo tą pat proga Že
mės Ūkio sekretoriaus suruoš
tame priėmime.

— P. P. Rajeckai gegužės 23 
d. dalyvavo Ivory Coast, tos 
valstybės prezidento ir ponios 
Houphonet - Boigny garbei, su
ruoštame priėmime.

Gegužės 24 d. jie dalyvavo 
National Parks Assn. vadovy
bės priėmime.

— Maryland senatoriaus John
Sūnus Jonas ir marti Sophie j Marshall Butler ir kongresma- 

gyvena prie tėvų Arlingtone. no George H. Fallon kvietimu 
Duktė Jessie ir žentas Willie: P. J. Kajeckas dalyvavo išvy- 
Harman ir šeima gyvena Long- koje laivu Baltimorės uoste

— Pulk. Jonas Andrešiūnas,
dažydamas savo namą, puolė 
nuo kopėčių ir susižeidė. Pagul 
dytas Metropolitan ligoninėje, 
dr. Hagentorno priežiūroje Los 
Angeles, Calif.

— Jonas ir Ona,'Žukai iš Cle
veland, Ohio, kartu su savo 
vaikučiais atvyko į Los Ange
les gyventi.

ARGENTINOJE

IR TOLI
tuvių Balsas” praneša, kad Ar
gentinos lietuvių sostinėje — 
Berisso mieste esą pora šimtų 
lietuvių, kurie po 30 ir daugiau 
metų darbo virto pensininkais. 
Jų dauguma dirbo fizinį darbą 
gyvulių skerdyklose, tačiau jų 
vaikai jau pasiekė laisvų profe
sijų, tai gydytojai, technikai, 
mokytojos ir aukštąjį mokslą 
einąs jaunimas.

VOKIETIJOJE
— Motinos dienos minėjimas

■buvo surengtas Memmingene, 
kur tebegyvena keli šimtai Vo
kietijos lietuvių. Atitinkamą die

PAVASARIS
Nežydės čia pavasarį pievoj:
Nei žibutės, nei gelsvos purienos. 
Tik savo sapnuose matysiu 
Alyvas ir tolimas ievas.
Daug, daug linksmų paukštužėlių 
Sugrįš į gimtuosius lizdus.
Juos šildys saulutė auksinė, 
Pavasaris ten džiugins visus.

Rūtelė Mikolajūnaitė, 
Šv. Jurgio Lituanistikos M-los 

Bridgeporte IV sk. mok.

GĖLES
Lange daug vazonėlių, 
Gėlytės tokios gražius!
Sesuo su kibirėliu 
Laisto, ir jos vis žalios.

Iš mokyklos grįžęs aš, 
Džiaugiuosi per vakarą.
Lyg matau daržely jas,
Žyd nčias per vasarą.

Vytautas Spačkauskas

TRUPUTI PAGALVOK

— 200 lietuvių pensininkų | nai paskaitą skaitė iš Miunche- 
Berisso mieste. “Argentinos Lie no atvykęs I Rugienius.

CHICAGOS ŽINIOS
MERAS DALEY BUS 

DAKTARAS
Chicagos meras Richard Da-

VIRVEI TRŪKUS, VAIKAS 
PRIGĖRĖ

Ramon Rivera, 14 m., 1245

view, Wash. Jie ruošiasi nuva
žiuoti pasveikinti tėvus jų jubi- 
lėjaus proga, kuris bus birželio 
mėnesį.

Chicagoje gyveną Kasparo 
sesers a. a. Agotos Žilienės 
vaikų Antano Žilio šeima, Vili
mo Barkausko šeima ir Bene
dikto žilio šeima, taip pat drau 
gai Stanislovas ir Uršulė Ras- 
teniai, Stanislovas ir Ona Mar- 
tinkai ir jų dukterys Irena ir 
Eleohora, negalėdami nuvažiuo
ti ir asmeniškai pasveikinti, nu
siuntė linkėjimus ir dovanėlę.

X Mamytėms rūpestis, duk
roms džiaugsmas būna birželį, 
vestuvių mėnesį. Puikiausių vo
kiškų stereo aparatų, labai tin
kamų vestuvių dovanoms, pri
krauta Gradinsko televizijų, ra
dijų ir vėsintuvų krautuvėje, 
2512 W. 47 St., FR 6-1998.

(sk.)

geg. 25 d.
Gegužės mėnesio gale ir bir

želio pradžioje, P. P. Rajeckai 
dalyvaus Jordano ir Tuniso am 
basadorių priėmimuose jų tau
tinių švenčių proga.

— Lietuvos pasiuntinybėje 
gegužės 26 d. lankysis Baltimo
rės Lituanistikos mokyklos mo 
kiniai ir mokytojai.

— Tarptautinės Knygų paro
dos Washingtone proga Ameri 
kos Knygynų sąjungos kvieti
mu min. Kajeckas dalyvaus jos 
priėmime Teisingumo sekreto
riaus Robert F. Kennedy gar
bei birželio 4 d., kuriame pasta 
rasis bus pagrindinis kalbėto
jas.

— Kuwaito seiki ja (garsi sa
vo naftos versmėmis) paskolino 
Jordanui 7% milijono dolerių.

Rimutis ir Dalytė sveikina savo mamytę. (Foto A. Zailsko)

NASTUTES NUOTYKIS

Lietuvos miškuose yra gyva
čių. Tai labai pavojingas šliu
žas. Jos dvišakis liežuvis nėra

Vieną kartą aš skaičiau tokį 
apsakymėlį.

Nastutė išėjo į mišką uogau-

statine miltų. 
Atsiuntė

• 1. Atrieda ridulys, visai ne
didelis. Per liepinį tiltą, su 

(2 taškai) 
Birutė Paliulytė

2. Per vandenį eidamas ne
prigeria, per ugnį — nesudega.

(1 taškas) 
Atsiuntė A. Pračkailaitė

3. Kitus maitina, o pats nie
kad nevalgo. (2 taškai)

Atsiuntė Jonas Grigola

TAŠKŲ LAIMĖJIMAI

pavojingas. Juo ji tik liečia y. Pririnkusi pilną krepšelį uo- 
daiktus. Kanda priešakiniais .g^ skubėjo namo. Ji bėgo šo- 
dantimis. Ten yra nuodai. Tie kinėdama per šaltus nuo ra- 
nuodai yra pavojingi ne tik gy- Sos kupstelius. įstaiga jos ko- 
vuliams, bet ir žmonėms. Gyva- ja paslydo ir ji suriko. Pasiro- 
tę sunku pastebėti miške, nes ■ <jOj kacĮ po kupsteliu buvo ežys. 
jos spalva atitinka gyvenamos Nastutė atsisėdo ant kupsto ir
vietos spalvai. Gyvatėms pa 
tinka šlapios ir samanotos vie 
tos.

A. Arštikytė — 80; E. Po-
teisių daktaro laipsnį iš De'parko baseine. Nusitvėręs nuo C1US — 74> z- Girginaitė—69; 
Paul universiteto. Svarbiausias ^medžio kybančios virvės, jis A- Palytė—67; D.. Siliūnaite 
kalbėtojas bus sveikatos, auklė | pasisupo virš vandens. Virvė 61 ; A- Pračkailaitė — 59; B. 
jimo ir pašalpos sekretorius ' trūko ir jis nėrė į vandenį ir pri j Paliulyte

ley birželio 6 d. gaus garbės^ j W. Webster, prigėrė Lincoln

Abraomas Ribicoff.

TRAUKIA LIGONINĘ Į 
TEISMĄ

George Self, 7561 W. Horten 
se av., traukia Resurrection li
goninę į teismą, reikalaudamas 
$150,000 atlyginimo, nes deši
nės kojos ir kulkšnio lūžimai 
nebuvo tinkamai išlyginti. 

TRUMPAS PIENO STREIKAS

Per 350 Wanzer pieninės iš- 
vežiotojų buvo išėję į trumpą, 
vos 8 valandų užsitęsusį, strei
ką. Visi grįžo į darbą, kai kilęs 
neaiškumas buvo unijos ir kom 
panijos pareigūnų išaiškintas. 
Čia nebuvo klausimo dėl algų 
pakėlimo. Išvežiotojai buvo iš
kėlę skundą dėl darbo sąlygų.

gėrė. Du su juo buvę jaunuo- 1 
liai bandė jį gelbėti, bet buvo 
ištraukti labai išvargę, nepajė
gę ilgiau plaukti.

PAŠVENTINO NAUJĄ 
SPARNĄ

Chicagos kardinolas Albert 
Meyer vakar pašventino naują 
De La Šalie aukšt. mokyklos 
pristatytą sparną. Statyba kai
navo $850,000. ši mokykla yra! 
didžiausia katalikų aukšt. mo- ; 
kykla Chicagoj. Dabar joj ga
lės mokytis 2,200 berniukų. 

SUDEGĖ 15 TARSI
Gaisras ir sprogimas visiškai 

sunaikino Hignland Cab kompa 
nijos garažą ir kitus pastatus 
prie 7717 S. Ashland. Sudegė 
15 taksi. Nuostolių padaryta 
$70,000.

'"77]
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Astronautas Carpenter treniruo
jasi skridimui, čia jis matyti be
einąs vieno colio platumo bėgiu.

Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras. brangenybės, etc.
3237 W. 63rd St.. Chicago 2», IU. 

Tel. 434-4600
Parduotuvė atdara ir sekmadie

niais. snn?
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KRIS TAUS 
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
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

apsiverkė. Staiga, visai netoli, 
ji pamatė gyvatę. Ežys taip pat 
ją pastebėjo. Pastatęs adatas

Gyvatė minta pelėmis, varlė-įg? 
mis ir mažais paukščiukais. Gy 
vate nesiveja, bet tyko grobį.
Pagavus jį visą tuoj praryja,
Kelias dienas guli ir virškina. kova 
Žiemą gyvatės užmiega žiemos

i vate sušnypštė ir puolė ežį. 
Ežys nutvėrė dantimis gyvatės 
galvą ir letena (koja) primy
nė nugarą. Ir taip baigėsi jų

40. Kiti mažiau. miegu.

“Ir aš moku lietuviškai skaityti” 
sesutei Dalytei.

sako Rimutis savo mažai 
(Foto A. Zailsko)

Prisiminimai iš mergaičių vasaros 
stovyklos - Dainavoj

Su šiltesniais saulutės spin
duliais, vis dažniau aplanko 
mintys apie vasaros stovyklą. 
Kaip ir kiekvienais metais, taip 
ir šiais, manau praleisti kele
tą, taip malonių, savaičių mer
gaičių Dainavos stovykloje. O 
kiek daug gražių įspūdžių par
sivežu aš iš ten.

Jei kas mane paklaustų, kas 
labiausia patinka, be dvejonių 
atsakyčiau — gamta. Ne pirmą 
kartą ten važiuoju, bet Vis ką 
nors naujo randu. Labiausiai 
mane vilioja Spyglių ežerėlis. 
To ežerėlic? ramus vanduo lyg 
ir kviečia šokti į jį, paplauky- 
ti, atsigaivinti. Baltos lelijos 
puošia jo žolėtus krantus.

Anapus ežero guli platūs lau
kai. Ten auga daugybė lauki
nių gėlių: ramunių, laukinių 
rožių ir įvairiausių kitų. Prie 
neaukšto kalnelio—žalias miš
kelis. Ten daug žemuogių.

Tas visas grožybes turi Dai
navos mergaičių stovykla. Aš

esu laiminga, kad kiekvienais 
metais galiu gėrėtis gamtos 
grožiu.

Zita Burneikytė, Šv. Jurgio

Nastutė nusiraminusi skubė- 
Įjo namo.

—Danutė Bruškytė

GALVOSŪKIŲ ATSAKYMAI

1. 8 + 2=10 
12—2=10
5X2=10 

20 : 2=10

45,
2. Rytojus.
3. Akėčios.

GYVIAI IR MAISTAS
Ar gali gyviai išgyventi be 

maisto ištisus metus?

Taip. Mokslininkai surado 
tokį mažą vabzdį, kurį moksliš
kai pavadino tartigrada. Kaž
kodėl vietos žmonės jį vandens 
meška vadina. Šis gyvis laikosi 
prie drėgnų vietų. Patekęs į 
sausumą sudžiūsta ir kelis me
tus nerodo jokių gyvybės ženk
lų. Patekęs vandenin, labai 
greitai atgyja. Žmonių kenkė
jas blakė irgi labai ilgai gyve
na be maisto. Yra ir daugiau

Lit. m. 8 sk. mok. Bridgeporte panašių gyvių,

llĮlilffil

Gaidys. Piešė Antanas Arūnas Aurelijus Rumšą, 2 m. Paveikslas 
buvo išstatytas Alvudo surengtoj parodoj Jaunimo Centre.
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