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JAV vyriausybės ir verslo santykiai
Kennedy ragina /

Sujungtomis jėgomis gerinti
Amerikos ekonominį gyvenimo
NEW YORKAS, Conn. — Pre'plieno bylos ir neseniai kritu- 

zidentas Kennedy vakar ragino, šių akcijų (šėrų). 
kad kritikai — verslo ir politi- Yale universitetas prezidentui 
kos — atsisakytų “nudėvėtų šū Kennedžiui suteikė garbės moks 
kių” ir eitų išvien su vyriausybe lo laipsnį, 
įlieti naujos jėgos ir pasitikė
jimo į valstybės ekonomiją.

Pradėjus ekonominėje bend
ruomenėje reikštis nepasitenki
nimui, kad Kennedžio administ
racija perdaug kišasi į priva
tų verslą ir nori didesnės vals
tybinės kontrolės, prezidentas 
Kennedy prašė mesti nuvalkio
tus posakius apie JAV ekono
mijos gyvenimo prastėjimą ir 
politinės linijos kritikavimą.

Prezidento kalba, pasakyta 
Yale universitete mokslo baigi
mo proga, buvo plati ir filosofi
nė vyriausybės ir verslo santy
kių diskusija, nuo atsiradimo

Lenkai vyskupai
smerkia ateistus

VARŠUVA. — Birželio 3 d. 
visose Lenkijos bažnyčiose per
skaitytame ganytojiškame laiš
ke, Lenkijos vyskupai smarkiai 
puolė ateistus, jų propagandą. 
Vyskupai kritikavo kai kurių ka 
talikų sluoksnių per menkai tei
kiamą dėmesį ateizmui, nes, gir 
di

Tr>s, LaoSo princai susitiko Khang Khay vietovėje ir sutarė sudaryti, koalicinę vyriausybę. Iš kairės 
k°mUT-tU reriamas Prlncas Souphanouvong, princas Souvanna Phouma, nominuotas ko

alicines vyriausybes premjeru; provakarietis premjeras princas Boun Oum. Dešinėje yra vicepremje
ras generolas Phouma Nosavana. y (Tpi)

— Atstovų Rūmų pirmininkas
p^gal a^k7ausinį7mų"’(^o-vakar Pareiškė, jog

Trumpai iš visur

Reikalauja 1937 metų 
sienų

— Buenos Aires mieste, Ar
gentinos sostinėje, vakar rū
kams siaučiant susidūrė auto
busas su gatvėkariu. Nalaimėje

pasisakę netikį. Vyskupai pa-/“..... ..... 1 *'~v OCI1 J žuvo apie 40 asmenų.
reiškė: “Ateizmas yra nepap-i Kanada pasirašė su Britą- į Artima draugystė tarp
rastai kenksmingas žmonių ben' n^'a. sutartį, pagal kurią pasta- Prancūzijos ir Vokietijos abso- 
dravimui Mes nepritariame bet * nupirks is Ivanados uz 24 butsikai vra Jungtiniu A.meri- 
kuriai netolerantiškumo ar ne-

menis, tik 4,4% jaunimo ir dar 
mažiau suaugusiųjų yra aiškiai,

I jis parems savo giminaitį At- 
ty gen. Edward McCormack rin 
kimuose į JAV senatorius.

35,000 Poznanės parodos 
atidaryme

POZNANE, Lenkija. — 31-ji. jus savo federalinės vyriausy- 
Poznanės tarptautinė paroda su bės vardu pakviesti ir padėko- 
Jungtinių Amerikos Valstybių ti dėl jūsų susidomėjimo vokie- 
ir Sovietų Sąjungos eksponatais čių pramonės sugebėjimais”, 
šalimais išstatytais atidaryta už , Gomulka domėjosi ir ameri- 
vakar. Vakarų Vokietija turi j kiečių paviljonu.
išstačiusi didelį pasirinkimą pra \ Didžiulis Sovietų Sąjungos pa 
moninės mašinerijos. i viljonas turi nepaprastą išrikia-

Atidaromoje parodos dieno- v^m4 pramonės ir plataus var- 
je buvo daugiau kaip 35,000 lojimo reikmenų, žinoma, su 
kviestų lenkų ir užsienio vers- Pr°Paganda, įskaitant milžiniš- 
lininkų ir diplomatų ir jų šei- i k4 Lenino paveikslą prie įėjimo, 

parodydami didžiausią
Ne tik menkas 

pavasaris kenkė
sėjos darbams

PAVERGTOJI LIETUVA. — 
Baigiantis sėjos darbams, gegu
žės 28 d. Vilniuje įvyko žemės 
ūkio komiteto posėdis, kuriame 
dalyvavo ir Lietuvos komunistų 
partijos centro komiteto nariai. 
Posėdyje buvo pažymėta, kad 
pagal gautus pranešimus, dau
gelis Lietuvos ūkių atsiliko su 
sėja ne vien tik dėl nepalankaus

mų, parodydami didžiausią su
sidomėjimą Jungtinių Amerikos 
Valstybių, Sovietų Sąjungos ir 
Vakarų Vokietijos paviljonais.

Komunistų partijos pirmasis 
sekretorius Gomulka ir prezi
dentas Jozef Cyrnkiewicz buvo 
po pusę valandos kiekviename 

Ltųjų paviljonų.
Dr. Otto Stalmann, Vakarų 

Vokietijos žemės ūkio ministe
rijos direktorius, šiltai sveikino 
Gomulką savo vyriausybės var
du, nors Varšuva ir Bonna ne-

Afrikos valstybių 
galvos susitiks 

Etiopijoje
ADDIS ABABA, Etiopija.

Afrikos valstybių vyriausybių turi diplomatinių santykių, 
galvos bus pakviestos į Addis Stalmann jį pakvietė į Vaka--pavasario oro, bet ir dėl to, kad

į. apykantos formai”. >
KOELNAS, Vokietija. — Šiom j 

dienom Koelne suvažiaviman bu 
vo susirinkę apie 100,000 buvu
sių Pomeranijos gyventojų. Sa
vo raštu sveikinime susirinku
siems tremtiniams kancleris 
Adenaueris nurodė į tautų lais
vo apsisprendimo teisę, kurios 
siekianti ir Bonnos vyriausybė.
Toji teisė įgalinanti tikėtis, 
kad Pomeranijos gyventojai ga
lės grįžti į savo žemes.

Rezoliucijoje suvažiavę vo
kiečių tremtiniai reikalavo pa
šalinti sovietinį pavergimą Ry
tų Vokietijoje ir kituose oku
puotuose kraštuose ir siekti Vo
kietijos apjungimo 1937 m. sie
nose.

Šiuo metu Fed. Vokietijoje ir
Vak. Berlyne iš viso gyvena : ir Madrido apie 25% procentus. 
1,2 milionai buv. Pomeranijos, — Prezidentas Kennedy va
gy vento jų. kar turėjo pasitarimus su savo

■---------------  i sekretorių kabinetu, o vėliau su

Sušaudyti keturi 
spekuliantai

MASKVA. — Birželio pirmo
mis dienomis Maskvos teismas 
teisė keturis piliečius, juos ap
kaltinus spekuliavimu brangiais 
akmenimis ir užsienio valiuta.

Visi keturi kaltinamieji; Lit- 
vinovski, Čanin, Blazer ir Fuchs 
teismo nuosprendžiu nuteisti su 
šaudyti ir nuosprendis buvo į- 
vykdytas.

— Prancūzijos ir Ispanijos 
vyriausybės sutarė pravesti ke
lią ir tunelį per Pirėnus, kuris 
sutrumpins kelią tarp Paryžiaus

Kainos pakeltos ne tik
mėsai, sviestui

MASKVA. — Palyginus su 
praėjusiais metais, Sovietų Są
jungoje kainos yra padidėju
sios ir kitiem maisto gaminiam, 
pvz. bulvėms, vaisiams ir dar
žovėms. Nors buvo tikėtasi, ta
čiau kiaušinių kainos šiais me
tais nebuvo sumažėjusios.

verslo žmonėmis.

— Peru valstybėje sekmadienį 
buvo renkamas naujas prezi
dentas.

roji nupirks iš Kanados už 
milijonus svarų uranijaus.

— Kanados Ouebeco provinci
jos separatistų grupė, kurios 
tikslas Qucbecą padaryti nepri
klausoma valstybe, ragina boi
kotuoti birželio 18 d. parlamen
to rinkimus.

— Daug europiečių skuba iš
važiuoti iš Alžirijos, artėjant 
liepos mėnesį referendumui.

— Panamos prezidentas Ro
berto Chiari vakar atvyko į 
Jungtines Amerikos Valstybes 
šešių dienų vizito ir pasikalbėti 
su prezidentu Kennedžiu dėl Pa 
narnos kanalo ir išsiaiškinti dėl 
jo kai kuriuos nuomonių skir
tumus.

— Laoso princas Phouma va
kar pranešė, jog jau sudaryta 
laosiečių koalicinė vyriausybė, 
į kurią įeina komunistų, 
ralių ir dešiniojo sparno atsto
vai. Premjeras — Phouma.

— 3,200 radijo stočių. Jung
tinėse Amerikos Valstybėse yra 
daugiau kaip 3,200 radijo sto
čių, duodančių pranešimus ir 
540 FM stočių. Radijo praneši
mus priima daugiau kapi 160, 
000,000 setų (aparatų).

utšikai yra Jungtinių Ameri- 
Valstybių interesuose, — pasa
kė kancleris Adenaueris.

— Konkordatas tarp Austri
jos ir Šv. Sosto svarstomas. Ka 
talikiškos mokyklos rimtame 
pavojuje. Vyskupai ragina eiti 
prie susitarimo. Kancleris A. 
Gorbach buvo Vatikane ir tuo 
reikalu tarėsi. Jis palankus, tik 
iš socialistų pusės didelis pasi
priešinimas.

Ababa sekantį rudenį. Tai pra- rų Vokietijos paviljoną, saky- 
nešė Etiopijos užsienio reikalų damas: “Džiaugiuosi galėdamas
ministerija. j -.......- —-------- ,--------

Konferencija, kuriai dienos
dar nepaskirto" priims Ąfrikos 
valstybių organizacijos čarte- 
rį. Čarterį paruošė Lagos ir 
Nigerijos užsienio reikalų mi- 
nisteriai. Konferencija taipgi pa 
rinks organizacijos būstinę.

— Vakarų Nigerijos parlamen 
te policija panaudojo ašarines 
dujas, kai smarkiai susimušė 
įstatymų leidėjai.

— JAV iždas ir Argentinos
vyriausybė birželio 7 dienų pa
sirašė pasikeitimo sutartį, lei
džiančią 50 milijonų dolerių pirk 
ti už pezas.

— Belgijos užsienio reikalų 
ministeris Spaak atvyko į New 
Yorką. Jis buvo atvykęs į Wash 
ingtoną pas prezidentą Kenne- 
dį.

Lietuvio dalia okupuotoje Lietuvoje

JEI LIETUVOS SIENOS BUTU ATIDARYTOS...
SIMAS MIGLINAS, Vokietija

Daugiau va-

Pasaulio futbolo pirmenybėse

Čile nugalėjo Sov. Sąjungą

— Respublikonų partijos va
dai yra prieš mokesčių mažini
mus. Pasak jų, jei mažinsi mo
kesčius, reikia mažinti ir vals
tybės išlaidas.

Slaptoji armija vakar smogė 
į naftos laukus Saharoje.

KALENDORIUS
Birželio 12 d.: šv. Anupras, 

Ramūnas, Rūta.
Birželio 13 d.: šv. Antanas 

Paduvietis, Minkantė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 70 laipsnių; rytoj — 
giedra ir švelni oro tempera
tūra.

Saulė teka 5:15, leidžias 8:25.

SANTIAGO. — Čilėj vyks
tančiose pasaulio futbolo pirme
nybėse kvartfinaliniam susitiki
me čiliečiai pasiekė sensacingą 
2:1 pergalę prieš Sov. Sąjungą, 
ir tuo sugriovė komunistinės 
komandos didžiulį norą ir viltis 
laimėti pasaulio meisterio titu
lą. Kaip visiems gerai žinoma, 
Sov. Sąjungoj sportas yra pa
jungtas komunistinei propagan
dai ir ten viešpatauja policinis 
profesionalizmas. Šioms pasau
lio pirmenybėms Sov. Sąjunga 
eilę metų nepaprastai atsidėjus 
rengėsi ir tvirtai tikėjo pasiekti 
finalą. Susitikimą su Čile 
kvartfinaluose skaitė geru ir 
laimingu ženklu ir buvo tikri 
šias rungtynes laimėsią, bet ma
žoji. Čilė pateikė neeilinę sporti
nę sensaciją. Iki šių rungtynių 
Čilė pasirodė ne perstipriausiai. 
Pirmas rungtynes čiliečiai 2:0 
laimėjo prieš italus, bet kadan
gi dėl įvykusių nesusipratimų

trys italai 
aikštės, tai
daug buvo duota reikšmės.
Antrose rungtynėse Čilė įveikė 
Šveicariją 3:1, bet du golus 
čiliečiai pasiekė dėl šveicarų 
vartininko kaltės. Trečią susiti
kimą prašolė 2:0 Vak. Vokieti
jai ir taip nelengvu keliu kvali- 
fikavosi kvartifinaliniam žaidi
mui, kur ir pateikė nelauktą 
sensaciją.

Kitose sekmadienio rungtynė
se Brazilija įtikinančiai laimėjo 
3:1 prieš Angliją. Vak. Vo
kietijos — Jugoslavijos ir Veng
rijos — Čekoslovakijos rinkti
nių susitikimuose buvo daugelio 
laukiama pirmųjų pergalės. Ta
čiau rungtynes minimaliniu 1:0 
rezultatu laimėjo Jugoslavija 
prieš Vokietiją ir Čekoslovakija 
prieš Vengriją.

Rytoj pusfinaliuose susitinka PrezldentoV J t ~ volc'tvhoc?
Brazilija su Čile ir Čekoslova
kija su Jugoslavija.

buvo pašalinti iš 
jų lailmėjimui ne-

kaip aštuonias
neut- landas truko pasikalbėjimas su 

tautiečiais, pasiekusiais Vaka
rų Vokietiją ir visu aštrumu 
pergyvenančiais vienišumą, sle
giančiais ilgesio tėvynės, nioko 
jamos sovietinio okupanto. Ta
čiau Tėvynė palieka nepamai
noma. Nepaisant sovietinių pas
tangų ją kuo greičiau išbrauk
ti iš žmonių sąmonės, šitos o- 
kupanto pastangos nesėkmin
gos.

Lietuvos gyventojams oku
pantas palieka okupantu. Tau
tos skaudūs pergyvenimai, ir 
jos beteisė būklė sudaro pagrin 
dą nesiduoti propagandinio me
lo apgaulei. Juo ta propaganda 
įgrisesnė, tuo ji gyventojams ne 
patikimesnė.

tuvių atžvilgiu. Komunistiniuo
se laikraščiuose, Vilniaus radi
jo pranešimuose, o taip pat ko-

Anekdotas, nusakąs laisvės 
ilgesį

Sovietinės propagandos nesėk
munistinių pareigūnų kalbose mingumą svetur gyvenančių lie-

Pagaliau paliečiamas klausi- 
msa apie okupuotoje Lietuvoje 
vedamos akcijos nuolatinumą 
svečiose šalyse gyvenančių lie.

Eihvard Kennedy, 30 metų, JAV 
brolis, Massachusetts 

partijos su- 
i važiavime Springfielde nominuotas 
kandidatu į JAV senatą. (UPI)

nuolat užkliūvamą svetur gy
venančių lietuvių adresu. Jie 
vaizduojami įvairiausiais pavi
dalais, kiekvienu atveju nusi
kaltėlišku elementu, pabūgusiu 
tautos teismo...

Gi tauta, girdėdama propagan 
dinius gražbyliavimus, iš krau- 

ipių pergyvenimų žino savo be
teisiškumą sovietinėje priespau 
doje. Dėl to ir įtaigojimai apie 
tautos teismą lieka neįtikina
mi. Galiausiai Lietuvos gyven
tojams yra aiškios dalies mūsų 
tautiečių svetur pasitraukimo 
priežastys. Sovietinė okupacija 
lėmė Lietuvos gyventojų išsis
klaidymą. Pirmieji 1941 metų 
birželio mėnesio dienomis vyk
dyti Lietuvos žmonių masiniai 
trėmimai Sovietų Sąjungon nu
lėmė dalies lietuvių, artėjant 
antrajai okupacijai, pasitrauki
mą svetur.

Visa tai žino slegiamieji so
vietinės priespaudos.

Taip pat žino, kad sovietinis 
“išvaduotojas” juos “išlaisvino” 
ne tik nuo laisvės, bet taip pat 
išvadavo nuo lašinių ir duonos.

Užtat Lietuvos žmonės, besi
klausydami sovietinės propagan 
dos, vietoje įtikėję pabėgėbų 
tautos teismu grasinimais, šir
dies gelmėse daro teismo nuo
sprendžius sovietiniam okupan
tui.

tuvių adresu gana vaizdžiai nu
sako Lietuvos gyventojuose pap 
litęs anekdotas. Tasai anekdo
tas taip pat rodo, kad žmonių 
neįtikina sovietiniai graudeni
mai apie “laisvę” ir “laimingą 
gyvenimą” sovietinio okupanto 
niokojamoje Lietuvoje.

Štai tasai anekdotas. Žmogus, 
prisiklausęs propagandinių kal
tinimų svetur gyvenančių lietu
vių adresu, klausia sutiktą Jos- 
kę:

, — Ką tu darytum, jei staiga
Lietuvos sienos būtų atidary
tos?

— Lipčiau į medį, — atsako 
klausiamasis.

— Kodėl?
— Kad bėgdami žmonės ne

sumindžiotų. O kai jų didžiuma 
išbėgtų, tada ir aš išlipčiau iš 
medžio ir taip pat bėgčiau...

¥
Arti iki vidurnakčio truko pa 

sikalbėjimas Su tautiečiais. Iš
ėjus iš prie miško prigludusio 
namo, tamsa supo visą apylin
kę. O tolima pašvaistė švytėjo 
artėjančios rytdienos pažadu.

Tik ten, anapus geležinės už
dangos, juodesnės už gilią nak
tį priespaudos tamsumos. Jų, 
tų tamsumų, neįstengia išsklai
dyti nesibaigianti propaganda 
apie “laisves”, kuriomis tačiau 
žmonės netiki, jausdamiesi so-

dirbta neįtemptai, blogai išnau
dota technika ir arkliai. Dėl bu
vusių liūčių pageidauta, kad te 
ritorinių gamybinių valdybų spe 
mabstai ir ūkio vadovai turį 
ypatingą dėmesį skirti drėgmės 
pertekliui pašalinti iš laukų. Pa 
sirodo, komitetas susidūręs su, 
jo nuomone, žalingu kai kurių 
žemės ūkio darbuotojų nusista
tymu, kad, esą, nebegalima sė
ti cukrinių runkelių, kukurūzų 
kvadratiniu-lizdiniu būdu, o taip 
pat linų. Komitetas nurodė — 
cukrinių runkelių reikia sėti- 
kuo daugiau, net panaudoti ir 
plotus, kurie buvo skirti bul
vėms. Žemės ūkio komitetas pa
reikalavo užtikrinti, kad cukri
nių runkelių, linų, kukurūzų 
sėjos planas būtų besąlygiškai 
įvykdytas.

Buvo išbarti ir Lietuvoje vei
kią sovehozai. Esą, daugelis jų 
nepakankamai vertina lininin
kystę, kai kuriuose sovehozuo- 
se buvo blogai organizuoti lau
ko darbai. Nusiskundžiama, kad 
kolchozai mažai rodą pastangų 
auginti viščiukus. Esą, dėl at
skirų ūkių vadovų ir gyvulinin
kystės darbuotojų kaltės nesi
laikyta elementarių paukščių 
laikymo taisyklių, todėl nemaža 
jų stimpa. (E.)

Britas išskrido į Indiją 
tartis Bendrosios 
Rinkos reikalais

LONDONAS. — Duncan San- 
dys, valsetybės sekretorius Bri
tų bendruomenės (common- 
wealth) reikalams, išskrido į 
Indiją pasitarti su indų parei
gūnais dėl Britanijos ketinimo 
įsijungti į Europos Ekonominę 
Bendruomenę (Bendrąją Rin
ką).

Pasikalbėjimo darbotvarkėje 
būsią ir Sovietų Mig-21 kovos 
lėktuvai, nes Indija juos perka 
iš Maskvos.

— Jungtinių Amerikos Vals
tybių ambasadorius Atėnuose 
-Henry R. Labouisse birželio 8 d. 
pranešė, kad JAV patvirtino 10 
milijonų dolerių paskolą finan
suoti privatinę pramonę Graiki
joje. Taigi Jungtinės Amerikos 
Valstybės išvystymui paskolų
Graikijai bus davusi 53 milijo- 

vietinės priespaudos belaisviais.^_nus dolerių.



DRAUGAS, "antradienis, 1962 m. birželio mėn. 12 d.

Rašo DR. AL. RAČKUS

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer Avė.. Chicago. 32 ii

PELAGRA ARBA SUSNA
Pelagra (susna) yra ehroniš- ant rankų ,veido ir kitur, kur 

ka liga, kylanti dėl mitybos trū įtik saulės spinduliai paglosto.

. įicortenui, tai tas vaistas gydy- , Mes visi dažnai madomis seka- 
, tojo priežiūroje, atitinkamais ,me’ moterys daugiau rūbuose, 
' kiekiais, yra vertingas vaistas ° vyrai pažiūrose laikosi- 
kai kurioms astmos rūšims gy- “ Vysk* Pr> ®ŪŽyS
dyti. O be gydytojo priežiūros | — ... ...........

j Meticorteną vartoti yra gan ri
zikinga.
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kūmo ar kūno nusilpimo, pasi
reiškianti charakteringais išbė-

L-igos eiga. Susniniai šašai po 
pasikartojančių kas pavasarį

II. Dr. W. C. Bornemeier yra 
naujai išrinktas Chicagos ii Cook 
apskrities Tuberkuliozės Instituto 
direktorium.

Klausia M. V. — Nusipirko
me farmukę ir turbūt teks iš 
čia bėgti. Čia taip viskas miela, 
taip gražu, žemelė derli ir vis
kas būtų gerai, jei ne piktžolės 
“poison ivy”, kurios visur pa
tvoriuose tarpsta. Pereitą vasa
rą “poison ivy” piktžolės taip 
smarkiai mane apdilgino, kojas 
ir rankas varvančiais skaudu
liais nuplikino, kad net visą 
mėnesį išsikamavau. Šįmet tas 
pats. Viską dariau išnaikinti 
tas “poison ivy” piktžoles, bet

p. šileikbs, o. p.
ormopetlas. l'rotezistas 1 

aparatai-Protezai Mod. bai, I 
dažai. Spec. pagalba kojom?, 
t Arch Supports) ir t.t

Vai 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1 
ORTHOPED1JOS t’ĘCHNJKOS I.AB 
:K50 W. 68rd St., Chicago 29, UI 
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0R. j. m M. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė,
Priima ligonius pagal susitarimą 

D 61 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1542 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskiėd, išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS
rėjos! vemti, bet nesidavė. Taip , -nai Kiau auga. ousimnaa- į 63rd S?re!t
išsikankinau beveik pusdienį. mas> daktare, patark, kaip ga-Į vai.- kasdien įo—12 vai. ir 7—9 v.
Tad prašau daktarą paaiškinti, ; lėčiau sėkmingiau tuos nuodin- •ien. uždaryta Kitu laiku susitarus 

" ‘ Ofiso telefonas PK 8-3229
Kez. telef. VVAlbrook 5-5078

Bez. HE 8-1670

DR. K. G. BALU KAS ,
AKUŠERIJA IB MOTERŲ EIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Craivford 

| Medical Building). tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 8-0001,

rimais ar sušašimais ant rankų i atakų palieka spalvingas dėmes 
ir veido, pasikartojant kas pa- Į ant odos. šašai ir skausmai tai 
vasarį ir paaštrėjanti vasaros , būtų dar pusė bėdos ,jei bendra 
metu. ' sveikata nekriktų. Bet kada

Kadangi pelagra sergantis Ii- žmogui burnos vidus parausta 
gonis atrodo suvargęs, suny- ir visa burna bei liežuvis pasi- 
kęš, paniuręs, pasišiaušęs ir ša- daro skaudus, be to, dar dažnai 
šąis aptekęs, tai žemaičiai tokį viduriavimas vargina ir vidų- 
žmogų vadina “sūskium”, o pa- , rius skauda, apetito nėra ir vi
ela' ligą vadina “susna”. Lietu- 1 sas žmogus nyksta, tuomet ir 
vių žodynuose žodis suskis reiš- į nervai pakrinka. Tada žmogus 
kia nusigyvenusį, nusususį žmo- be .sveikatos patampa melancho • ar šie vaistai yra kenksmingi , °us baisius augalus išnaikin- 
gų. j liškas, labai piktas arba gauna sveikatai, ar tik mano organiz- Būsime labai dėkingi.

Lietuvoje pelagra (susna) kokią nors maniją. Tuomet kai mas neperneša jų, ir ar su jais)
būdavo reta liga, ir tai pasitai- kurie nerimo apimti nusižudo, galima astmą gydytis, kad ir ' a >mas • • s vie_

1 teis kur a.uo'a, noison ivv” i*oi”kydavo tiktai tarp varguome- Šiaip ligoniai nuo nusilpimo ir mažiausią kiekį vartojant. i > & r j ,
nės. Kaip dabar rusų okupuo- komplikacijų miršta Italijoje, v ,kia apibarstyti stambia druska
toje ir tarybinėje santvarkoje apie 10%. Amerikoje nuo pelag . ^mas • • Kieno (roc s t), ir tie nuo ingi zo-
esančioje Lietuvoje yra, nezi- ros mažiau miršta, nes čia gy- ° & J
nia. Tačiau Rumunijoj, Italijoj, dymosi sąlygos yra geresnės.
Balkanų tautose ir Amerikoje, Laiku gydant, liga yra pagydo- 
ypae Chicagos apylinkėse ir pie ma.
tihėse valstybėse, pelagra daž- Pelagros galima išvengti mai 
ridkąi pasireiškia. Rumunijoj tinantis šviežiu ir gerai balan
das dvidešimtas žmogus turi suotu maistu. Pelagrą gauna 
pęlagrą. į dažniausiai neturintieji ko val-

■ A- x - -r, i / 'gyti, tačiau gauna ir tie, kurieSimptomai. Pelajros (sus- * . , ’.• . , , “-i - ! turi perdaug ir nežino kaip vainos) liga pradeda veikti žmogų .. ~ , . ,•i ci-x x • t j - - gyti. Gauna pelagrą ir tie, ku-įš lėto, taip, kad pačioje pra-I . . ., , ..L. . . . . ine jsikalba sau, kad negalidzioje pats žmogus negali susi- , . x ,• . ,. , . ” . ® to ar kito valgyti, arba toks arvokti, kas jam darosi. Pirm ne- , .. ..• . - v . , , i kitoks valgis jiems neva ken-gu išbėrimai ar šašai ant odos , . T7.,. ..... , , .■ , x • • n x • x kia. Kiti, prisiskaitę kažkokiųpasirodo, tai pnes trejetą ar \ v- . . - x i Radistų dietetikos speeų knygporą menesių žmogus netenka . .. . _ .’• 7., -, • • -v,. , . palaikių, mėgina moksliškai”apetito, viduriai nevirskma kaip i , ,. .?. , . . .r.y. gydytis, maitindamiesi neracio-reikiant. Be to, ūpas blogas, .... ._ ...o |naliai ir nenatūraliai.

visas kūnas drebėti ir širdis pra 
dėjo labai plakti taip, kad tuo- 
jaus, išgėrus man daugiau kvor
tos pieno, išpylė prakaitas ir no-! nePavyko ’ juo ^ki&u naikinu, 

tuo smarkiau auga. Susimilda-

Mūsų kolonijose

~ • Redakcija straipsnius’ tai-
£ so savo nuožiūra. Nesunau- 
S dotų straipsnių nesaugo, juos 
s grąžina tik iš anksto susita- 
£ rus. Redakcija už skelbimų 
s turini neatsako. Skelbimų 
~ kainos prisiunčiamos, gavus 
g prašymus.
HIIIIIIIIIIimiilIlIlIllIlIlIlIlIlIlIiimilllllllllllIlllllllllllllllllIlIlIlIlIlllllliiiiiiiiE:

e Redakcija dirba kasdien ~ 
8:30 — 5:30, šeštadieniais E 
8:30 — 12:00.

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

Telefonas: GRovelielI 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 West Marųnette Rd
Valandos 9—12 lr 7— 
susitarimą, išskyrus 
uždaryta.

9 v. v. pagal 
trečiadienius.

Ofiso ir buto tel. Oljympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Colirt, Cicero
Kasdien 10-12 ir 
tad. tik 10-12.

4-7 Treč. ir šeš

DR. J. RIMDZUS
CHIBOPRACTOR

Headaches, Arthrjtls, Rheumatism. 
Spine & Nerve, Ailme'nts 

1428 Broadway. Gary, Indiana
Valandos — šeštad. 9 —: 12 vai. 

P. M. Kitu laiku pagal susifciflmą
Telef. Office Gary: Gary 8858635 

Kės. Chicago BIshop 7-5833

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 West 69th Street i 

Spec. ORTHOPEDINfS LlGGr 
Priešais o\. Kryžiaus ligoninę

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

Telef. REpublic 7-2290.

DR. ANT. RUDOKAS. Opt
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

keičia stiklus lr rfenms 
4455 S. California Avė. VA 7-738 J
Vai.: 10 ryto iki 8 vak., trečiad
uždaryta, šeštad. 10 v r. (kl 2 p. p

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

(Spec. plaučių ir širdies) 
756 West 3oth Street

(kampas 35-ta ir Haisted) 
Valandos vak. 6-9. šeštad. 10-2 p.

Trečiad. susitarus.
Tel. Ofiso — BI 7-0400.

Dienos metu tel. CA 5-5010

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

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

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

Lewisfcn, Maine
Mirė lietuvis

A. a. Augustinas Rudokas, 
78 m., po trumpos ligos mirė 
gegužės 20 d. Velionis buvo se
nosios kartos ateivis. 1905 m. 
atvyko į Ameriką ir gyveno 
visą laiką Lewistone, Jo žmona 
Valerija mirė prieš 4 metus, o 
sūnus Antanas mirė prieš 2 me
tus. Paliko vieną sūnų Augus
tiną su žmona ir dvi anūkes, 
ir mirusio sūnaus žmoną ir a- 
nūką. Buvo kilęs iš Dūkšto pa
rapijos, Štašionių km.

Patricijaus koplyčioje

kartais galvą skauda, neretai 
užmigti sunku ir po krūtine da
rosi nėgera. Paskui liežuvis pa
sidaro skaudus, lyg peršti. Ant
odos pradeda atsirasti -ritacyos visokie trys kunigai pranciškonai atlai-
mai, kūne vėliau pavirsta j bai-1 _ „„x„:.i,:______ :__ •_
siūs šašus. Tuos tad susninius
šašus reikia čia plačiau aprašy
ti ' ’ ? ■

jSusniniai išbėrimai pražysta 
pavasaryje ir per vasarą darosi

Odos ligos ir daugybę siste
minių ligų, gali iššaukti ne tik
tai parazitai bei mikrobai, ne t 
tiktai chemikalai ar mechaniš- '

dvasios sutrikimai ar jsivaiz- 
j duotos baimės, bet taipgi ir mi
tybos trūkumai bei nenormalu
mai.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUSvis aršesni ir aršesni, kol oras | 

atvėsta. Iš pradžių ant odos pa- ’ 
sirodo raudonos erythemos (dė į Klausia OI. K. — Esu 69 m. 
mės), labai panašios į nusipliki- į amžiaus, jaučiuosi neblogai, dir 
ninią nuo saulės. Vėliau oda su- bu visus namų darbus; verdu, 
tinsta ir pleiskanoja, arba skys- | plaunu, prosinu ir t.t. Miegu 6 
tos pūslelės atsiranda ir pratrū Į ar 7 valandas. Bet mane namiš- 
kūsios alma. Toji liga bijo sau-1 iriai bara, kodėl aš dienos metu 
lės. Nuo saulės spindulių ar nuo i neprigulu valandėlei. Ar reika- 
kvarco lempos tiesiog padūks-' lingas man poilsis dienos me
ta. Jei žmogus padaro klaidą ir tu?
prieš saulę ar po kvarco lempa i Atsakymas OI. K. — Sulau- 
tas žaizdas pakaitina, tai jos ‘ kus 65 metų amžiaus, yra svei-
pavirsta į baisius šašus. Tie 
šlykštūs šašai pasidaro juosvi,

ka ir naudinga atsigulus pris- 
nūsti perpiečiais. Toks popieti-

šausi, luobuoti, lyg pušies luo- nis poilsis veikia raminančiai į 
bąs, sutrūkinėję skersai ir išil-! nervus, atgaivina energiją, pra-
gai, dvokia ir niežtančiai skau
da. Tie susniniai šašai daugiau
sia užsideda ant rankų alkūnių, 
ant veido, kaklo ir ant galvos.

ilgina amžių.
Klausia K. B. — Aš turiu 

bronchinę astmą, kurios negaliu 
atsikratyti. Pastaruoju laiku

Jie rečiau atsiranda ant kruti-1 vienas kitos tautybės gydytojas 
nės ar ant pilvo, jei bent ligo- buvo prirašęs nuo astmos vais- 
nis be marškinių pusplikis vai- i tų — “Meticorten” tablečių, 
kščiotų. Susniniai šašai bei žaiz- Man suvalgius vieną tabletę, 
dos dažniausia būna simetriški tuojau pasidarė blogai, pradėjo

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.

Sv.

kė gedulingas šv. mišias už Au
gustino sielą.

Gausiai palydėjo į kapines vie 
tiniai ir iš toliau atvykę. Laido
tuvėse dalyvavo iš Medford, 
Mass., atvykę B. ir M. Jakučiai 
ir V. ir E. Sabai.

Velionis priklausė šv. Baltra
miejaus draugijai ir .eilei kitų 
katalikiškų organizacijų. 

Atvyksta kiekvieną sekmadieni
Lewistone lietuviai seniau kar 

tą per metus atsikviesdavo ne

kviestas “Laisvės Varpo” radi
jo valandėlės vedėjas Petras 
Viščinis iš Brocktono, Mass. 
Meninę programą atliks Lietu
vių Meno Mėgėjų Ratelio cho
ras, vedamas muz. J. Beinorio.

Visi tautiečiai kviečiami kuo 
gausiau atsilankyti ir pagerbti 
žuvusius bei kenčiančius bro
lius Rusijos gilumos ištrėmime.

Balfo rinkliava

Gegužės mėneęį vykusi Wor- 
cesteryje Balfo naudai rinklia
vą davė virš 400 dol. aukų. 
Balfo valdybą sudaro pirm. K. 
Jonaitis, sekr. kun. J. Steponai
tis, ižd. P. Babickas, nariai Ą. 
Vagelis ir P. Aląyošius.

Mirė Magdalena Piktelienė

Gegužės 25 d. mirė buvusi 
ilgametė aktyvi Moterų s-gos 
5-tos kuopos narė Magdalena 
Pikįelienė-Vasiliauskaitė, kilu
si iš Liubavo parapijos, Alytaus 
apskr. Dvidešimt penkerių me
tų atvyko į Ameriką ir čia iš
gyveno 52 metus. Buvo susipra 
tusi lietuvė ir didelė labdarė — 
rėmėja lietuviškų vienuolynų:

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

• ai. aus don nuo 6—8 vai vak
Šešt. 2—-4 vai.

l’rečlad. lr kitu laiku pagal sutartį. 
Ofiso telef. 476-4042 
Rez. M/Aibrook 5-3048

Tel.: REliance 5-1811
8R. WALTER 1 KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street 
Vai.- Pirmad., antrad.. ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:38-8:80 
vai. vak. šeštad 1....4 vai., trečiad'.

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

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

chirurgija
Ofisai: 7968 S. Western Avė., tel. 
GR 6-0091; 392 E. 169th St., Harvey, 
III., tel. EDison 3-4383; 80 N. Ml- 
gan Avė., Suite 808, tel. CE 6-7764, 

Valandos pagal susitarimą

, . . . , , . . .v ,tėvų marijonų ir pranciškonų,
S iST V iu“ i Nekalto Prasidėjimo ir šv. Ka-

zimiero kongregacijų. Priklausėčiai atlikti, o dabar kunigai 
pranciškonai sekmadieniais at
vyksta iš Green, Maine.

Vietos lietuviai yra gerai pa
siturį, turi gražų klubą, kuria
me yra patogi salė. Dukštiškis j

Į
Worcester, Mass.

Tragiškųjų birželio įvykių 
minėjimas

Minėjimas rengiamas birže
lio 17 d. 4 vai. Maironio parko 
dar ne visai užbaigtoje įrengti 

^naujoje salėje. Kalbėtoju pa-

visom moterų Šv. Kazimiero pa
rapijos draugijom, bet ir ypa
tingai savo veikla pasireiškė 
Moterų s-gos 5-je kuopoje, ku
rios valdyboje yra išbuvusi dau 
gelį metų. Tad Moterų s-ga 
drauge su namiškiais liūdi ne
tekusi brangios savo narės.

Velionė paliko 2 sūnus, 3 dūk j 6132 S. Kedzie Avė. WA 5-2670. 
teris ir vaikaičius. Iškilmingai Valandos pagal susitarimą. Jei ne-

f—v

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

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

Valandos pagal susitarimą 
-•ei. ofiso HE 4-5849. rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
VYKDYTOJAS ir chirurgas

2434 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvir.. penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, treč.', š.ašt. pagal sutartį, 
sekm. uždary ta.

rel. ofiso HE 4-5758: Res. Hl 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika lr Alergija) 

valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
-ai.; penkt. 10 v. r. iki 9 v y.; 
šeštad. 10 v. r iki 1 p. p. Ligonius
priima pagal susitarimą.

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

2737 VVEST 71st STREET 
Valandos tik susitarus 
Tei. GRovehiU 6-3409

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

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Taipgi įvairios nervines ligos 
Valandos pagal susitarimą.

4063 Archer Avenue
(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

palaidota Notre Dame kapinėse.

Be naudos praleistas laikas yra 
buvimas, naudingai sunaudotas 
laikas yra gyvenimas. — Young

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

Current Dividend up to 4i/į%

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

“1. ofiso ir buto OLynmio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. loth St., Cicero
Kasdien 1-—-s Vai. ir 6-V-8 valį vak 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA-CHIRURGE 

4146 S. Archer Aye.
Vai.: Kasdieni popiet nuo 12—X v&l. 
vak.. pirm., antr., ketvir. 6—9 vai. 

Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIRI! LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

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

vai. ryto iki S vai p. p.
Ofice tel. RE 7-1168 

Res. tol. TVAlbrool 5-3765

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71 st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNO PARTNERIS

DR. E. HOERSTĖR
CHIRURGAS 

2858 VVest 63rd St.
Tel. PK 8-7773

Vai.: pirmad. ir ketv. 6 iki 8 v. v., 
antrad. ir penkt, 1 iki 4 n. p.

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 W. 63d. St. 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Rez. tel. GRovehiU 6-0617
Valandos: 1-8 p. m. ir 6-8 p. uj.

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

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. telef. AVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika lr specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2—4 Ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais lr sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. šeštadieniais nue I vai. iki 5 vai. vak.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERS, 
LIGOS

Ofisas lr rez. 2652 W. 59th St.
Tel. PRospect 8-1228 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. lr 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

atsiliepia skambinti MI 3-0001. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
■SpeclalybS akušerija lr moterų ligos

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

Vai.: kasdien 1-—8 ir 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1-4 p. p, 
7tr«;ų«.dlenlaf» nždarvla

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 tr rez. WA 6-2017 
Ligonius nriima pagal susitarimą

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

(JOKŠA)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKU LIGOS 
2650 West 63 Street 

Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 v. Iki 
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8;
šešt. nuo 1 Iki 4 vai.
Tel. ofiso PO 7-6000, r«z. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 Wrst 63rd Street 
Vai. kasdien nuo I— 4 p. p. lr 6

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpecialybS — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 Sv. Kedzie Avenne
PAGAL SUSITARIMĄ 

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

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHERURGffi 

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

Telef. offiso: PUllman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946 

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

Tel. ofisų RE 7-8818, VT 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Ofisas 3259 S. Haisted St.
Vai. Antrad. ir penkt. 8-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie lr Archer)

iki 8 vai. Trečiad. ir šešt uždaryta. į VAT, ■ kasdien nuo 2 Iki 9 vai. vak.
' ~~~~ 1 Treč. ir sekmad. tik jmidt&rua.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6198
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS 
2454 West 7 lst Street

Priima ligonis pagal susitarimą^ 
DS1 valandos skambinkit tek: HE 
4-2128 nuo i iki 8 vai. popiet, kas
dien, Išskyrus trečiad. ir šeštąū.

Telefonas — GRovehlll 6-2828

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street
Specialybe: AKUŠERIJA lr MOTERŲ 

LIGOS
alandos: nuo 1-4 lr 6-8 vai. vak. 
Šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGO 

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

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

Tel. ofiso PR 6-6446, res. HE 4-8159

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Road 
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. ir 7 Iki 8 v. v. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haisted Street 
Tel. ofiso CA 6-0257, rex. PR 6-6669 

Rez. 6600 So. Artesian Avenue 
Vai.: 11 v. ryto iki S v. p.p., 6-7 r.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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



Vaiku darželiai

JAUNIMO AUKLĖJIMO 

LAIDAS
Kartais psichologai žmogų 

pavadina naminiu gyvūnu. Iš 
tikrųjų, jis yra gyventojas ne 
laukuose, bet namuose. Namų 
aplinkos ir motinos meilės žmo 
gus iš pirmųjų vaikystės die
nų yra išsiilgęs visa prigimti
mi, ypač tada, kai dar jam 
reikia visokeriopos globos.

Niekas neatstoja motinos 
globos ir jos meilės. Prigimtis 
ją išmokė būti auklėtoja, ko
kios negali paruošti joks in
stitutas ar universitetas. Auk
lėjimo darbe krikščionybės ir 
tautiškumo stipriausius pagrin 
dus stato motina ir tėvas. Nuo 
motinos ir tėvo rankų vaikas 
pradeda žengti pirmuosius žing 
snius. z

*
Pirmuosius, dažnai lemiamos 

reikšmės, žingsnius jis žengia 
j platųjį gyvenimą iš tėvų na
mų. Kas tėvų namuose buvo 
jam brangu, tai bus brangu 
ir visą gyvenimą. Dažnai mes 
grįžtame mintimis į savo na
mus, į tas vietas, kur maži 
buvome, kur motinos globoje 
buvome laimingi. Nereikia 
mums įrodymų, kad motinos 
kalba yra gražiausia, kad gim 
tasis kraštas mieliausias.

Būdami atskirti nuo tautos 
didžiojo kamieno, esame išsta
tyti nuolatiniam pavojui pra
rasti savąją kalbą, netekti sa
vųjų papročių, trumpai tariant, 
susilieti su didžiąja žmonių ma 
se, kurioje esame ir gyvena
me. Todėl tėvų namai yra pir
mieji ir veiksmingiausi atspa
ros taškai, kurie gali išlaikyti 
mūsų brangiuosius tautos tur
tus.

Jeigu tėvai nekalba namie 
su savo vaikais lietuviškai, tai 
jau padarytas lemiamas žings
nis nuo savo tautos. Šiuo at
veju lietuvių kalba vaikui ne. 
bus brangi, ir veltui bus pas
kui skatinimai ir raginimai, 
tariant dainos žodžiais: “lietu
viais mes esame gimę, lietu
viais turime ir mirt”.

Tėvams tenka didelis užda
vinys savo namuose išbalan
suoti vadinamą namų politiką. 
Vaikai turi savo tėvams įtakos 
nemažiau kaip šie savo vai
kams. Mažieji duoda daiktams 
vaikiškus vardus, kuriuos visa 
šeima paskui ilgą laiką, o gal 
net ir visą gyvenimą vartoja. 
Prisitaikymas prie vaikų už
gaidų dažnai keičia visos šei
mos gyvenimo būdą. Taigi ne
lengva yra surasti, kur reikia 
prisitaikyti ir kur reikia vaiką 
pritaikyti.

Jauno žmogaus siela yra vi
sada pasiruošusi gauti, o ne 
duoti. Ji yra dar tik minkštas 
vaškas, į kurį galima įspausti

visokių formų. Ji betgi for
muojama ne įrodymais, bet pa 
vyzdžiais. Jos žinojimas remia 
si ne tuo, kas buvo pakan
kamai įrodyta, bet kad buvo 
tėvo ar motinos pasakyta. Ir 
vaiką laimi ne tas, kuris daug 
žino, bet tas, kuris jį labiau 
myli. Todėl didžiausias auto
ritetas vaikui yra jo motina, 
kuri jam atstoja ir gydytoją, 
ir mokytoją, todėl ir auklėto
ją, nes ji jį labiausiai myli.

*
Kiti didieji vaiko autoritetai 

yra jo draugai, su kuriais jis 
žaidžia ir dalinasi laimingu 
vaikystės gyvenimu. Kaip vi
sus žmones, taip ir kiekvieną 
vaiką reikia vadinti socialiniu 
gyvūnu. Jam reikia bendro gy
venimo ir bendrų interesų.

Šitai žinodami, sociologai - 
psichologai ragina kurti vai
kams darželius iš pat pirmųjų 
ir trapiausių jų amžiaus me
tų ir pratinti juos gyventi vi
suomeniškai.

Anais laikais, kai mūsų tė
viškėse vaikai visą laiką buvo 
arti prie savo motinų ir jau
kios namų aplinkos ir kai laks 
tė būriais visą dieną, neturė
dami pavojaus patekti blogon 
gyvenimo įtakon, nebuvo rei
kalo nei galvoti, nei žinoti apie 
kokius vaikų darželius, nors 
jų taip pat kai kur, ypač mies 
tuose, reikėjo.

Dabargi, kai motina ir tė
vas turi dažnu atveju visą die
ną dirbti, kai maži vaikai pa
liekami nežinia kieno globai, 
vaikų darželių reikalas pasi
daro labai aktualus. Atseit, rei 
kia tokios vietos, kuri iš da
lies atstotų namų aplinką, ir 
reikia tokių moterų, kurios tu 
retų vaikams motinišką meilę.

Mūsų lietuviškame gyveni
me yra jau padaryta tuo rei
kalu gražių žingsnių ir pas
tangų. Vaikų darželius mes 
turėtume labai vertinti ir rem
ti dėl dviejų svarbiausių prie
žasčių: dėl jų krikščionišku
mo ir tautiškumo. Jeigu tai y- 
ra tiesa, kad žmogaus prigim
tyje vyksta kas septyni metai 
tam tikras persilaužimas, kurį 
reikėtų laikyti organizmo ru- 
tul'iojimosi ir sielos pajėgų per 
ėjimu į naują etapą, tai pir
mieji septyni metai neša visam 
gyvenimui lemiamą charakte
rį. Mums, kaip krikščionims, 
svarbu yra, kad naujoji kar
ta ateitų į gyvenimą su krikš
čionišku charakteriu, ir kaip 
lietuviams mums turi rūpėti, 
kad mūsų jaunimas augtų lie
tuviškas. Todėl mes labai ver
tiname seselių ir kitų idealistų 
tiems reikalams kilnų pasiau
kojimą. V. Rim.

Spaudoje ir gyvenime

DIDŽIOJI KRAUJO AUKA
Iš naujai pasirodžiusių knygų 

ypatingo dėmesio verta J. Aisčio 
suredaguotoji “Laisvės kovų dai
nos”. Čia taip vaizdžiai mums per
teikiama didžiųjų patriotų — par
tizanų auka:

Miškų tankmėj sumigo žvėrys,
Sumigo paukščiai ant šakų;
Tik mūsų akys liepsnom žėri,
Širdis tik ilgisi audrų.
Vienu posmeliu tiek daug grau

daus ilgesio perteikiama:
Dievuliau, žvaigždėtoj padangėj 

Tiek daugel ten mirga žvaigždžių...
Kodėl pas motulę, pas brangią

Sugrįžti daugiau negaliu.
Kai kurios to rinkinio dainos 

skirtos atskiriems mūšiams apdai
nuoti. Ir čia randame taip gilų jspū 
dį paliekančių vaizdų:

Lieknos pušys skilo, beržai virto 
kryžiais,

Kraujo upės liejos Kalniškių 
mišku ;

Daug jaunų bernelių į namus 
negrįžo,

Nesugrįžo sesės — žuvo jos 
kartu.

Daugelis dainų tai lyg raudos, 
kurios apgaili kraujo auką davu
sius, gyvastį laisvės kovose prara
dusius partizanus, kurie mirė ne 
ant artimųjų rankų, o ant kurių 
“nuo beržo šakelių biro ašarėlės, 
iam salva lenkė, visos šilo ašies”.

Prie kelio jų liūdi “suvargęs srnūt- 
kelis” ir balti jovarai.

Kur žuvo partizanas, bijūnas 
ten žydės,

Kur sudegė gimtinė — nauja 
graži stovės!

Žydės tėvynė mūsų laisva, 
graži, jauna,

Ir brolį partizaną minės graudi 
daina.

Tėviškė jų žygio nepamirš, “mi
nės tave brangi tėvynė, kai laisvė 
avis šaly”.

Karžygių auka giliai įvertinama; 
jie ir mirę yra mums meilės objek
tas; atmintyje visada pasiliks gy
vi:

Pabučiavau tau kaktą:
Šalta, ji kruvina...
Mano širdis tau meilės,
Karžygi, kupina.
Sesė lietuvaitė prisimena pasku

tinį atsisveikinimą su partizanu. 
Tada jis prašė neverkti jo, jeigu 
jis žūtų. Bet ar širdis gali klau
syti tokių įsakymų?

Atleisk, tavęs nepaklausysiu,
Raudosiu, kiek man jėgos leis,

; Pati eisiu ir kitus kviesiu
Tavo mintais laisvės keliais.
Dainoje perduodamas partizano 

testamentas: “Ir čia žuvai. Ir pa
rašei krauju ant tėvų žemės... Lie
tuvi, amžiais būk didus, nes tavo, 
kelias — kruvina kova”.

(Nukelta į 4 pusi.) I

KARDSNOEIJ KOLEGIJOS REFORMA
Ar filosofas J. Maritain'as gali būti kardinolu?

M. KRUPAVIČIUS

Antrajam Vatikano sųsirin- miesčio vyskupijų valdyti. Tad 
kimui teks pravesti reikiamą nevyskupais paskutiniaisiais de

(Bažnyčios reformą. Manoma, šimtmečiais buvo tik kardinolai 
kad ta reforma pelnys didžio- diakonai, bet jie nebuvo ir dia
dos reformos vardą. Bet Jonas konai, bet kunigai. Jonas XXIII, 
XXIII, nelaukdamas susirinki- pravedęs kalbamą reformą, kar 
mo, nuo pat savo popiežiavimo dmmų suskirstymo į tris kate- 
pradžios nuolat veda mažąsias gorijas nenaikina, bet tik visus 
reformas, kurios dėl pasikeitu- kaidmolus konsekruoja vysku- 
sių gyvenimo sąlygų yra rei- pais. Popiežius savo reformą 
kalingos Bažnyčiai. Jų tarpe pa taip grindžia: “Teisinis pagrin- 
minėtina kardinolų kolegijos re das konsekruoti visus Švento- 
forma. Pirmu pažvelgimu ši re- sios kolegijos narius vyskupais 
forma mažos reikšmės, bet iš pirmiausia yra tame fakte, kad 
tikrųjų Bažnyčiai ji yra reikš- kardinolai, būdami popiežiaus 
minga. visuotinės Bažnyčios valdymo

Visi kardinolai — vyskupai I bendradarbiais, turi būti vys- 
Popiežius paskutiniojoje kar- kupais. Antra, skirti visus, be 

dinolų konsistorijoje pranešė, išimties, kardinolus vyskupais 
kad jo sprendimu visi kardino- teisė glūdi ir tame istoriniai į- 
lai būsią vyskupais. Tas jo nu- rodytam fakte, kad nuo senų 
sistatymas buvo įvykdytas š. senovės Romos priemiesčio vys
iu. Didįjį Ketvirtadienį, balan- ^upai kardinolai, kunigai kar- 
džio 19 d., Šv. Petro bazilikoj, dinolai ir diakonai kardinolai 
Pats Jonas XXIII konsekravo daugiau ar mažiau betarpišku 
vyskupais 12 kardinolų, kurie būdu dalyvavo inkardinacijoj į 
ligi šiol buvo kardinolais dia- Daterano baziliką, o tai reiškė 
konais. Konsekruoti šie kardi- visų kardinolų dalyvavimą tam 
nolai: 'Ottaviani, Di Jorio, Brač-■ tikrame laipsny vyskupų vysku- 
ci, Roberti, Jullien, Larraona, P° (popiežiaus) autoritete . 
Morano Heard, Bea, Bacci, i
Brov/ne ir Albereda. | Revoliucinis aktas

Reikalinga žinoti, kad kardi- i šią Jono XXIII reformą spau 
nolų kolegija, oficialiai vadina- į da vadino revoliuciniu aktu. Čia 
ma Šventąja kolegija, susiskirs-1 į šį klausimą nemanau gilintis, 
tyta į tris kategorijas: kardino- : Tačiau pažymėsiu, kad ji turi 
lūs vyskupus, kardinolus kuni- ’ kelis aspektus.
gus ir kardinolus diakonus. Kar Pirma, tuo aktu popiežius pa- 
dinolų kolegijos toks suskirsty- ) brėžė vyskupo poaukščio svar- 
mas buvo nuo pat kardinolų bą ir reikšmę. Kardinolo vertė 
instituto įvedimo. Šiandien toks Bažnyčioj labai aukšta. Kardino 
suskirstymas neturėjo jokios j lų kolegija yra lyg popiežiaus 
praktiškos reikšmės. Į senatas, kuris jam padeda vai

tą kliūtį sušvelnina, nes vys
kupų institucija ir atskirtųjų 
brolių pripažįstama bei pateisi
nama. Ir jie randa jų pateisini
mą ir pagrindimą Šv. Rašte.

Kardinolu gali būti ir 
pasaulietis

Trečia, daugelio manymu, ši 
popiežiaus reforma sudaro bent 
teoretinę galimybę skirti kar- 

j dinolais ir pasauliečius. Tiesa, 
j kanoniškoji teisė reikalauja iš 
i kandidato į kardinolus turėti ■ 
: bent kunigystės šventimus. Bet 
šitas reikalavimas atsirado tik 
1917 m., labai neseniai. Jis ne- 

' įsišaknijęs, neturi tradicinio 
charakterio, tad nesunku jį ir 
atšaukti. Dėlto Vatikano sluok 
sniuose suka gandai ar gal tik 
liežuviai, kad išimties keliu į 
kardmolų kolegiją būsią kvie
čiami ir pasauliečiai. Tie gan
dai net stato ir kandidatus į tos 
rūšies kardinolus. Tarp jų mini- 

, mas ir Jokūbas Maritenas (Ma- 
iritain). Toks kardinolas pasau- 
i lietis būtų augančių pasauliečių 
į Bažnyčioj vaidmens ir atsako- 
I mybės simbolis. Sunku šiandien 
■ įspėti, ar ši popiežiaus reforma ; 
• turi institucinį charakterį ar 
visai išbraukia galimybę įeiti 
pasauliečiui į kardinolų kolegi-' 
ją-

Istorija žino pasauliečių kar- 
dinolų. Jų buvo ypač XVI ir 
XVII amž. Bet kardinolų pašau 
liečiu kolegijoj buvo visada ne
reikšminga mažuma. Tokiu pa
sauliečiu kardinolu ligi savo gy

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. birželio mėn. 12 d. 3

Kyšininkai — komunistai Lietuvoje

Komunistai sudaro palankias sąlygas kyšininkavimui 
klesteli

JURGIS VĖTRA

Vinco Kudirkos raštuose į- 
amžinti rusų valdininkai — ky
šininkai ir girtuokliai, anuo me 
tu valdę Lietuvą, jau toli pra
lenkti kompartijos pareigūnų. 
Ne šimtai, bet tūkstančiai Krug 
lodurovų Vziatkovičių — kyši
ninkų rusų tarpsta pavergtoje 
Lietuvoje.

“Jaunosios gvardijos’’ kolcho 
ze statomi trobesiai, kurie ir ko 
munistinėje santvarkoje turi 
būti apdengti. Truks, plyš, bet- 
nerasi medžiagos stogui. Kol
chozo pirmininkas nutarė ky
šiais šoferį papirkti. Tegu J. 
Misiūnas, aukščiausio teismo

venimo pabaigos XVII amž. bu
vo žinomas prancūzų politikas 
ir valstybininkas Mazarini. Li
gi XIX amž. pabaigos kardino
lų kolegijoj buvo kardinolų be 
jokių šventimų. Paskutinis pa
saulietis nekunigas buvo pas
kirtas kardinolu 1835 m. Tai 
buvo italas Carlo Cristofori. Il
giau už jį gyveno kitas kardi
nolas pasaulietis — Teodulfas 
Mertelis, gimęs Italijoj vokietis. 
Jis buvo Pijaus IX laikais baž
nytinės valstybės ministeris. 
Gauti kardinoliškai skrybėlei 
jam teko 1858 metais priimti 
diakono šventimus. Tas kardino
las mirė 1899 metais. Jam mi
rus Bažnyčia ligi šiol kardino
lo pasauliečio neturėjo.

Kiekvienas kardinolas turi sa
vo tituliarinę bažnyčią Romoje. 
Kiekvienas kardinolas vysku-

dyti Bažnyčią. Tačiau valdžią 
Bažnyčioje po popiežiaus turi 
vyskupai. Tad kardinolui nevys-

pas gauna vieną Rotuos prie- kupui trūksta kažko esminio.
mieseių vyskupiją valdyti. Jų 
yra šešios. Jos vadinamos bend 
ru suburbicariae pavadinimuį

Dabartiniais laikais Bažnyčioje 
reiškiasi labai stipri tendenci
ja vyskupinę tarnybą papildyti1

Tradiciniame nuo XVI amžiaus į ar padidinti, o tai veda prie tam
popiežiaus Siksto V ligi Jono 
XXIII septynių dešimtų kardino 
lų skaičiuje buvo 6 kardinolai 
vyskupai, 50 kardinolų kunigų 
ir 14 kardinolų diakonų. Jonas 
XXIII, padidinęs kardinolų skai 
čių (šiuo metu yra 87), pakeitė 
ir tą proporciją. Tačiau kardino

tikros Bažnyčios decentralizaci
jos.

Antra, ši reforma svarbi ir 
reikšminga ir dėl to, kad padeda 
šalinti kliūtis bažnyčioms susi
vienyti. Ir protestantai ir pra
voslavai visuomet Katalikų Baž
nyčiai prikaišiodavo, kad kardi-

lų vyskupų skaičius pasiliko tas nolų kolegija ir kardinolų insti-
pats. Praktikoje visi kardinolai 
kunigai buvo vyskupai. Jie sky 
rėsi nuo kardinolų vyskupų tik 
tuo, kad dėl savo titulo nega
lėjo gauti minėtų Romos prie-

tucija neturi pateisinimo Šv. 
Rašte; ji esanti tik krikščiony
bės istorijos padaras. Tų dviejų 
poaukščių — kardinolo ir vys
kupo — surišimas ar suliejimas

Vskarų Vokietijos gynybos min. Strauss (kairėj) kalbasi su JAV 
gynybos sekret. McNamara Nato reikalais. Konferencija vyksta 
Wa.shingtone. (UPI)

narys, savo žodžiais nuotykį pa 
pasakoja: “šiferį jis gavo per 
sukčių F. Sokolskį, kuriam įtei
kė 6,000 rublių. Iš jo gavo pas- 

‘ kyrą vagonui šiferio. Vėliau pa
našios operacijos kartojosi. Štai 
už 19,500 rublių Sokolskis iš
duoda paskyras dar dviem va
gonam šiferio. Vėliau 40,000 
rublių atsiduria Sokolskio kiše
nėje” (Tiesa, 1962. V. 17).

Kas per vieni žy miausi 
kyšininkai?

F. Soko’skij ne eilinė žiurkelė, 
bet kolchozų statybos įstaigos 
viršininkas. Vyriausiojo teismo 
nario Misiūno liudijimu, jis 
greitai sužvejojo 65,500 rublių. 
Šios sumos da’is nugarmėjo ir 
į kitų komunistų kišenius. So- 
kolskij kyšiais dalinosi su Liet
koopsąjungos prekybos sky
riaus viršininku A. Stancik ir 
Vyriausios tiekimo — realiza
vimo valdybos prie ministrų ta
rybos vyr. ekonomistu J. Gasė- 
nu. Vai man gražumėlis, kai ru 
sų sudarytos šiaudinės ministrų 
tarybos pastogėje kyšininkai ir 
va^ys tarpsta! Ne tik Motie- 

! jaus Šumausko, bet ir Justo 
Paleckio bendrai kyšius imtų, 
jei vadinamas “prezidentas” jų 
turėtų savo “įstaigoje”.

Kyšininkų ir vagių gauja 
Šiauliuose

Šiaulių mėsos kombinato 
(skerdyklos) vyriausias direk
torius Kozlov, Chruščiovo pava 
duotojo Frol Kozlov tolimas gi
minaitis, nesitenkino vien kyši
ninkavimu. Jis subūrė Šiaulių 
vagišius, o jų kompartija pripe
nėjo ne mažiau, kaip kyšininkų. 
Darbas padalintas. Kur radęs 
progą, vienas kyšius ėmė, o va
gių gauja dar didino jo paja
mas. Šiauliečiai jau senai, 1958 
m., pastebėjo, kad Kozlov ne 
tik kyšininkas, bet ir vagis. 
Kompartija neišdrįso piršto pa
judinti prieš Kazlovą, nes ir ten 
ne šventieji sėdi. Tik pastaruo
ju metu teismo sprendime pa
žymėta: rusas komunistas Koz
lov — vagis.

Kooperatyvai skatina 
spekuliaciją

Širvintų vartotojų kooperą- 

(Nukelta j 4 pusi.)

loni šiluma, kad ir danguj, greičiausia, nedaug kuo į 
geriau galėjo būti. Nors buvo įraudę ir įsilinksminę, i 
tačiau kalbėjo rimtai ir protingai, nesvyrinėdami ir 
triukšmo nekeldami. Tik Zincvičius gal kiek silpniau 
atrodė, nes kažkaip netyčia stiklą alkūne žemyn nu
stūmė, ir lūpose, pačiuose kampeliuose, vėlėsi kažko-

• kie baltumai.
Moterys jau ėmė krikti, skubėdamos pasirūpinti 

; vaikais. Išėjo ir Julija, nes buvo pavargusi, o nuo
• įvairių kalbų bei dūmų sukosi galva. Be to, norėjo

. w........................ dar savo krikšto sūnaus pasižiūrėti. Tik vyrai slam-
Jie gerokai ginčijosi, Zinevičių puldami, ir juo pjnėjo apie stalą, namo nesirengdami, kalbėdami ir 

toliau kalbėjo, tuo labiau jautėsi patenkinti darbu ir ginčydamiesi. Julijai išnykus, įsidrąsino, spietėsi prie

VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

aplinka, tik vienas Zinevičius spardėsi ir rūgo. O kai 
Matukonis pripylė stikliukus ir paragino išgerti, visi 
net nustebo, kad per kalbas buvo pramogą užmiršę,

Tomo su įvairiausiomis mintimis, o arčiausia prisigrū
do Zinevičius, kitiems neleisdamas net išsižioti.

„ . ................ .. ..... . . / —- Visiems sakau... dievaži, sakau, ką tik sutin-
už tai greitai ištuštino. Purtydamiesi ir čiaudėdami, žmogus tai žmogus! Kaip savas... brolis, su pa-1
griebėsi už valgio, ir kalba jau pasikeitė, tvarka iš
iro. Juškelienė su Matukoniene išbėgo vaiko pažiūrėti,

prastais draugystes laiko... Jei ko reikės, tik žodį 
man... galvą guldysiu, — kalbėjo jis palaidai ir taip

o likusieji kalbėjo vienas per kitą ir vis skirtingus prisikišęs prie Tomo, jog šis turėjo net atsilošti, kad
dalykus, tik abu siuvėjai kartas nuo karto susiimda- 
vo ir bandydavo dainuoti. Bet jau retas jiems pritar
davo, nes kiekvienas stengėsi iki valios išsišnekėti.

Kur čia nekalbėsi ir nesirokuosi? Ar kada suei
na vienon draugijon, a pasilinksmina? Susitinka tik 
reikalo verčiami, kai kiekvienas širdy kokį rūpestį 
kaip erškėtį nešasi, piktu žodžiu ne retai persimeta ir 
p'arūgoja vienas ant kito. Už tai šiandien, kai viskas 
pamiršta, kaimynas kaimyno negali atpažinti, nes 
visi tokios geros širdies, protingi ir nuolaidūs. O pasi-

nesusidaužtų kaktomis. O jei akis šonan Jasaitis nu
sukdavo, purtė jį už alkūnės ir rėkė:

— Klausyk gi, ponas, va dar ką pasakysiu: ma
tau žmonių visokių, ir pažįstu juos. Darbininką už šu
nį laiko... ei, klausykit, ką sakau, už biauriausią šu
nį. Bet gali ateiti laikas... vai ateis...

— Pasitrauk! Prikibai kaip erkė ir nepaleidi. Sei
lėm žmogų aptaškysi, — draudė jį Pasiaura, bandy
damas nustumti.

— Ką tu išmanai, leisk man kalbėti. Nematai,
taikydavo, kad vienas kito išsilenkdavo, pyktį širdyje tai ir nesupranti... Kaip gyvatės baliavoja, ėda viską, 
nešiodavos bei neapykanta virdavo. o tu, žmogau, lyg šuo už durų paliktas, šalk ir stauk.

Visi karštai plepėjosi būreliais, vienas kitą gyrė ŠitU°S ™pŪŽ6S ir ,ži*au- Žod* Seresni išSirsi?
ir ragino išgerti, spietėsi apie Matukonį, dėkodami už Ja!b,et nen°7’ [alko. Važiuodamas iš nuo-j
geras krikštynas, o tas gynėsi, net rankom mojuoda- bodull° pasakysi ką, tai burbtels tau, ir daugiau jau 
mas, nes tik su kaimynų pagalba šitaip gražiai galėję nedrjsi išsižioti... Čia tai žmogus! - plojo Jasaičiui) 
išeiti Per Petl- — O S1 sitas lizdas, — rodė nykščiu mūro

i pusėn, — ar kitoks? Sustojo kuris, pašnekėjo su Pa-
Net ir Zinevičienė šnekučiavosi su Pasiauriene, j siaura, Juškeliu? Kas dedasi, kai kiti nemato, tai net 

lyg nieko nebūtų įvykę,.ir aplinkui šlaistėsi tokia ma- įplaukai šiaušiasi.,, O aš žinąu! Aš viską žinau’ Ir

apie tą persismaukusią kailiniuotą bobą. Paleistuvė 
baisi, o gatvėn išėjus nepažįsta!

Ir ėmė vardinti iš eilės visus didžiojo namo gy
ventojus, vis stipriau pykdamas ir Tomą taip purty
damas, kad šis net žvalgėsi, kaip ištrūkus. Išgelbėjo 
Juškelis, pažerdamas Zinevičių šalin ir griežtai pa
sakydamas :

— Gana jau! Nevargink žmogaus, nes matosi, 
kad esi per mierą paėmęs.

Zinevičius pyktelėjo ir išėjo, o po jo ėmė ir kiti 
skirstytis, dar po stikliuką ištuštinę. Kai jau gesino 
šviesas, atskubėjo Zinevičienė vyro vestis namo ir 
stipriai nustebo, kad jo čia jau nebuvo.

11. ,
Šventinė drumstis aprimo, ir kiekvienas ėjo savo 

įprastu keliu. Kieme, rodosi, viskas pasuko atgal, kaip 
buvę prieš porą savaičių. Anksti rytais tvarkingai 
išsiskleisdavo žiburiai, sutrinksėdavo vartai gatvėn, 
ir pro juos vienas po kito išskubėdavo žmonės, kad 
vakarop grįžtų pavargę ir išsisėmę. Nors daugiau nie
kas nematė paršlitinėjančio senio, bet už tai jo viš
toje pas Matukonius vartėsi gražus bamblys, nusipe
nėjęs ir jau ūgterėjęs, kad net Juškelienė sustojo ten 
bėgusi, o jaunoji Matukoniene kartais net prieš duris 
išeidavo pasižvalgyti. Atsistojusi ant laiptų, akimis 
pervesdavo kiemą, sušukdavo porą žodžių kepėjui ir 
vėl skubėdavo vidun.

Skalbykloje kažkokiu būdu baigėsi Zinevičienės 
ir Pasiaurienės kandžiojimaisi, ir Juškelienė net nu
siminė, nes nebuvo progos parodyti savo išmintį, jas 
taikant. Nors ranka dar kabojo gipse, bet Zinevičienė 
jau bandė triūstis. Trys moterys per dienas garuose 
plepėjo niekus, tikrus niekus, nes jau gabalas laiko 
praėjo, o dar nei karto nekilo jokio triukšmelio. Už 
tai Pasiauriene plušo kaip arklys, nes, baigus savo 
darbą, griebdavosi padėti Zinevičienei. Nors buvo 
sknori uždarbiui, kaip jos visos trys, bet širdyje 
blogio nesinešiojo.

(Bus daugiau)
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MOTERIS, PAAUKOJUSI 10,000 DOL.

Maždaug prieš mėnesį laiko' 
spaudoje tilpo trumpa, bet visus 
stebinanti žinia, kad viena se
nutė lietuvė iš New Yorko “Dai' 
navos” stovyklai paaukojo 10, 
000 dol. Tiek daug pinigo! Tik
riausiai tai bus labai turtinga 
moteris. Pagaliau kas ji tokia? 
Tik jaunimo stovyklos globos 
komiteto posėdyje, kada dr. A. 
Damušis 10,000 dolerių čekį įtei 
kė iždininkui I. Skirgaudui, ten 
dalyvavusiems paaiškėjo, kad 
didžioji geradarė yra Eugenija 
Baltrūnienė. Įdomus faktas, kad 
ši moteris, sužinojusi apie kun. 
Liongino Jankaus energingą 
veiklą šalpos darbe, norėjo jam 
asmeniškai paskirti stambesnę 
pinigų sumą, tačiau šis idealis
tas kunigas atsisakė dovanos ir 
patarė pinigus paskirti jaunimo 
stovyklai. Skaitytojui bus įdo
mu sužinoti kodėl ši neturtin
ga ir daug vargo mačiusi mote
ris savo santaupas paskyrė jau 
nimo stovyklai. Toliau pasako
ja kun. L. Jankus.

‘‘Prieš 84 metus, gegužės 5 d. 
Roliškės kaime, netoli Biržų iš
vydo pasaulį mergaitė, kuri bu
vo pakrikštyta Eugenijos var
du. Nors tėvas turėjo nemažą 
ūkį, nors duonutės užteko, bet 
vargai, nelaimės, rūpesčiai Eu
genija lydėjo visą gyvenimą.

Vos 2 metukų sulaukusi ne
teko tėvelio. Į namus atėjo pa
tėvis, ir šeima išaugo iki tuzi
no vaikučių: 8 berniukai ir 4 
mergaitės. Eugenijai nebuvo 
lengva namuose, todėl 7 metu
kų "emigravo” į tuo laiku gar
sią Rygą, prisiglaudė pas gimi
nes, kurie jai padėjo kaip išma
nydami, kol 25 metų sulaukusi 
susirado nedidelę užuovėją, iš
tekėjo už Jono Baltrūno ir abu 
1907 m. išvyko į Brooklyną lai
mės ieškoti. Pradėjo kurtis, lai 
mę gaudyti. Baltrūnas vis ma
nė, kad laimę galima rasti ali
nėje, o emigranto vargą nuskan 
dinti degtinėje. Čia Brooklyne 
Eugenijai gimė sūnelis Vladas, 
dėl kurio ateities ir gyvybės 
svetimame krašte motiną apėmė 
siaubas ir ji, pas ponus pasi
rankiojus kelis dolerius, išskubę 
jo namo, pas mamą į Biržus. 
"Mačiau”, sako Eugenija, “visą 
Brooklyno bjaurumą ir buvau 
tikra, kad mano Vladia (sūnus 
Vladas) čia doru žmogumi ne
užaugs. Todėl išvežiau jį savo 
mamos, brolių ir seselių globai,

kad tik liktų lietuvis, katali
kas.”

Deja, Viadukas neprigijo Lie 
tuvoje. Jis iškeliavo pas Dievu
lį, o mama išskubėjo vėl į Brook 
lyną gelbėti savo vyro, kuris 
sunkiai plaukė pasroviui ir il
giausiai gaišo užkandinėse. Jo
nas norėjo džiaugtis laisve, “pa- 
ūlioti”, Eugenijai nieko kito ne
liko, kaip laisvę jam duoti.

Baltrūnai taikiai išsiskyrė ir 
daugiau nebesusitiko. Mat, Joną 
ištiko žiauri mirtis. Vienas po. 
kito išmirė ir kiti Eugenijos ar- i

1

Eugenijos gyvenimo istorija 
yra ilga ir kilni, tačiau ir mus 
pamokinanti ir geras pavyzdys 
lietuvėms motinoms emigraci
joje-

Pirmiausia, Eugenija mums 
pataria padaryti testamentą, 
niekas juk nežino savo mirties 
datos. Antra, kad dažnai ir dau 
geliui nėra reikalo laukti “po 
mirties”, kad santaupos testa
mentu paliktos atliktų gerus 
darbus. Galima daug gero pa
daryti dar gyviems esant, ypač 
jaunimo auklėjimo srityje. Tiek 
daug kalbama ir rašoma apie 
lietuvybės išlaikymą, vaikų auk 
Įėjimą, bet maža tokių, kurie 
atsiraito rankoves ir atidaro pi
nigines vienam iš gražiausių tik 
slų — tautos žiedams išauginti.

Eugenija Baltrūnienė įteikia 10,000 dolerių čekį kun. Lionginui Jankui

KUN. VL. KARALEVICIAUS SUKAKTISl AČIŪ RĖMĖJAMS

Kun. V, Karalevičius

Birželio 10 d. kun. Vladas 
Karelevičius šventė savo kuni
gystės sidabrinį jubilėjų. Kun. 
V. Karalevičius gimė 11911 m. 
spabo 30 d. Bayonne, N. J. Kai 
jis buvo 14 m., jo tėvai grįžo į 
Lietuvą, kartu parsiveždami ir 
vaikus. Ten Vladas mokėsi Ma
rijonų gimnazijoje, kurią baigė 
1933 m. Vilkaviškio kunigų se
minariją baigė 1937 m. ir tais 
pačiais metais birželio 13 d. vy
skupo A. Karoso buvo įšven
tintas kunigu. Po to vikaru bu-

vo Šakiuose. Taip pat buvo Ky 
bartų gimnazijoje kapelionu. 
194.4 m. kun. V. Karalevičius, 
artėjant antrai sovietų okupa
cijai, atvyko į Vokietiją, kur 
gyveno ligi 1946 m. Jo tėvai pa 
liko už geležinės uždangos, o 
brolis Vyt. Karalevičius gyve
na Denver, Colo.

Vokietijoje kun. Karalevičius 
keletą mėnesių praleido lanky
damasis lietuvių stovyklose. Vė
liau jis dėstė anglų kalbą Shein 
feldo stovykloje. Kaip Ameri
kos pilietis kun. V. Karalevi
čius 1946 m. atvyko į JAV. Čia 
dirbo Bayonne mieste Šv. My
kolo parapijoj, o 1955 m. per
keltas , Elizabeth, Šv. Petro ir 
Povilo parapiją.

Kun. V. Karalevičius, dirbęs 
su jaunimu Lietuvoje, Vokieti
joje ir JAV, čia taip pat yra 
sodaliečių, CYO, skautų, vyčių 
dvasios vadu. Buvo Lietuvių 
Kunigų Vienybės sekretorium.

Malonią pareigą jaučiame padė
koti visiems mūsų geradariams, 
talkininkams ir bičiuliams už gra
žiai praėjusį 20-tąjį Rėmėjų Sei
mą Chicagoje.

Gili padėka prikaluso seimą pa
gerbusiems savo dalyvavimu Lie
tuvos konsului p. P. Daužvardžiui, 
Prelatui M. Krupavičiui, TT. Jė
zuitams, TT. Marijonams ir L. 
Bendruomenės pirmininkui p. J. 
Jasaičiui.

i Nuoširdus ačiū Chicagos Rėmė- 
Ijų Valdybai už didelį darbą orga- 
!nizuojant seimą, ypač pirmininkei 
dr-ei S. Tumosienei ir visai Tu- 
mosų šeimai.

Labai ačiū D. G. Tėvui B. Mar- 
kaičiui, SJ, už šv. Mišių auką ir 
pamokslą, Tėvui K. Matulaičiui, 
MIC, už pranešimą apie Dievo tar
no Matulaičio beatifikacijos bylos 
eigą; ačiū taip pat visiems kalbė
tojams ir sveikinusiems seimą.

Dėkingos esame visiems seimo 
dalyviams ir visiems aukotojams, 
ypač p. Onai Laučienei už 1000 
dolerių pažadą Matulaičio Na
mams, Lietuvių gydytojų ir Lietu
vių laborančių draugijų atsto

dDoino ELECTROniCS
TV-RAOI3AI -ZJUOST. REKORDERIAI

, STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS
ANTENOS - BATERIOOS - LEMPUTES 
CL. VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

Viskam iomlauslos kainos Ir garantija

vams už aukas ir pažadus įrengti 
I kambarius Matulaičio Namuose.
I Ačiū šeimininkėms ir visoms 
seimo komisijoms už nuoširdžią 
'talką.

Dėkojame už suruoštas poseimi- 
nes diskusijas p. p. J- J. Meškaus
kams, p.p. Maneliams, p.p. Tumo- 
sams, p.p. Repšiams, p. D. Augie
nei, p.p. Labokams, p. B. Vitkui, 
p. Keruliui ir kitiems.

Jūsų visų parodytas nuoširdu
mas mums duoda naujos drąsos 
toliau dirbti Bažnyčiai ir tautai.

Dar kartą visiems už viską ačiū, 
mūsų maldos kasdien Jus lydi.

Su giliu dėkingumu, ,
Nekaltai Pradėtosios Marijos 

Seserys

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

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

Spaudoje ir gyvenime

(Atkelta iš 3 psl.)
Partizanų žuvimas nebuvo be

prasmis (kaip leidinio redaktorius 
įžangoje ta kryptimi daro kai ku
rias užuominas). Jie juk žuvo be
gindami brangius žmones ir didžiuo 
sius idealus. Jų kraujas kalba oku
pantams :

Nepraeis jums veltui mūsų sesių 
rūtos,

Nepraeis nė viena ašara mamos!
Jei kovoj nelygioj mes visi 

pražūsim,
Už mūs laisvę dulkės mūs 

kovos...
Partizanų ryžtas nebus užmirš

tas. Jie pasiliks įkvėpimas busimo
sioms kartams:

Bet ne! jūs gyvensit tarp mūs 
amžinai,

Tėvynė jūs vardą minės.
Iš kartos į kartą, seni ir jauni
Daina ir maldoj palydės.
Žuvęs partizanas nebesugrįš nie

kados, ir sese raginama nelieti aša
rėlių ir “neaušti jo vaizdo rūkuos 
vakariniuos”; ji turi visada atmin
ti:

Nors dabar jau kapai jų užarta.
Juos maskuoja tironas žiaurus,
Bet pagerbs tuos kapus kartų 

kartos,
Sesės pins vis naujus vainikus.
Artėja birželio baisiųjų dienų da

tos, ir mes norime pakartotina: 
priminti tuos partizanų dainų pos
mus, kad jų tėvynės meilės lieps
na atgimtų laisvėje gyvenančių šir
dyse.

J. Daugailis

timieji: mama mirė badu per I 
pasaulinį karą, du broliai žuyo 
kare, kiti mirė dar maži būda
mi, kiti keturi buvo taip pat i 
atvykę į Ameriką laimės ieško
ti.

Pati Eugenija visaip vargo Į 
New Yorko miesto centre, Man- t 
hattane. Čia ji pagaliau tapo 
šeimininke nelaimingoje, bet pa 
siturinčioje Havemeyer šeimoje. 
Ji lydėjo į teatro gastroles savo 
ponią garsią artistę Morgan, ji 
tvarkė jų namus. Varganą ilgą 

! gyvenimo kelią klampojo vieni- 
i ša. Dievulis laimino jos kelionę, 
davė gražią sveikatą. Gilios se
natvės sulaukusi Eugenija dar 
puikiai mato, girdi ir tebėra 
judri kaip stirna.

Nemėgo nei puotų nei pra
bangos Eugenija. Sutaupytais 
doleriais ji rėmė gerus darbus, 
šelpė savo artimuosius Lietu
voj, kol jie buvo gyvi, atidėda- 
vo senatvei, juodai dienai.

Išgirdusi, kaip sunku lietuvių 
jaunimui įsirengti stovyklą Dai 
navą prie Detroito, kad ten se
selės neturi net kur nakvoti, nei 
kunigas kur pamaldas laikyti, 
Eugenija nelaukė, kad jos do
leriai būtų gražiai panaudoti 
po jos mirties. Ji dar nori pati 
Dainavą pamatyti ir ten patal
poms įrengti ji pasiuntė dešimt 
tūkstančių dolerių. Ji prisimi
nė savo klaikią kūdikystę, savo 
Viaduką, su kuriuo turėjo bėg
ti pas mamą, kad vaikas nebūtų 
paliktas be globos, kai pati ėjo 
į darbą ir tuos prisiminimus 
nori įamžinti Dainavoje.

Eugenija Baltrūnienė iš Ja- 
maica, N. Y., atliko gražų dar
bą, davė gražią pamoką. Tegul 
Dievulis duoda jai daug svei
katos ir šviesių metelių!”

Perskaičius kun. L. Jankaus 
surašytą Eugenijos Baltrūnie- 
nės istoriją laikas būtų paklaus 
ti ir kitus, argi neatsiras pas 
mus nei vieno, kuris šios ne- į 
turtingos bet garbingos mote
ries pavyzdžiu pasektų, kad ir 
mažesnę auką įteikdamas sto
vyklos globos komitetui.

S. G-kas

Lektuvu nugabentas 
buldozeris į dž’.unrpe-s 
Į Bolivijos džiunglių miestelį

Reyes, esant' prie Bem upės, 
’ėktuvu šešiais skrid:mais buvo 
nugabentas didžiulis buldozeris. 
Toje vietoje darbuojasi Maryk- 
noll misionierius tėv. J. Diet- 
ricb. Jis išvystė ten darbininkų 
kooperatyvą ir pasistengė pa
kelti gyveiiimo standardą 300 
ten esančią darbininkų, renkan 
č’ų riešutus ir grimą. Ta vieta, 
aipmanti 156 kvadr. mylias, va
dinama “žaliuoju pragaru”. Į 
jį neveda jokie keliai. Su tuo 
buldozeriu flarys kelius, visų 
pirma praplės aerodromą didės 
niems lėktuvams ir tada bus 
galima patogesnėmis sąlygomis 
parduoti tuos riešutus ir gumą, 
pakeliant uždarbius net 50 pro
centų.

S. Halsted St.- CLIFFSIDE4-56651

SOPHIE BARČUS KADIC
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki peni. 
ladlėnio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie 
niais ir sekmadieniais nuo S »ki 
9:Su vai ryto Vakaruškos pirmad 

I ’ vai vak
! VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA 
1 1490 kii. AM ir 1027 mg. KM

Tel. HEmlock 4-2413 
7 151* šo. Maplewootl Avė..Chloųjo 29 IH

A L —T O N Y
DECORATING

Ilgamete patirtis dažyme—dekora
vime. Pigu. Sąžininga.

A. DIKINTS. GA 5-5867.
A. BCRBATT: 3-885653.

Kyšininkai - komunistai Lietuvoje
(Atkelta iš 3 psl.l

tyvo valdytojas nelietuvis A. 
Sinkė, Ignalino koopsąjungos 
valdytojas V. Radaitis ir eilės 
kitų kooperatyvų vedėjai trūks 
tarnas statybines medžiagas 
parduodavo spekuliantams.

Kompartijos engiamoje Lietu 
voje kyšininkai, vagys ir spėkų 
liautai vieni kitus pasitelkia. Jie 
veikia ne paskirai, bet sutarti
nai, gaujomis. Minėti koopera
tyvų vedėjai, kuriuos komparti
ja pavadino valdytojais, parda
vė trūkstamas prekes lietu
viams spekuliantams J. Daily- 
dei, A. Maciui ir eilei kitų, ku
rie sutartinai veikė ir Letuvoje 
pirktas prekes pardavė kitose 
respublikose, pasakiškai uždirb
dami. Spekuliantai svetur pirko 
prekes ir vežė į Lietuvą paten
kinti vietos reikalavimus. Jie 
darė tai, ko nesugeba “planin
gas” ūkis.

Leninas įsakė sušaudyti 
I kyšininkus, bet kompartija jų 

nesugeba sunaikinti
Sovietams besikuriant, Leni- 

' nas vadino kyšininkus revoliu- 
i cijos priešais, kurie turi būti iš- 
i naikinti. Tačiau kyšininkai ne- 
Į išnyko. Jie dygsta ir bręsta va- 
' dinamoje komunistinėje san
tvarkoje, kurios planingas ūki- 
Ininkavimas jiems sudaro geriau 
sias sąlygas tarpti. Priežastis 
labai paprasta — komunistinis 
ūkis nesugeba patenkinti žmo
nių reikalavimų.

Š. m. vasario 20 d. Lietuvoje 
padidintos baudos už kyšininką 
vimą nuo 3-10 metų iki 8-15 

:metų, imtinai trėmimus. Ar kąI
laimės? Vargu, nes minėtoje 
Tiesos laidoje Vyriausio teismo 
narys Misiūnas pastebėjo tiesą 

1— stambiausi kyšininkai ir va
gys yra komunistai, kurie skel
bia savą moralę.

Lietuviška vasarvietė
BANGA
CARE COD’E, MASS. 

GREAT MARSH ROAD, 
Centerville, Mass.

• Patogūs kambariai Ir atskiri 
namukai

• 1,5 m. nuo šiltojo Craigville 
Beach vandens

• Skanūs lietuviški valgiai
• Grynas pušų oras lr rami vie

tove poilsiui
• Svečiams be nuosavų automo

bilių — transportucija { lr iš 
papiūdymio

• šalia “Bangos” randasi ežeras 
su viešu paplūilymlu. žuvavl- 
mo mėgėjams yra laivelis.

Norintieji puikiai praleisti atos
togas prašomi su užsakymais 
kreiptis šiuo adresu.

A. PAKŠTIENE
15 Wendover $t.,
BOSTON 25, MASS.

Tel. AV 2-8046
o po birželio 23 d. t “Bangų”, 
Box 188, Centerville, Cape Cod, 

Mass. Tel. SP 5-4633

BU I C K AS - LIETUVIŠKAS 
AUTOMOBILIS! 

NAUJAUSIAS BUICK —V-G!
šis vėliausiai išėjęs Buick 2 Dr. Sedan su automatu, Radio ir šild.
Kaina tik ... . $2,227.35

Taksai 89.11
Pilna kaina . . . $2,316.96

Dan Kuraitis • Liet. Prekyba

MILDA BUICK, INC.
907 W. 35th Street, Chicago 9, Ilk, Tel. LA 3-2022

GAUKIT NAMŲ PAGERINIMO IR M0RG1ČIŲ 
PASKOLAS PAS MUS!

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00

Santaupos, atneštos prieš kiekvieno 
mėnesio 15 dieną, gaus dividendus 

už visą mėnesį.

VALANDOS:
Pirmad. nuo 9 iki 4
Antrad. „ 9 iki 4
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirt. nuo 9 iki 8
Penktad. „ 9 iki 6
šeštadiend. „ 9 iki 1

A. a. kun. Tado Budraičio laidotuvės Jurbarke bal. 22 d.

Visi Pittsburgh’o lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių
Katalikų Radijo Programų

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsbnrghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
IS STIPRIOS TR GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCK8 

KiekivCnų sekmadienį nuo 
1:30 iki 2:00 vaL p. p.

Visais reikalais kreipkltBs šiuo ad 
resu: Lithuanian Catboiic Hour
Radio Station WLOA, Braddock. 

Pennsylvanls

V’KSTDVIV NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS R C ŠI ES FOTOGRAFUOS 
MUSŲ SPECIAIAB®.

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

(Tncorporated >
EDVARDAS ULIS, sav

O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

ivir-iv itatumi

A VILIMAS
1415 s Lituanica 4ve 
Tel. FRontier 6-1882

SS

AND LOAN ASSOCIATION 
3430 South Halsted Street * Chicago 3 * CLiffside 4-0104 

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKLEVVICZ, Prez.

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

4
Naujas aukštas dividendas numatomas 

mokėti ant investavimo sąskaitų nuo vasario mėn. 14, 1962 m. 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 t1:
VALANDOS: RIRM. ii KETV............................... 9 v. r. iki 8 p. p.

ANTRAD. ir PENKT................... . 9 v. r. iki 5 p. p.
ŠEŠTAD........... 9 v. r. Iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.

SS



LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
PROF. MYKOLO BIRŽIŠKOS 

80 METŲ MINĖJIMAS

Prof. Mykolas Biržiška, gy
venantis dabar prie Pacifiko, 
Los Angeles mieste, šiais me
tais rugpiūčio 24 d. sulauks 
aštuonesdešimtojo gimtadienio. 
Los Angeles lietuvių kolonija 
šj Lietuvos Nepriklausomybės 
akto signataro gimtadienį ima 
rengtis tinkamai, šventadieniš
kai paminėti.

Gegužės 30 d. vietos Lietuvių 
Bendruomenės skyriaus inicia
tyva buvo sukviestas visų lie
tuviškų pavienių organizacijų 
pasitarimas. Tuo reikalu pasi
tarti susirinko devyniolikos or
ganizacijų pirmininkai arba at
stovai. Susirinkimą atidarė ir 
įvado žodį tarė LB pirmininkas 
Antanas Skirius. Sekretoriavo 
posėdžiui Dalia Karaliūtė.

Visi vienbalsiai pritarė LB 
iniciatyvai ir nutarė tam minė
jimui pravesti sudaryti specia
lų komitetą. Komiteto sąstatan 
įėjo — pirm. Jurgis Gliaudą,

Žymieji Los Angeles lietuvių solistai — Birutė Raivydaitė ir Rim
tautas Dabšys dainuoja duetą gegužės 27 d. įvykusiame Maironio 
minėjime. (L. Kančauskoi nuotr.)

MŪSŲ KOLONIJOSE
Elizabeth, N. J.

Mokslo metų užbaigtuvės
Šv. Petro ir Povilo parapijos 

lituanistikos mokykla, birželio 
16 d. 5:30 vai. Laisvės salėj 
ruošia mokslo metų užbaigimo 
vakarą. Vakaras skirtas Mai
ronio paminėjimui. Montažą a- 
pie Maironį paruošė rašyt. Kob
rina Grigaitytė-Graudušienė. 
Bus gražių dainų ir deklamaci
jų. Pianu bus išpildyti keli da
lykėliai. Dainas paruošė Julius 
Ve'blaitis. Režisuoja Baubliai. 
Vakarėlio tvarka rūpinasi Ka
zys Kasperiūnas ir Vytautas 
Budris. Programą išpildys mo
kyklos mokiniai.

Tėvų komitetas kviečia visus 
apylinkės lietuvius dalyvauti.

Nauja Balto valdyba
Elizabctho Balfo skyrius 1962 

metams išrinko naują valdybą: 
pirm. Vytautas Budris, vicepir
mininkas kun. J. Pragulbickas. 
sekr. Eugenija Kasperiūnienė, 
iždininkas Antanas Stonvila, 
narys Ona Savokaitienė. Visi 
lietuviai naujai valdybai linki 
geriausios sėkmės. J. P.

Hartford, Conn.

Rezoliucijų reikalu
Sujudę vietos liet. pol. gru

pių veikėjai savo posėdy ap
svarstė JAV kongreso narių 
visą eilę rezoliucijų, kurias kon 
gresui - senatui ir atst. rūmams 
na ruošė.. sen atfficiąįįr£ Jjftngt eso

nariais (kurie pasiėmė įvairias 
su minėjimu susijusias parei
gas) arch. Ed. Arbas, inž. J. 
Jodeiė, V. Irlikicnė, inž. Br. 
Stančikas, inž. V. Varnas, ir 
mjr. K. Liaudanskas.

Diskusijų metu bendrame su
sirinkime buvo pareikšta daug 
sugestijų. Numatoma surengti 
iškilmingąjį minėjimą viename 
iš Los Angeles viešbučių, su 
oficialia ir meno dalimis.

Neseniai profesorius buvo su 
sirgęs, gulėjo ligoninėje. Ta
čiau visų džiaugsmui jau gero
kai atsigavo iš ligos. Jau bu
vo atlankęs pamaldas, parengi
mus, kultūros klubo susirinki
me dalyvavo diskusijose.

Visi steigiamojo susirinkimo 
dalyviai sudarė bendrinį minė
jimo komitetą, kuris globos pa
rengimą. Specialusis komitetas 
rūpinsis minėjimo surengimu.

Minėjimo diena numatyta rug 
sėjo 29 d. profesoriaus varda
dienį, tačiau tai pareis ir nuo 
gautų patalpų sąlygų.

Komitetas

nariai. Svarstė kaip geriau or- 
I ganizuoti laiškus senatoriams 
rir kongreso nariams dėl rezoliu- 
i cijų, reikalaujančių grąžinti Lie 
<tuvai laisvę. Nutarta paskatin- 
i ti vietos lietuvius ir įteikti jiems 
i šiuo reikalu informacijų. Posė
dyje dalyvavo J. Z. Strazdas, 
W. M. Chase, pulk. T. Sireika, 
Gailiūnas, taip pat ir liet. radi
jo programų vedėjas, Algim. 
Dragunevičius ir Vyt. Grajaus
kas.

JAV kongrese yra 6 rezoliu
cijos, senate 3. Reikalas rimtas, 
lietuvių pareiga remti šias re
zoliucijas, rašyti padėkos laiš
kus ir prašymo kongrese ir se
nato nariams, ypatingai atsto
vaujantiems mūsų valstybę.

Nevyko į Lietuvą
Nenortų sūnus Vytenis išlai

kė egzaminus kolegijoj ir ne- 
■ trukus išvyks į Dėdės Šamo ka
ro laivyno tarnybą kaip laivy
no karininkas. Visi bičiuliai lin
ki sėkmės. Taip pat linki gra
žių atostogų Nenortų dukrelei, 
chemikei, bestudijuojančiai Eu
ropoje. Nenortaitė ruošėsi vyk 
ti į Lietuvą, bet atsisakė vykti 
į. Lietuvą — Vilnių, nes tiktai 
Vilnių ji būt tegalėjusi pama
tyti, bet ne visą savo tėvų kraš 
tą ir gimines.

Išvyksta šeima
Veikli lietuvių Meslauskų šei

ma išvyksta į Chicagą. Vėl bus 
mažiau viena veikėjų šeima 
Hartforde. V.M.K.jy f

Konsulas dr. J. Bielskis sveikina jaunimą ir jam dėkoja už dalyvavimą Los Angeles jaunimo šven
tėje, gegužės 3 d. L. Kančausko nuotr.

Waterbury, Conn.
BIRŽELIO MINĖJIMAS

Waterbury Amerikos Lietu
vių Taryba ruošia birželio įvy
kių minėjimą birželio 16 d., Pa
lankiam orui esant minėjimas 
įvyks atvirame ore, prie Šv. 
Juozapo parapijos mokyklos, 
John Str. Lyjant, minėjimas 
įvyks mokyklos salėje.

Minėjimo pradžia 6:45 vai.! 
p.p. padedant vainiką prie kry
žiaus (prie senos mokyklos). 7 i 
vai. p.p. pamaldos Šv. Juozapo 
bažnyčioje ir 7:30 v. v. iškil
mingas minėjimas.

Ta proga kalbą pasakys kon
greso narys John S. Monagan 
(D), Vliko narys Kipras Bieli
nis ir vietos burmistras Edward 
D. Bergin.

Programą išpildys parapijos 
mokyklos mokinių choras, se
selės Lucille Joseph, FSE va
dovaujamas, ir parapijos suau- i 
gūsių choras, vadovaujamas 
muz. Aleksandro Aleksio.

Vietos ir apylinkių lietuviai 
kviečiami gausiai minėjime da
lyvauti.

Pirmininkas.
i

Lituanistinė mokykla pradėjo !
atostogas '

nių tėvai pasakė po žodį, nuo
širdžiai padėkodami mokyto
jams už atsidėjimą jų vaikų 
labui. Konkrečiai pasakė, kad 
šių metų mokytojomis jie labiau 
šiai patenkinti, nes sugebėjo 
pastatyti aukštai ne tik moky
mą, bet ir lietuvišką tvarką, ir 
prašė nepalikti mokinių ir se
kantiems metams. Ir kai kal
bėdama pabaigai Saulaitienė iš
reiškė sutikimą nepalikti mo
kyklos, tai tėvai tiesiog triukš
mingai plojo ir šaukė, dėkodami 
už mielą atsidėjimą jų vaikų li
tuanistiniam švietimui. Po to tė 
vai iššaukė žodžiui šeimininką 
Sauiaitį, kuris pasidžiaugė gra
žiu subuvimu, padėkojo daly
viams už atsilankymą.

Erdvi, žalumynais apaugusi 
Saulaičių sodyba patiko daly
viams, o ypatingai vaikams, kur 
jie turėjo gražios progos pa
žaisti.

Jau kelis metus dėstąs daina
vimą anksčiau su sūnum, o da
bar su dukrele, mokytojas Se- 
liokas pobūvy nedalyvavo, bet 
reikia tikėtis, kad ir jis nepa
liks mokyklos sekančiais me
tais, juo labiau, kad jo talkinin
kė dukrelė yra šios mokyklos 
studentė.

Baigus mokslo metus, litua-j Rochester, N. Y. 
nistinės mokyklos mokiniai su 
tėvais susivažiavo pas mokyto
ją Saulaitienę praleisti mokyk
los užbaigtuvių. Ta proga mo- į 
kytojos Saulaitienė ir Antanai-! 
tienė pravedė programą. Moki- j 
niai padeklamavo, padainavo ir; 
pašoko. Po programėlės moki- i

BAISIOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS

Birželio 17 d., sekmadienį Ro 
cihestery įvyks baisiojo birželio 
minėjimas, kuriame pranešimą 
apie anas dienas padarys prof. 
dr. Antanas Musteikis, svečias

Jr

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMIAUSIU NUOŠIMČIU

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

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

Turtas 082,000,000.00

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

Atsargos Fondas 07,500,000.00

Dvi automobi

liams pastatyti 

aikštės jūsų 

patogumui

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nuo pirmos
mėnesio dienos

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

Trečiadieniais nedirbama.

JUSTIN MACKIEVVICH Sr. 
Chairman of the Board.

JUSTIN MACKIEVVICH Jr., 
President

STANDARD 
EEDEKA L SAVINOS

AND LOAN ASSOČIATION 
4192 Archer Avenue / Chicago 32, Illinois 

Vlrainia 7-1141

czzn

ucouuų i Vyuę, U- apunkui staistesi tokia ma- f plaukai šiaušiasi... O aš žinau! Aš viską žSauTlr

iš Buffalo, N. Y. Minėjimas 
įvyks Šv. Jurgio liet. parapijos 
salėje. Pradžia 3 vai. p.p. 11 
vai. iš ryto šv. mišios už gyvus 
ir mirusius Lietuvos laisvės ko
votojus.

Visi geros valios lietuviai ma 
loniai kviečiami minėjime daly
vauti, kad pagerbus baisiojo ! 
birželio įvykių ir Lietuvos lais- 

j vės kovotojų aukas ir pareiš- 
i kus protestą dėl Lietuvos pa- 
! vergimo. Minėjimą rengia, vie
tos ALT skyrius.

RAŠYT. JURGIS JANKUS 
VIS DAR SERGA

Rašyt. Jurgis Jankus po dvi 
savaites užtrukusio sveikatos 
patikrinimo ligoninėje toliau 
gydytojo priežiūroje ilsis namuo 
se.
SVEIKSTA PO OPERACIJOS

Olga Kameklytė ir G. Puo
džiūnienė po sunkios širdies ope 
racijos iš lengvo sveiksta na
muose.

LIETUVIŲ DIENA — 
LIEPOS 29

Tradicine Rochesterio Lietu
vių diena šiais metais įvyks Lie 
pos 29 d., sekmadienį, Šv. Jur
gio parapijos sode ir salėje. 
Rengia vietos Balfo skyriaus 
valdyba.

Knygos, kurios prailgins 
vasaros atostogas.

1 Liet. spaudos kioske jau yra 
gautos šios tik išleistos kny
gos: dr. J. Prunskis, Vyrai 
Klystkeliuos, K. Grigaitytė, Vei 
du prie žemės, apysakos, J. 
Aisčio poezijos rinktinė Poezi-

DRAUGIAS, antradienis, 1962 m. birželio mėn. 12 d.

ja, anglų kalba: The Green Šv. Jurgio liet. parapijos žemu- 
Oak, tai lietuvių poezijos anto- tūlėje salėje sekmadieniais 10 - 
logija anglų kalba; Guerilla 12:30 vai. p. p., 555 Hudson 
VVarfare on the Amber Coast, į Avenue.
1944 - 1952 metų lietuvių lais- i 
vės kovos istorija; Lithuanian Į
Quartet (A. Baronas, J. Lans- i_______________ _____________
bergis, Ign. šeinius ir M. Kati- j j. g. TELEVISION CO.
liškis). Šios ir visos kitos liet J 2512 W. 47th St., FK 6-1998
ĮrolHo IfTlVP'ncs P'fllTnJlTTinc’ FV RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAIKarna Knygos yra gaunamos Pardavimai-taisymai Sek. uždaryto

' «-*■ o *• <»-■*- •« «. .-■• •• . » . • y ■< t

GERAS BIZNIS PAS 
BAIZEKA

DU LAIMINGIAUSI VYRAI CHICAGOJE 
Stanley Balzekas, Sr. ir Stanley Balzekas, Jr.

Mes esam kupini džiaugsmo, dėl nepaprastos reakcijos ir 
palankumo, parodyto mūsų naujiems automobiliams. Tokiu bū
du, dar kartą mes siūlom puikų automobilių pasirinkimą kaino
mis, kurios yra jums prieinamos. Ateikit greitai ir įsitikinkit, 
kaip mes išlaikėm puikią 45-ių metų biznio reputaciją Chicagoj. 
Nėra reikalo keliauti mylias ieškant geriausio pasirinkimo ir pa
tarnavimo — BALZEKAS yra didžiausias Chrysler, Imperial, 
Plymouth, Valiant, Studebaker ir Lark pardavėjas Chicagoje.

1962
VALIANT $1695

1962
PLYMOUTH 01795

4030 Archer Avenue.

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

Paskolas duodame lengvomis sąlygomis 
mokėjimus pritaikome pagal jūsų išgales.

Dėl visų informacijų kreipkitės į

ir mėnesinius

Mutual Ąed&ud Savings
ani ^Poan

Charlered and Supervised by the United States Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Virginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

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

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

Telef. WAIbrook 5-5121

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TORI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsfed Sf., Vlctory 2-4226
Vedėjas E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 621! S, Western, PRospecf 8-5875

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

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

6211 South Westem Avė. krautuvė

(Bus daugiau)

G B A I> I N SR A S

New 1962
CHRYSLER 02964

1962

IMPERIAL 04195

MOTORS
Telef. VI 7-1515
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KUN. DR. JUOZAS TADARAUSKAS
25 metai Altoriaus ir lietuvybės tarnybėlė

Hamiltono, Ont., Vilniaus Au 
šros Vartų parapijos kūrėjas 
ir ilgametis klebonas kun. dr.
Juozas Tadarauskas birželio 17 i 
d. mini savo 25 metų kunigys- ; 
ties jubiliejų. Čia pateikiame 
trumpas žinutes apie jubiliatą 
— sukaktuvininką. Kunigas Juo i 
zas Tadarauskas gimė 1913 m. '
Vilniuje. Dar kūdikiu būdamas 
su tėvais persikėlė Pabaisko , 
valse., Ukmergės apskr. Baigęs 
Pašilės pradžios mokyklą per
sikėlė į Ukmergės gimnaziją, iš 
kurios vėliau atvyko j Kauną 
ir čia įstojo į Jėzuitų gimnazi
ją. Pajutęs pašaukimą, j kuni
gų luomą, jaunas Tadarauskas 
įstojo į Telšių kunigų seminari
ją, kurią baigė 1937 m. Kun. dr. J. Tadarauskas

atvyko Kanadon. Kurį laiką ap
sigyvenęs vienuolyne, Hamilto
ne, pradėjo ruošti mokslinį dar
bą daktaro laipsniui gauti. 1918 
m. Ottawos (katalikų) univer
sitete gavo daktaro laipsnį. Ne
oficialiai lietuvių parapija jau 
veikė ir 1918 m. Bet vyskupo

CLASSTFTHD AND HHT..P WANTED ADS
REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
Prie parišo 7 metų. 4 Kamb. mūras 3-jų butų mūras. Garažas. Reikalas 
su augšta pastoge. Garažas. $20,200. !parduoti: žema kaina. $26.200.
<! kamb. didelis narnas. Naujas šil- Vienų metų liuksus 6 kamb. mūras 

, . t , , . , • ,. dymas. Arti 71st ii- Western. $15,900. ant 50 p. sklypo, alumin. langai. Ga-reid.mas (formalus) įsteigti lie- 2-jų butų namas. 7 ir 3 kamb. Nau- ražas. $27,000.
hivin narinHa Vilniaus Anšrn«'ias šildymas. Alumin. langai. Gara- Platus lotas ant kampo ir mūro ga 
tuvių paiapiją Vilniaus AUMUb -ag $17,200. ražas Tuojau parduoda už $5,000.
Vartų vardu buvo gautas 1919
m. Todėl ir lietuvių parapijos 
dešimtmečio jubiliejus buvo at
švęstas 1959 m. Iš apleistos 
sporto halės, jaunas klebonas į bTzm^Gera Xta.’

Galvojate gerai pirkti? 5 kamb. mo- 5 butu mūro namas. Alyva šildymas, 
dėmus namas. Alyva šildymas. Ga- i $6,000 pajamų ir mažos išlaidos, 
ražas. $12,900. |$32,500. _
Žavus 5’/. kamb. mūras. Karpetai. kamb. mūro namas. Platus skly- Pulas.n. $2I,o00.
alumin. langai. Įrengtas rūsys. Gara- pas. Garažas. Gera vieta. Gražus, 
žas. $22,600. j $17,900.
Ar svarbu kaina? Tik $36,S00 už mū- i 4 butų mūras. Naujas alyva Sil
po namų ir taverną. 4 butai. Geras dymas. Naujas stogas, ir alumin. lan-

Tik matyti ir siūlyti. 2-jų butų na
mas. 5 ir 4 kamb. Garažas. Naujas 
alyva šildymas. $22,000.
Didelei šeimai 9 kamb. mūras, ir 3 
auto. garažas. Koklių stogas. Platus 
sklypas. $28,000.
3-jų butų 6 kamb. ir 2 po 3 kamb. 
švarus namas, puikus pirkinys. 
$17,000.

R E A L ESTATE

2-jų butų mūr. 5 ir 6 kamb. Gazu iiy2 kamb. mūr. 3 mieg. 2 m. se- 
karštu vand. šildymas. Garažas. Ar- nurno, 6 0 p. sklypas. Gazu šildymas, 
ti 61-os ir Richmond. $28,450. ,

ly2 aukšto mur. 5 kamb. apačioj Arti 72-os ir Harlem. 16,o00. 
ir 3 kamb. viršuj. Rūsys. Gazu šil- | „
dymas. Arti 64os ir Erancisco. Į ” butų mur. yo 5 kamb. 60 p. 
$17,500. sklypas. Mūr. garažas. Marąuette

& mūr. Uždaras porčius. Pal-ko apylinkėje $59,900.
Alyva šildymas. Garažas. Arti 66-os
ir WashtenawL $17,900. 4 butu mūr. Visi po 5 kamb. (2

6 kamb. mūr. octagon. Moderni- butai ;j , A, , st
zuotas. 1% vonios. Nauja karštu s • j »«<-. «-*-
vand. šiluma. Garažas. Arti 63-os ir I vandeniu šildymas. Mūr. garažas.

1 Arti 6 0-os ir Waslitenaw. $49,900.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J BACEVIČIUS

Po įšventinimo į kunigus, 
kun. J. Tadarauskas vikaravo 
Ylakiuose, Mažeikių apskrities. 
1939 m. kun. Tadarauskas pas
kiriamas į Klaipėdos Vytauto 
Didžiojo gimnaziją tikybos ir 
lotynų kalbos mokytoju. Norė
damas pagilinti savo mokslo 
žinias kun. J. T. įstojo į Vytau
to Didžiojo universiteto Teolo
gijos - Filosofijos fakultetą, ku 
rį baigęs gavo licenciatą. 1941 
m. kun. Tadarauskas mokyto
jauja Mažeikių gimnazijoje ir 
eina kapeliono pareigas. Karo 
audros metu jis atsiduria Vil

niuje ir eina Kunigaikštienės 
Birutės gimnazijos kapeliono pa 
reigas; dėsto Vilniaus Pedago
giniame Institute ir klebonau
ja Jėzaus širdies parapijoje. Ta 

’ čiau karo audra nebeleidžia e- 
į nergingam kunigui toliau dirbti 
tame mieste. Kun. Tadarauskas 
nebenori pergyventi antrą kar
tą komunizmo žiaurumų ir 1944 
metų gale mažu laiveliu per Bal 
tijos bangas pasiekia Švediją. 
Čia pradeda rūpintis lietuvių 
dvasiniais reikalais Švedijoje, 
Norvegijoje, Danijoje ir kt.

1947 m. kun. J. Tadarauskas

su parapiečių pagalba aptvarko 
ir įruošia pirmą lietuvių Bažny
čią Hamiltone. Iš miškų ir Vo
kietijos pradėjo plaukti jauni
mas. Hamiltono lietuvių kolo
nija staiga išaugo į trečiąją sa- Tfl[ 2_jų metų kamb m_ras
VO didumu Kanadoje, Žinoma Sausas rūsys. Alumin. langai. $19, 

po Montreaiio ir Toronto. To
kiame stovyje ji ir šiandien te
bėra.

Atremontuotoji bažnyčia pa
sidarė per maža. Bažnyčia kapi
taliniai perstatyta, padidinta; į-

900.

gai. Garažas. $45,900.
1 tž aukšt. mūras. Prieš 12 metų 

statytas, naujoje sekcijoje prie par
ko. Garažas ir kt. $28,500.

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

2-jų butų mūras. Dideli kambariai. 
Alyva šildymas. Alumin. langai. 
$28,500.

Modernus 6 kamb. mūras. Marllte 
kabinetų virtuvė. Karpetai. Pušim 
įrengtas rūsys. Gazu šildymas. Ap

sauga nuo potvynio. Garaž. $20,700,

K. VALDIS REAL ESTATE 
2815 W, 7isf St. Tek RE 7-7200 arba RE 7-3534

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI
Mūrinis visiškai naujas — 2 butai

rpncH-o oolp n n hnynvriA knrin- P° 3 mie^- angliškas rūsys, įmon- rengta sale po oaznycia, KUIIO tuotos keptuvės ir virimo plytos,

KANADOS ŽINIOS
Hamilton, Ont.

Naujas Verslininkas
Hamiltonietis verslininkas 

Stanis nusipirko krautuvę, 692 
Upper James st., kuri yra ge
roje ir judrioje vietoje. Nors 
krautuvę jis perėmė tik gegu
žės 15 d., bet sako sekasi gerai.

Dail. J. Račkaus dovana
Moderniojo meno atstovas 

dail. J. Raokus, kuris dirba 
Brandford, Ont., muziejuje ve
dėju, padovanojo Lietuvių Na
mams labai gražų paveikslą, 
kurį kas nors laimės LN baliuj.

Ekskursiją į St. Catherines
Hamiltonieęių didelė ekskur

sija organizuojama į tradicines 
Jonines, kurios įvyks St. Cathe 
rines, Ont., Merriton salėje. Me 
ninę programą atliks Rūtos 
choras iš New Yorko. Jam va
dovauja muz. A. Kačanauskas.

Plytų platinimo vajus
Lietuvių Namų valdyba spar

čiai platina taip vadinamas na
mų statymo plytas, už kurias 
gauti pinigai eina į Lietuvių 
Namų kultūros fondą. Plytų 
platinimas vyksta gana sėkmin
gai.
Kun. dr. Tadarausko jubilėjui 

pasiruošta
Birželio 17 d. hamiltoniečiai 

minės savo populiaraus klebono 
kun. dr. Juozo- Tadarausko ju
bilėjų, nes tą dieną jam sueina 
25 metai nuo įšventinimo į ku
nigus. Į minėjimą veik visi pa
kvietimai yra išpirkti. Sekma
dienį pamaldų metu bus atitin
kamos ceremonijos lietuvių baž 
nyčioje, o pats minėjimas su 
menine dalimi bus 5 vai. p. p. 
Knights of Columbus salėje.

(Kl. G.)

Monfreal, Que.
šeštadieninės mokyklos baigė 

mokslą

Montrealyje veikia dvi lietu
viškos šeštadieninės mokyklos, 
kurias lanko gana žymus skai
čius lietuviukų. Dr. V. Kudir
kos ir Aušros Vartų mokyklos 
baigė mokslo metus ir birželio 
3 d. turėjo gražias uabaigtu-

ves Aušros Vartų salėje, kuri 
yra po bažnyčia. Geriausi moki
niai gavo dovanų. Po iškilmingo 
akto ir pažymėjimų įteikimo, 
vėliau buvo bendros vaišės ir 
pasilinksminimas. Šia proga ma 
lonu pažymėti, kad kaip anais 
1917-21 m. Lietuvoje, sunkiau
sią mažųjų auklėjimo naštą ne
ša merginos — moterys dau
giau pasišventusios kilniam auk 
Įėjimo reikalui.

Baigė lituanistikos kursus
Montrealyje jau keletas metų 

veikia Aukšt. iLtuanistikos kur 
sai, kuriems vadovauja direkto
rius dr. H. Nagys ir inspektorė 
Bronė Lukoševičienė. Kursus 
šiemet baigė 19 mergaičių ir 6 
berniukai. Pirmuoju mokiniu 
baigė R. Kongelis, kuris gavo J. 
Petrulio dovaną, 25 dol. čekį. 
Buvo apdovanoti ir kiti baigu
sieji lietuviai plokštelėmis ir 
knygomis. Ta proga padaryta 
daug gražių nuotraukų, kurios 
bus pateiktos lietuvių spaudai, 

l Visas gražias iškilmes labai į- 
i spūdingai pravedė kursų inspek 
tore Bronė Lukoševičienė, nes 

i kursų direktorius dr. H. Nagys 
negalėjo laiku atvykti.

TRUMPAI
— Inž. Knystautas gavo II-ją 

premiją Toronte, už kurią skir
ta 75 dol. Jaunasis inž. R. Knys 
tautas yra (baigęs Montreaiio 
Mc. Gili Universitetą.

— Tėvas J. Borevičius, S. 3, 
Aušros Vartų klebonas, ateinan 

įtį rudenį minės savo kunigys
tės 25 metų jubilėjų. Jau suda
rytas minėjimui rengti komite- 

i tas.
— Kun. dr. F. Jucevičius

McGill Universitete gavo magis 
tro laipsnį. (Kl. G.).

je telpa per 300 žmonių. Baž
nyčia gražiai dekoruota, visur 
matyti lietuviškas stilius bei sko 
nis. Pastatyta nauja graži kle
bonija, bet tik po to, kaip buvo 
visi kiti darbai seniai baigti.
Šiandien Hamiltono lietuviai re
mia liet. teatro, sportininkų, a- 
teitininkų ir kitą veiklą. Jis y- 
ra didelis šeštadieninės Vysk.
M. Valančiaus vardo lietuvių 
mokyklos rėmėjas, mokytojas.
Jis palaiko visas lietuviškas or
ganizacijas, kurios yra už Lie
tuvos išlaisvinimą, kurios pa
laiko lietuvybę ir nėra priešin
gos religijai. Ypatingai kun. 
dr. Tadarauskas skatina savo 
parapiečius — tėvus ir motinas 
— auklėti savo vaikus lietuviš
koje dvasioje. Jis ir per pamoks 
lūs niekada nepamiršta parapie
čius paraginti kovoti dėl Lietu
vos laisvės, remti tremtinius Si 
bire ir etc. Kunigas Juozas tu
ri didelių nuopelnų Hamiltono 
lietuvių kolonijai.

Turėdama galvoje kun. . dr.
Juozo Tadarausko nuveiktus į Išnuom. kambarys vyrui ir mote- į 
didžius darbus, Hamiltono lietu i riai- Virtuvės ir vonios privilegi- ‘ 

.... . . .. jos. 4607 So. Damen Avė., Telef.vių kolonija, jos organizacijų VIrginia 7-4028.
atstovai, birželio 17 d. rengia------ ------ ------------------------------
jam oficialų banketą - pagerbi- i '5ielp" WANTEd"” " 
mą, kuris įvyks Olandų kata- i
likų salėje Knights of Colum- ■ 
bus, kuri randasi 222 Queens- 
ton Road. Hamiltone, Ont. Šių 
pagerbtuvių proga bus oficialio- į kia nors kiek angliškai kalbėti, 

ji dalis, meninė programa ir i 
vėliau vaišės bei pasilinksmini-

karšto vandens šild., 2 atskiri gazo 
pečiai, 2 pilnos vonios kiekvienam 
bute, atskiri įėjimai į kambarius, 
(galimos 4 nuomos), “Termopane” 
stiklai, daug įvairių priedų, tik 2 
blokai nuo Marąuette p. bažnyčios ir 
mokyklos. Kaina prieinama.

Mūrinis 7 metų, 3 mieg., 30 p. lo
tas, garažas. įrengtas rūsys, išpil
tas pravažiavimas, nepaprastai gra
ži vieta priešais parką, tik $22,000.

Mūrinis 2x6 naujai plesteriuotas, 
2 šild. gazu, garažas, platus lotas, 
lukštą pastoge, 44 ir Talman, sku
biai už $27,900.

Mūrinis pajamų namas ant dvi
gubo loto, virš $10,000 įeigų me
tams, alyva šild., Marąuette p. ra
jonas, kaina sumažinta iki $54,000, 
įmokėti $10,000. Nedelskite!

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

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

Sklypai mieste, visi patogumai, po $1,500. 5 akrai, jaunas sodas, 6 kamb. 
res. $17,500. Pajamų_ nuosavybe ir gražus 2-jų akrų sodas. 4 butų namas, 
geros rendos. turi būti parduotas. Bizniui patalpa, 3 kamb. užp. viršuje 
butas — $8,000. Labai gera vieta dėl motei ir Night Club, nebrangiai. 

Gausite 13% investavę į pirmus mortgage.
Puikus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos šeimos svajone.

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

MEDINIS. 2 butai po 4 kamb. i Medinis namukas, 8 miegamieji,
ar n Intas Anvlinkėie ?Rth St ir; gazu Sūdymas. Brighton P-ke, netoli p. lotas. Apyiingeje zatil t>t ir| Archer, žemi mokesčiai. Gražus
Austin Blvd. Pilna kaina $10,500. 
Tik $1,500 įmokėti. OLympic 
6-2234 _________ _____________

Savininkas parduoda moderni
zuotą 6 kamb. mūr. namą, arti 
Maria High School. -HE 6-0809.

CICERO. 5 butų namas. Origi
nalus, butai neperdalyti. 37% p. 
lotas. Reikalingas vidaus remonto, 
ūžtad pilna kaina, tik $16,500, Tik 
$1,500 įmokėti.OLympic 6-2233.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

MOTERYS

REIKALINGA SEIMININKE.
Lengvas namų ruošos darbas ii- pri
žiūrėti vaiką. Kambarys, maistas ir 
geras atlyginimas. 5 dienos sav. Rei-

'■ Skambinti —

ORehard 5-1251

mas. Teko patirti, kad nemaža '
svečių bus iš Toronto, St. Ca-1 __ HELP avajįted v yk.ai
tharines, Wellando ir kitų. Stip- į BENDRAS FABRIKO DARBAS 
rios sveikatos Dievo ir paverg-
tos tėvynės Lietuvos labui. Die
ve padėk! Kl. Gieda,ugas /

■ iimmimuiiiimimiiiiiitnmmii

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

J. MIGLINAS
2549 W. 69th St. U a. PR 6-1063

POPIERIO FABRIKE
Geras pradinis atlyginimas 

Daug priedų
W. A. JOHNS PAPER CO., 

2201 S. Union

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.

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

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

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St. CL 4-2390

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

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

2. Parkholme mūrinis 4 butų: 3-— 
3 — 3 — 4. Dviejų .mažini} 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 hutų namas: 4—3— 
2—2. Tik $12,500.

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

7. Tvirtas mūr. Gerai prižiūrėtas. 
3 butai po 5 kamb. (8 miegamieji). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

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

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

OL 2-9589

PARDUODAMI 2 biznio lotai, pi
giai. 8247-49 Stony Island Avė., 
Tei. YArds 7-2557.

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE

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

MAROUETTE PARKE
SI-a ir Mozart. mūr. bungalotv, su 

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

Brighton Parke barngenas, skubiai 
parduodamas namas su “eleaning” 
bizniu. Modern. butas ir geras biz
nis. Pirksite nedaug įmokėję. Kaina 
$1 3,900.

Demesiol Prie šv. Kryžiaus baž. 
mūrinis namas — 3 butai ir kepyk
la. Naujas kepyk. krosnys. Geras 
biznis. $28.500.

Prie California ir 65-os. Mūr. 2
butai po 4 kamb. Naujas šildymas. 
2 maš. eraražas. Tik $1 9.500.

VAINA REALTY
6540 S. VVESTERN AVĖ. 

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639
6 kamb. 10 m. rezidencija ant 

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

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

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

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

A. KATILIUS R. E. 
2456 W. 69fh St. RE 7-8398

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. Marąuette Park. Mo
dernu $18,350.

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC
4269 Sa. Maplewood Avė.

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

TINKAMAS DIDELEI ŠEIMAI
8 kambarių mur. bungalow Mar

ąuette Pk. šildymas alyva. Antri lan
gai. Dvigubas garažas. Proga pirkti 
už $18,000.

1 METU 2 BUTU MUR.
Po 5% kmb. (po tris miegamus). 

Rūsyje dar 3 atskiri kambariai iš- 
nuomuomavimui. Oro vėsinimas. Vi
si įrengimai iš geriausios medžiagos. 
2 šildymo sistemos. Gražiai sutvar
kyta aplinka. $48,000.

TIK Si 7,900.
5 kmb. 13 metų mūr. rezidencija 

Marąuette Pk. Platus sklypas. Gazo 
šiluma. 2 auto garažas.

4 ir 2 kamb.
Mūr. i Gage Pk. Alyvos šiluma. Že

mi taksai. $15,500.
5 METU -MUR. BUNGALOAV

4 % kmb. Gazo šiluma. ApšaugS 
nuo potvynio. Daug vertingų priedų. 
2 auto garažas. Tik 2 blokai nuo 
Marąuette Pik. $19,000.

GERAS PIRKINYS
7 metų 2 aukštų mūras Marąuette 

Pk. Pirmame aukšte krautuvė ir 4 
kamb. butas: viršuje — 6 kamb 
gražus poilsio kambarys rūsyje 
$380 mėn. pajamų. Kaina $43,000.

VASARVIETE
Su baru ir restoranu Beverly Shc 

res, Ind. (Sandūnuose). $12,000 gry 
no į metus. Savininkas duos paskolą.

P. LEON A S
BEAL ESTATE

2735 Wesf Ilsi Sireet
Tel. VVAIbrook 5-6015

Nauj. mūr. 2x5*4 (3 m.)—§36,500
Nauj. mūr. bung., garažas—§18,900 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—§29,500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—§16,900 
Didelis pasirimt. geri, lr pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA .£-8384

Marųuette ant Talanan Avė., netoli 
69th St. parduodamas geram sto-, savybę: 2 mūr. namai, 23 išnuomuo 
vy, 2-jų fletų mūr. namas ir 2-jų ti vienetai ir 3 butai. Metinės pa- 
maš. naujas garažas. Dėl apžiūrė-Uamos $12,300. Parduodama už 
jimo šaukite PRospect 8-3792.
_____ __ ___ z;_____  ' A, Norkus Real įstate

2405 W. 51st St. WA 5-5030

Perskaitę “Draugą", duoki- 
‘r., n HfiftHMi »a«isiraitvti-

Per 4 m. galite išmokėti šią nuo-

Apaimoka skelbtis “DRAUGE 
ųes jie plačiausia) skaitomas imsl 
■/iii dienraėus. Gi skelbimu

-menas uieiaami*.

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

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

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

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

Tel.; PR 8-4268 ir TE 9-5531 ,į

VALYMAS 
kilimai, apmušti baidai 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050
Atostogose birž. S—24 d. imtinai.

M O V i N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, III.Uhicagįo

Katalikų advokatų 
susirinkimas

Katalikų Teisininkų sąjunga 
Chicagoje birž. 12 d. 4 vai. p. 
p. advoktų būstinėje 29 S. La 
Šalie šaukia savo susirinkimą. 
Bus renkama valdyba. Daibarti- 
nis jos pirmininkas yra Lee J. 
Gary.

®10%, 20%, 30% pigiau mokėsitefcį!

Iuž apdraudą nuo ugnies ir auto-g 
mobilio pas

i FRANK Z A P O L I S
g 3208 West 95th Street 
8 Chicago 42, Illinois

Tel.: GA. 4-8654 ir GR- 6-4339.^

MOVI NG
R. SERfiNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš tol’- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wft 5-8063

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 vestuvėmis 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 
4itus 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. LU 5-9500

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge’

STANKUS 
GONSTRUCTSON C0.

® Atlieka planavimo ir staty- 
S bos darbus, gydytojų ofisų, 
® gyvenamųjų ir prekybos pa- A statų. Jūsų pasirinkimui tu- 
S rime virš 300 įvairių stan-

durtinių projektų.
§ Ofiso ir namų telefonas: 

PRospect 8-2013
2741 WEST 69th St.

§ Chicago 36, Illinois

A. ABALL N08FING
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Downspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 5 
m. garantija. Dedame naujas “eop- 
per-alloy” rinas—"gutters”; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kaip 
ir "galvanized”. Dažymas iš lauko, 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame: žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais. LA 1-6047, RO 2-8778

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

CICERO HEATING AND 
SHEET. METAL 

2431 S. Kedzie Avenut
Chicago 23, Rlinois 

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0412
ŠILDYMAS

A. Stančiauskas tnstaliuoj'a vi
sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur
naces) visų dydžių oro vėsintu
vus bei Air Conditioners ir atlieka 
visus skardos darbus.

7304 So. ^oekwell Street
Tel. GRovehilI 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SBTEF7T METAL 

4444 S. Westera Atą, 
Chicago B, HL 
Tel. VI 7-S447

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

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMTJ 
PATAISYMUS PAG AI, JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ. - ■ ' ’ • 
ST 3-0703 OL 7-2094 Chicago, III.



Procesija vaikų dienos metu Brocktone

MŪSŲ
Brockton, Mass

Vaikų diena maldos ir atgailos 
vardu

Jėzaus Nukryžiuotojo seselės 
Brocktone, Mass., kiekvienais 
metais praveda vaikų dieną,, 
kur suvažiuoja apie tūkstantis 
vaikučių iš paties Brocktono, 
Bostono, Lawrence, Cambridge, 
Lovel, Norwood, Woreester ir 
iš kitur. Vaikučiai gražioj pro
cesijoj eina į gražų seselių sodą 
prie Marijos paminklo, gieda 
maldas, kalba rožančių, karū
nuoja Mariją gražiu karalienės 
vainiku ir taip pat prie to pa
ties paminklo būna palaimini
mas šv. Sakramentu.

Plaužinaitytė ir Tribuliauskai- 
tė. Nuo parapijos piniginę do
vaną įteikė parapijos zakristi
jonas Svirskis.

Avė Maria pagiedojo vargo
nininkė Stefanija Ventre, Mari
ja, Marija — visa publika.

K. Keblinskienė

Mirė prel. Strakąusko motina

Gegužės 21 d., eidama S5-sius

Šiais metais gegužės 27 d. 
esant tikrai gražiam orui, vai
kučių suvažiavo tikrai daug. 
Buvo graži procesija, kurios 
priešaky žygiavo Šv. Petro lie
tuvių parapijos iš ISb, Bostono 
mokinių didelis orkestras. Pro
cesijai vadovavo kun. Jonas 
Žuromskig iš So. Bostono, o 
specialiai tai dienai ir specialiai 
vaikams pamokslą pasakė kun. 
Kneižys. Vaikučiai giedojo ir 
rožančių kalbėjo lietuviškai, bet 
kunigas pamokslą sakė angliš
kai, nes yra dauguma vaikučių 
kurie lietuviškai jau nemoka. 
Maldos ir rožančius buvo skir
tas už teisingą pasaulio taiką 
laisvę Lietuvai.

Tai gal vienintelė vieta 
Brocktonas, kur Jėzaus Nukry
žiuotojo seselės surengia tokią 
dieną ir kur suvežama tiek 
daug vaikučių. P. Ž.

Minimas žiaurusis birželis

Brocktono Martyno Jankaus 
šaulių kuopą birželio 9 d. 7 v. 
v. Sandaros salėj paminėjo sov- 
okupanto išvežtuosius Sibiran 
nuo 1941-jų metų ir vežamus li
gi šių dienų. Kuopai pirminin
kauja Šaulių sąjungos garbės 
narys Aleksandras Mantautas. 
Už gyvus ir mirusius Sibiran 
išvežtus lietuvius užprašytos 
šv. Mišios Šv. Kazimiero bažny
čioj.

Serga S. Pntvytė
Sofija Putvytė-Matulaitienė, 

po dviejų sunkių kojos operaci
jų, Memorial ligoninėj Worces- 
teryj, dalbar perkelta į sūnaus 
ir marčios — Vaidevučio ir Izi- 
doros Mantautų, butą. Jų , prie
žiūroj ir kasdien daktaro lanko 
ma, palengva taisosi, bet dar 
nevaikščioja. Jos dabartinis ad
resas: Sofija Mantautienė, 53 
Waverly str. Worcester 4, Mas- 
sachusėttš.

savo amžiaus metus, mirė Šv. 
Kazimiero parapijos klebono 
prel. P. V. Strakausko motina 
Agota Liudžiūtė-Strakauskienė. 
Tai buvo viena iškiliųjų Naujo
sios Anglijos lietuvių ateivių.

Ji buvo gimusi Lietuvoje, Vii 
keliškių kaime, Sintautų para
pijoj, Šakių apskrity, 1888 m. 
gruodžio 27 d. Atvyko į Ame
riką 1890 m. gegužės 19 d. Ap
sigyveno So. Bostone. Ištekėjo 
už Jono Strakausko tų pat me
tų birželio 8 d.

Jų moterystę palaimino prel. 
G’plallagham So. Bostono, Šv., 
Augustino bažnyčioje.- Turėjo 
šešis vaikus, iš kurių dabar liko 
tik vienas — prel. P. V. ’Stra- 
kauskas.

Jos vyras Jonas mirė prieš 
keliasdešimt metų. Tada ji gy
veno klebonijoj, prie sūnaus kle 
bono Lovelyje ir Brocktone.

Buvo gera šeimininkė. Labai 
mėgo rankdarbius, kuriuos bu
vo išstačiusi parodoj Brockto
ne, kurią buvo suruošus Mo
terų s-gos 15 kp. Brocktone.

Iš pat jaunų dienų įsijungė 
į visuomeninę veiklą. Tik įsi
kūrus Moterų s-gai, su kitomis, 
Bostone suorganizuoja pirmą
ją kuopą ir aktyviai joje reiš
kėsi, dalyvaudama apskrities su 
važiavimuose ir kuopos veiklo
je. Ir kas svarbiausia — ištesė
jo ligi mirties. Moterų s-gos 
Brocktone 15-ji kuopa buvo ją 
prieš keletą metų išrinkusi savo 
garbės pirmininke. Dėlto ir šer
menyse sąjungietės aktyviai da 
lyvavo su savo kuopos vėliava, 
kalbėjo šv. rožančių, užprašė 
asmeniškai ir kuopos vardu šv. 
mišias ir kuopos atstovės paly
dėjo ją į amžino poilsio vietą — 
Roxburio Šv. Benedikto kapi
nes, kur palaidotas vyras. Bu
vo aktyvi kuriant Bostone Šv. 
Petro parapiją. Priklausė Lietu 
vių Katalikų Federacijai ir Dar 
bininkų draugijai, dalyvavo ir

Sugrįžo iš ligoninės
Šv. Kazimiero parapijos drau 

gijų bei visų parapijiečių buvo 
pagerbtas — vietos parapijos 
klebonas gegužės 20 d. Dalyva
vo daug kunigų, du pralotai ir 
apie 350 parapiečių.

Šio pobūvio surengimui pasi
darbavo kun. Albertas Abra- 
činskas ir kun. Antanas Knei
žys, vietiniai vikarai. Vyriausia 
šeimininkė Elena Liolienė.

Buvo daug kaitų. Jaunimas 
atliko programą.,

Maldų puokštę jaunimo —

Lietuvos Dukterų judėjime So. 
Bostone.

Tai buvo moteris, kurią visi 
N. Anglijos lietuviai gerbė ir 
laukė kada galės atšvęsti jos 
100 metų sukaktį.

Ilsėkis ramybėje, o mes tavo 
pavyzdžiu dirbsim, kad lietuvė 
katalikė būtų drąsi, darbšti, iš
tverminga ir susipratusi. Kad 
mokytų savo vaikus tos kalbos, 
kurią tu ligi mirties kalbėjai ir 
savo vaiką išmokei kalbėti.

Kbl.

19 VALANDŲ PLŪDURIAVO 
EŽERE

Pakrančių sargyba išgelbėjo 
Ričardą Hoffmaną, 35 m., ir jo 
žmoną, kurie atvirame laivuky 
ežere plūduriavo per 19 valan
dų. Jie iš Chieagos buvo iš
plaukę į Michigan City, tačiau 
pakeliui užėjo toks rūkas, kad 
jie nebegalėjo susivokti kuria 
kryptimi reikia plaukti, ir pasi
liko vietoje. Naktis buvo labai 
vėsi — 50 laipsnių. Jie neturė
jo šiltesnių drabužių ir vynio
josi rankšluoščiais bei laivelio 

I danga. Savo mažu radijo siųstu 
vu paleido pagalbos aliarmą. 
Pagaliau juos surado ir išgelbė
jo pakrančių sargyba.

GRAŽI DOVANA BET KADA!
Tėvai, įsigykite ir duokite savo 

viakams paskaityti gausiai ir spal
votai iliustruotą VANDOS FRAN- 
KIENES pasakų knygą

KARALAITĖS GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta
į kita pasaka — BALTOJI LELIJA. 

Viršelį ir iliustracijas piešė Sės. 
Mercedes. 48 pusi. Kaina $1.25. 

Pinigus su užsakymais siųsti
DRAUGAS 

4545 West 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

Gilaus skausmo prislėgtą mielą STEFA VAIKUT1ENĘ 
ir jos šeimą, taip pat PONIA M. BALČIŪNIENĘ, jų 
mylimam tėveliui, seneliui ir vyrui,

A f A
STEPONUI BALČIŪNUI mirus,

širdingiausiai užjaučiame ir labai liūdime.
Dr. Izidorius ir Sofija Aliai 

su vaikučiais

Operos mecenatams

DR. LEONUI IR IRENAI 
KRIAUČELIŪNAMS,

tėveliui ir uošviui A. f A. PETRUI PARULIUI mirus, 
gilią užuojautą reiškia

Ghšcągos Lietuviu
Opera

NETEKOME VIENO IŠ MŪSŲ TARPO

Negausus mokytojų būrys vėl 
sumažėjo. Mirtis išrovė iš gy
vųjų tarpo Meilų Petrą, Moky
tojų s-gos narį nuo pat jos įsi
kūrimo pradžios. Tai buvo darb 
štus, rūpestingas asmuo. Dirbo 
ir Liet. Bendr. Brighton Parko 
apylinkėje, ypač šios apylinkės 
įsikūrimo pradžioje, vėliau dėl 
įsigalinčios ligos, pasitraukė iš 
visuomeninės veiklos. Nepri
klausomos Lietuvos laikotarpy 
mokytojas Meilus buvo pažįsta
mas savo didele veikla Jaunųjų 
Ūkininkų organizacijoje Ukmer 
gės apskrity. Daugelyje vietų 
organizavo jų ratelius ir vado
vavo jų veikimui. Jaun. Ūkin. 
rateliuose, šalia tiesioginės že
mės ūkio darbuotės, velionis, 
gabus mėgėjas smuikininkas, 
organizavo ir vedė Jaun. Ūkinin 

Ikų chorą, kuris laimėjo viena
me chorų konkurse pirmąją vie 

! tą. Šiai veiklai velionis pašven 
tė visą savo laisvalaikį. Tik bol 
ševikų okupacija nutraukė gra
žiai išplėstą darbą. Iš Balniokų 
miestelio jis buvo perkeltas į 
mažą kaimo mokyklą Vilkaviš
kio apskrity. Vėliau atsiduria 
tremtyje. Mirė sulauk56 me
tų.

koplyčios birežlio 5 d. palaido
tas Šv. Kazimiero kapinėse.

J. Tamulis

NETIKRI ALIARMAI
Chicagoje 1961 m. net (18,- 

■ 422 kartus ugniagesiai buvo iš
šaukti netikrais aliarmais. Da- 

i bar jų skaičius sumažėjo treč
daliu, bet visgi tai labai apsun
kina ugniagesių darbą ir visuo
menė prašoma padėti su tuo 
kovoti.

, Jo žmona, taip pat mokyto
ja, kurį laiką dirbo Šv. Jurgio 
parap. mok. lituan. klasėje, da
bar jau eilė metų yra Liet. 
Bendr. Centr. Švietimo Tary
bos narė.

Mokyt. P. Meilus iš Eudeikio

ANTANAS J. BERNOTAS
Gyveno 4453 So Honore Str.
Mirė birželio 10 d., 1962 m. 

1:30 vai. ryto, sulauikęs senat
vės.

Gimė Lietuvoje. Amerikoj iš
gyveno 48 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
artimi draugai: Vincenta ii- Jo
nas Bičiūnas ii’ jų sūnus Ste
ponas, viena sesuo Lietuvoje 
ir kiti gimines, draugai bei pa
žįstami.

Priklausė Utenos Apskrities 
Draugiškam Klubui ir Zarasiš- 
kiij Klubui.

Kūnas pašarvotas John K. 
Eudeikio kopk, 4605 S. Her
mitage Avė. Laidotuves įvyks 
trečiadienį, birželio 13 d. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėtas į šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Artimi draugai.
T^aid. direkt; John F. Eudei- 

kis, Telefonas YArds 7-1741.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1982 
m. birželio 5 dieną staigiai mirė mūsų mylimas vyras, •••tėvas--ir 
brolis

A. -J- A.
STEPONAS PAŠKEVIČIUS t

Gyvenęs 57 Vine St., Brockton, Mass, Anksčiau gyvenęs 
Chicagoje. Amerikoje išgyvenęs 13 metų. Birželio 13 d., po ge

dulingų pamaldų Šv. Kazimiero bažnyčioje, buvo palaidotas Kal
varijos kapinėse.

Nuliūdę liko: Žmona Julija Grybauskaitė - Paškevičienė, 
dukterys Danguolė V/anagūnįenė, Janina JPaškeyičiūtė, 
sūnus Vilius, trys seserys: Ona Eikiuienė (Brocktone), 
Amelia Macevicz (Moiitrealyje), Adelė Grytė (Lietu
voje), 2 anūkai Rita ir Andrius ir seserų vaikai ir 
kiti giminės.

A. -J- A.

KONSTANCIJA VALAVIČIUS
(WELLITCH, MERGAUTINES PAVARDE TEIBUIŠAITĖ) 

Gyveno 4017 Ogden Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė birželio men. 10 d., 1962 m., 2:30 valandą ryto, sulau

kusi 77 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerilkoje išgyveno 49 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime dvi dukterys: Isabele Srp ir žen

tas Edvvard, Amelia Niekia ir žentas Art.hur. šeši anūkai: Edwa.rd 
•Srp, Norene Catellanos, Andrevv, Daniel, Joseph Jr., Janiee Niekia, 
gimines — Joseph Gužauskas, Stase Kurshiene su šeima, ir kiti gimi
nes, draugai bei pažįstami.

Lietuvoje liko sesuo Marijona Petrauskiene ir brolis Mikalojus 
'Trihuišis.

Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyčioje, 2314 W. 23rd Place. 
Laidotuves įvyks trečiadienį, birželio mėnesio 13 dieną. Iš 

koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už veliones sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Uoka: Dukterys, žentai ir arnikai.
Laid. direktorius Steponas Lackavvicz, Tel. Vlrginia 7-6672.

PADĖKA
A. -j- A.

JOHANNA KASMAUSKAS
(MUNTRIMAS) 

Gyveno 1528 S. 49th Avenue
Mūsų įmylima motina ir brangi žmona mirė 1962 m. gegu

žės mėn. 25 d. ir palaidota geg. mėn. 29 d. Šv. Kazimiero ka
pinėse, Chicagoje. Norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai 
paskutinį patarnavimą ir palydėjo į jos poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams: kun. Pranui 
Kelpšui, kun. Antanui Kęlpšui.MIC, kun. P. Patlabai, kun. J. 
Jaunui ir kun. J. Makarui, kurie atlaikė gedulingas pamaldas 
už jos sielą. Kun. P. Patlabai ir kun. C. Vengrui už atkalbė
jimą rožančiaus koplyčioje. Taip pat vargonininkams J. Skri
duliui ir A. Mondeikai. Kun. Pranui ir Antanui Kelpša,ms, kun. 
J. Makarui, kurie palydėjo velionę j kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kuris užprašė šv. Mišias už jos 
sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velionei gėlių.

Dėkojame grabnešiams ir garbės palydovėms Dievo Mo
tinos Sop. Draugystės. Ir visiems, kurie pareiškė mums toje 
liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame laidotuvių dierktoriui John F. Eudcikiui ir šta
bui už malonų patarnavimą.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybės padėkoti. Visiems visiems nuo
širdus dėkui.

VYRAS, DUKTERYS, ŽENTAI IR ANŪKE
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A. t A.
PETRUI PARULIUI mirus, 

mielai Irenai Kriąueeliūnienei, p. Tinai Pa- 
rulienei, Reginai Kučiauskienei, Leopoldui 
Paruliui ir ju šeimoms liūdesio valandoje gi
lią užuojautą reiškia

ASdosia ar Gedimom Oriniai

HIUS OfUNYAlA

Gerinusios gėlė!- lėl vestuvių, banketų, laidotuvių 
Ir kitų papuošimų 

<1448 ĮVEST 63rd STREET
Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R, NELSON

SAVININKO
SAINT CASIMIR 
MONUMENT GO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — GEdarcresf 3-S335
Vienas blokas nno kapiniu

gP W??SŠ»W

.J. F. EPDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

»
TRY8 MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2
4333-34 South Galifornia Avenue

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

TĖVAS IR SŪNUS
MARĄUETTE FUNERAL HOME 1 1 I I .

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7 Ist St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50fh Avė., Cicero. T0wnhail 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

?EDVARDAS SAUNORIS ' GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų,
3942 W. 11 lih St., PR 9-1355 ir 9-1356

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVĖ,

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VISTA
REpublie 7-8600 REpublie T-8S01

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

Tel. REpublie 7-1213 
Tel. Vlrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ, LAfayette 3-3572

3307 LITUANICA AVĖ.

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COnunodore 4-2228

3319 S. LITUANICA AVĖ, Tel. YArds 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003
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X Tėvų Marijonų apskrities 
skyriai smarkiai rengiasi meti
niam išvažiavimui. Gegužinė į- 
vyksta sekmadienį, birželio 25 
d. Tėvų Marijonų seminarijos 
soduose, route 83 ir 63 gatvė, 
Clarendon Hills, III. Pradžia 
nuo 1 v. p. p. Veiks rėmėjų 
skyrių stalai. Bus lietuviški 
valgiai. Pietūs, vakarienė atvi
rame ore. 3 v. p. p. Jėzaus Šir
dies pamaldos koplyčioje. Bus 
daug vertingų dovanų. Iš kalno 
visi yra kviečiami dalyvauti ir 
paremti tėvų marijonų darbus.

X Muz. Antano Nako Forte- 
piono studijos mokinių rečitalis 
birž. 10 d., sekmadienį, Jauni
mo Centre praėjo su gražiu pa
sisekimu. Programą pildė 37 
mokiniai, 7 — 18 m. amžiaus. 
Dalis jų studiją buvo lankę tik 
metus laiko, o buvo tokių, ku
rie jau yra lavinęsi septynetą 
metų. Daugelis jų įstengė su 
dideliu sugebėjimu paskambin
ti sunkius Chopino, Federerio 
ir kt. kūrinius. Tarp gausių 
klausytojų, buvo ir kitataučių. 
Dalyvavo .su žmona ir vaikučiu 
net vienas indas, iš Azijos at
vykęs į Chicagą siekti pedago
gikos doktorato. Ir iš kitatau
čių girdėjosi šiltų atsiliepimų 
apie koncertą.

X Jonas Reinys, dr. Jono ir 
Bernadetos Reinių vyriausias 
sūnus, baigė Visų šventųjų pa
rap., Roselande, mokyklą labai 
gerais pažymiais. Birželio 10 d. 
tėvų ir jaunojo graduanto arti
mųjų būrelis .susirinko jo pa
sveikinti ir palinkėti sėkmingai 
tęsti mokslą Mandel Aukšt. mo
kykloje. Jonas Reinys Chicagos 
Aukšt. Lit. mokykloje savo kla 
sę baigė pirmuoju ir gavo pre
miją. Dabar rengiasi į lietuviš
ką stovyklą.

X Už a. a. Kazimierą Grauži
nį, Lietuvos pasiuntinį P. Ame
rikoj, neseniai mirusį Urugva
juje, birželio 10 d. jo sesuo ir 
svainis Gr. ir Al. Siručiai buvo 
užprašę šv. mišias, kurias tėvų 
marijonų koplyčioje prie Drau
go atlaikė kun. V. Bagdanavi- 
čius. Pamaldose dalyvavo dide
lis būrys velionies ministerio 
artimųjų, tarp jų Lietuvos gen. 
konsulas P. Daužvardis, Urug
vajaus konsulas F. Stungevi- 
čius ir kt.

X Liet. Bendruomenės Chi
cagos apygardos gegužinė įvy
kusi tėvų marijonų ūkyje pra
ėjusį sekmadienį, pavyko gerai. 
Iš ryto oras buvo labai nepa
lankus, bet, po pietų išsigiedri- 
nus, sutraukė nemažą skaičių 
žmonių. Gražioje aplinkoje ga
lima buvo atsigauti nuo miesto 
triukšmo ir slegiančio oro. Pa
tys jauniausieji visą pusę die
nos galėjo laisvai žeisti ir bėgio
ti. Rengėjai, atrodo, programos 
nebuvo pramatę. Suvažiavusie
ji valgė, šnekučiavosi ir stovi
niavo būreliais.

X Mūsų jaunimui atostogų 
dovana — partizaninių kovų iš 
gyvenimai Lietuvoje “Guerilla 
Warfare on the Amber Coast” 
galima gauti Drauge. Kaina tik 
3 dol.

X Balto Chicagos apskrities 
valdyba rengia savo metinį pik
niką - gegužinę birželio 17 d. 
Bučo darže, Willow Springs, 
III., ir kviečia visą lietuvišką vi 
suomenę atsilankyti, tuo pare
miant šalpos darbą. Pakvietimų 
gavėjai bus gausiai apdovanoti 
vertingomis dovanomis, įskai
tant ir žemės sklypą Floridoje, 
kurį padovanojo Baltui vietos 
lietuvis verslininkas. Kalbės 
inž. J. Miklovas, bus meninė da 
lis, veiks kavinė, valgykla, ba
ras. Jaučio kepimu rūpinsis 
agr. A. Šantaras. (Pr.)

X Lietuvių studentų korp. 
Gintaras paruoš studentų var
du atitinkamą rezoliuciją Pa
baltijo valstybių Komiteto 
ruošiamam masinio deportavi
mo minėjimui. Studentai, kaip
lir praeitais metais pasižadėjo 
gausiai dalyvauti “Hamilton” 
viešbuty, 20 So. Dearborn., šeš
tadienį, birželio 16 d., 3 v. p. p., 
kur be oficialios dalies, bus ir 
meninė dalis su sol. J. Vazneliu 
ir prof. VI. Jakubėnu. Pažymė
tina, kad priimtosios rezoliuci- 

Ijos siunčiamos į Washingtoną 
J prezidentui, vyriausybės na
riams, senatoriams, kongreso 
nariams, primenant padarytas 
nežmoniškumo skriaudas Pabal- 

! ti jo valstybių žmonėms. Papra
stai tos rezoliucijos būna at- 

l spausdinamos Kongreso darbų 
• leidiny (Congressional Record). 
i X L. B. Brighton Park apy
linkės valdyba savo posėdy nu
tarė paremti Lietuvos paviljo
no įrengimą tarptautinėje paro 

-doje didesne materialine auka. 
Tam įsipareigojimui tesėti ra
gina savo apylinkės narius, ku
rie dar nesumokėjo taut. soli
darumo mokesčių, atlikti tą pa 
reigą kuo sąžiningiausiai. Mo
kestį galima sumokėti darbo 
dienomis nuo 9 vai. ryto iki 8 
v. v. Šimkus Real Estate patal
pose, 4259 S. Maplewood. Pri
ima valdybos vicepirm. Mečys 
Šimkus.

X Miesto bibliotekos skyrius 
yra persikėlęs į 4634 S. Ash
land. Vietos lietuviams yra pro
ga pasinaudoti lietuviškais lei
diniais.

X šv. Kazimiero seselių rė
mėjų sk. Brighton Parke ruo
šiasi piknikėliui, kuris įvyks lie 
pos 8 d. 2 v. p. p. Vyčių dar
žely. Rengėjos prašo visų pa
skirti tą sekmadienį šiai pra
mogai.

X Tūkstančiai lietuvių va
žiuoja atostogų, jeigu kiekvie
nas atostogom pasiimtų lietu
višką knygą, mūsų knygų san
dėliai gerai aptuštėtų. Vykda
mas atostogų pasiimk ir lietu
višką knygą, kad turėtum pro
gos kultūringai ir maloniai pa
ilsėti. Drauge yra pasirinkimas 
ir religinės Iteratūros, pvz. prel. 
M. Krupavičiaus “Kunigas Die
vo ir žmonių tarnyboje”.

X Valteriui Rainiui, 4043 So. 
Montgomery, tėvo dienos pro
ga, jo sūnus Leo ir marti An- 
na užprenumeravo Draugą.

X Paminkliniam kryžiui Port 
landė statyti komitetas ruošia 
birželio mėnesį ekskursiją iš 
Chicagos į Portlandą, kur yra 
statomas kryžius ir kurio pa
šventinimas įvyks birželio 24 
d. Šventinimo apeigas atliks 
vysk. V. Brizgys. Ekskursija 
ruošiama autobusu ir tęsis dvi 
savaites. Ta pačia proga eks
kursantai turės progos ne tik 
dalyvauti kryžiaus pašventini
me bet ir pamatyti žymesnes, 
istorines vietas ir pasaulio pa
rodą. Dėl sąlygų ir informaci
jų kreiptis telef. YA 7-4694.

X Šachmatininkų dėmesiui. 
1962 m. Fox Valley Open (vie
šas) šachmatininkų turnyras 
vykg šeštadieni ir sekmadienį, 
birežlio 16 ir 17 d. Aurora Re- 
creation Centre, 5 Fox St., Au
rora, III. Registruotis galima 
šeštadienį, birž. 16 d. 8—10 v. 
r. 5 ratai šveicarų sistema. Iš 
Chicagos į Aurorą patogu nu
vykti mašina arba traukiniu. 
Žaidimo vieta kaip tik arti Au
roros gelžkelio stoties (Burling 
tono linija).

DIDĖS ŠOFERIŲ ATLYGINI
MAI

Gubernatorius Otto Kerner 
leido nuo liepos 1 d. pakelti at
lyginimą 1,775 šoferiams, tu
rintiems valdines Illinois tarny
bas. Numatoma, kad tai suda
rys apie milijoną dolerių naujų 
išlaidu iždui.

Liet. Bendruomenės Chicagos apygardos suruoštoje gegužinėje 
tėvų marijonų ūkyje birž. 10 d. dalyvavo daug gražaus jaunimo. 
Iš kairės į dešinę: I. Stravinskyte, R. Nainytė, D. Endrijonaitė, 
antroje eilėje: J. Jakštytė, R. Stravinskyte, D. Barzdukaitė, M. 
Strasevičiūtė, L. Norvilaitė.

RŪTA KILMONYTE ĮTEIKS GARBES 
PAŽYMĖJIMUS 

Cicero Aukšt. Lit. mokyklos iškilmėse
Pereitą šeštadienį, birž. 9 d., 

Cicero Aukšt. Lituanistikos mo 
kykla išleido penktąją abitu
rientų laidą. Išleistuvės buvo 
Šv. Antano par. salėje, kuri bu
vo artipilnė ciccriškių ir svečių 
iš Chicagos.

Iškilmes atidarė trumpu žo
džiu mokyklos dir. kun. P. Pat- 
laba, pakviesdamas į prezidiu
mą prel. I. Albavičių, prel. M. 
Krupavičių, dir. J. Masilionį, 
dr. F. Kauną, S. Diržienę, J. 
Gribauską su žmona, Petkų su 
žmona, A. Juškevičių, J. Klio- 
rę, J. Vedegį, J. Bobinienę, J. 
Ingaunį, visus mokytojus — P. 
Razminą, Č. Grincevičių, B. Bab 
rauską, Baukienę, Bendikaitę. 
Invokaciją kalbėjo visi mokslei
viai.

Darbų apžvalga
Direktorius davė apyskaitinį 

pranešimą, iš kurio paaiškėjo, 
kad šiais mokslo metais Cicero 
Lit. mokykla nuo pradžios iki 
pabaigos turėjo 33 mokinius. 
Yra įsisteigęs Mokyklos bičiu
lių ratelis, kuris ieško paramos, 
kad mokykla pajėgtų išsilaiky
ti. Šioje srityje ypač daug pa
sidarbavo L. B. Cicero apyl. 
švietimo vadovė J. Bobinienė, 
dr. F. Kaunas, dr. P. Kisielius 

i ir kt. Prie mokyklos išlaikymo 
'..prisidėjo dar ir L. B. Cicero 
apyl., Medžiotojų klubas ir kt.

Mokytojų Tar. sekr. C. Grin- 
cevičius perskaitė protokolą ir 
iššaukė kiekvieną abiturientą 
atsiimti atestatų, kuriuos įtei- 

Skė prel. I. Albavičius. Baigu
sieji yra šie: Donatas Bašins
kas, Ramūnas Bigelis, Virgini
ja Bobinaitė, Laima Pupelytė, 
Birutė Rimbergaitė ir Aidas 

jSkruodys. Abiturientams gavus 
j brandos atestatus, juos pasvei- 
jkino direktorius, o ilgesnę kal
bą pasakė 8 kl. auklėtojas B. 
Babrauskas, ypatingai pabrėž
damas dėl ko išbėgome ir ko 
turime siekti. Senaisiais lai
kais mūsų tautiečių dalis nuėjo 
tarnauti rusams ar lenkams, 
bet žinomi tik tie, kurie išliko 
lietuviais. Ypatingu pavyzdžiu 
pastatė Maironį, kurį reikėtų 
sekti bent jo lietuviškam kely.

Prisegti gražūs ženkleliai
Po to abiturientams J. Gri

bauskas įteikė dovanas, o mo
kyt. Baukienė prisegė specia
lius ženklelius, kaip šios mo
kyklos baigimo priminimą. Ženk 
liukai buvo prisegti ir anksty
vesnių laidų abiturientams, ku
rių nedaug tepasirodė. Įdomu, 
kad iš pirmosios laidos dvi jau 
yra tos pačios mokyklos mo
kytojos, o iš II laidos ženkliu
ką gavo Zita Švedaitė Devei
kienė, kuri jau augina mokyk
lai prieauglį. Pažymėtina J. Šia 
jaus, Chie. Aukšt. Lit. tėvų 
kom. nario, atvežtas metraštis 
“Tėvynės Pašvaistė”, kaip do
vana Cicero abiturientams

Šiuo metu, kaip buvo žadėju
si, į šventę atvyko filmų akto
rė Rūta Lee Kilmonytė. Ji bu
vo pakviesta į prezidiumą ir pa 
sakė tru , ną kalbelę, lietuviš
kai p Tikindama baigusius 
mokyklą ir visus Cicero lietu
vius. Jai buvo smarkiai paplo
ta, o jaunimas paskiau tik lau
kė autografų. Taip pat ji buvo 
pakviesta įteikti mokyklos rė
mėjams pažymėjimus, kuriuos 
ji su malonumu, šypsena ir 
kiekvienam šiltu lietuvišku žo
džiu įteikė.

Abiturientų vardu labai gra
žią kalbą pasakė B. Rimbergai
tė, o paskiau su V. Bobinaitė di 
rektoriui ir mokytojams įteikė 
simbolines dovanas (kurių nau 
doti negalės!..j. 6-tos kl. vardu 
abiturientus atsisveikino A. Kaz 
lauskas. Dar sveikinimo žodį ta 
rė iš Chicagos atvykę L. B. 
Chicagos apyg. švietimo vado
vas ir Mokytojų s-gos pirm. J. 
Vedegys.

Menine programa

Meninėj programoj pasirodė 
mokinių choras, vadovaujamas 
muz. A. Skridulio, ir padainavo 
Į Tėvynę (J. Bertulio), Yra ša
lis, kur upės teka, Linelius rau
nu, Atbėk, pavasarėlį, ir Pajū
rio daina. Padeklamavo: Nuo 
Birutės Kalno (Maironio) •— 
Pračkalaitė, Be motinos tėvy
nės (B. Brazdžionio) •— B. 
Kriaučiūnaitė, Vasaros naktys 
(Maironio) — Vadopalaitė, La- 
bora (Kudirkos) — Baukytė, 
Per pasaulį keliauja žmogus (B. 
Brazdžionio) — V. Bobinaitė. 
Abiturientas R. Bigelis paskam 
bino pianinu pora Schumano ir 
Rachmaninovo kūrinių, o šokių 
grupė pašoko Kalvelį ir Rugu
čius, akordeonu akompanuojant 
A. Ingauniui. Gražiai praneši
nėjo visai meninei programai 
V. Bobinaitė.

Po programos buvo visiems 
svečiams šauni vakarienė, ku
rią surengė Tėvų komitetas. 
Jaunimas turėjo progą ir pasi- 

i šokti. —P. S.

Chicagoj ir apylinkėse
MOTERŲ SĄJUNGOS SUSI

RINKIMAS
Town of Lake Moterų sąjun

gos 21 kp. susirinkimas įvy
ko birželio 3 d. Šv. Kryžiaus 
parapijos svetainėje. Įstojo nau 
ja narė P. Kiselienė.

Sergančios narės yra E. Rho 
i dy, M. Jurkienė ir K. Matkevi- 
J čienė. Narės apsiėmė ligones 
lankyti ir linkėjo visoms geros 
sveikatos. Rašt. S. Bartkaitė 

i skaitė padėkos laišką nuo se- 
j sėlių kazimieriečių už dovaną. 
| Daugiausia buvo kalbėta apie 
sąjungiečių rengiamą arbatėlę, 

| kuri įvyks liepos 8 d. 2 v. p. p. 
I Kuzmicku namunro 7007 Rh

ARGENTINOJE
— Berisse įsikūrė lietuviai 

gydytojai: dr. Grucė, baigęs 
un-tą La Platoje, taip pat dr. 
P. Leipus. Abu jauni gydytojai 
yra sukūrę lietuviškas šeimas. 
Dr. Zubauskaitė turi dantų ka
binetą. La Platos un-tą yra bai 
gusios — V. Bukauskaitė, jau 
profesoriaujanti tame pačiame 
un-te ir chemijos mokslų dr. 
Rakūnaitė.

KANADOJ
— Kun. A. Jonušas atvyko 

iš Italijos į Ameriką ir daly
vaus Mažeikių gimnazijos ren
giamame suvažiavime Hamilto
ne.

J. A. VALSTYBĖSE
— Uždaros moterų rekolek

cijos Nekalto Prasidėjimo vie
nuolyne, Putnam, Conn., įvyks 
birežlio 22-24 dienomis. Reko
lekcijos prasidės penktadienį, 
birežlio 22 d. 7:30 v. v. baigsis 
sekmadienį iš ryto šv. mišio- 
mis. Rekolekcijas ves tėvas Ke
istutis M. Butkus, OFM. Regist
ruotis: Immaculate Conception 

;Convent, Putnam, Conn. Telef. 
WAlnut 8-5828.

— New Yorko Lietuvių Ta
ryba drauge su estais ir lat
viais ruošia birželio įvykių mi

Liet. Bendruomenės Chicagos apygardos gegužines dalyviai tėvų 
marijonų ūkyje birž. 10 d.

MAIRONIUI SKIRTAS SEMINARAS 
PEDAGOGINIAME LITUANISTIKOS 

INSTITUTE
Atžymėdamas šimtuosius me 

tus nuo Maironio gimimo, Pe
dagoginis Lituanistikos Institu
tas šiuos mokslo metus baigė 

j specialiu seminaru, skirtu Mai- 
! ronio kūrybos nagrinėjimui, 
j Seminaras buvo viešas, ir į jį 
I gausiai susirinko literatūrinėmis 
problemomis besidominčių či- 
kagiečių. Šitai kalba už neblės
tantį visuomenės domėjimąsi 
kultūrinėmis temomis, už Insti
tuto ir jo darbų teigiamą ver- 

. tinimą.
Maironinis seminaras įvyko 

Jaunimo Centre, Chicagoje, bir 
želio mėn. 9 d. 4 vai. vakaro. 
Jaunimo Centro patalpose jau 
kelintas metas, kai vyksta visas 
Lituanistinio Instituto darbas. 
Šiame finaliniame šių metų se
minare referatą “Ar Maironis

Justine St. Bus gerų dovanų ir 
* visi būsite pavaišinti. Komisi- 
’ ja sudarė J. Kuzmickienė, K.
. Yotkienė, V. Bucnienė, S. Mic- 
kūnienė, P. Turskienė, P. Sudin 
skienė. Sąjungietės sudėjo au
kų šv. mišioms už sveikatą sa- 

1 vo kleb. kun. A. Linkaus. Pau
lina Gudinskienė dėkojo sąjun- 
gietėms už dalyvavimą laidotu
vėse jos vyro a. a. Antano Gu- 
dinskio. Pirm. Kuzmickienė 
visų sąjungiečių vardu pareiškė 
užuojautą ilgametei kuopos iž
dininkei P. Gudinskienei ir jos 
dukroms Paulinai ir Justinai,

, mirus jų tėveliams.
Tg-l-»•»«'» ZT. 4-

nėjimą birželio 17 d., sekma
dienį, 5 v. v. Carnegie Endow- 
ment International Center (345 
East 46tih St., New York). Mi
nėjime kalbės didelis lietuvių 
draugas kongresmanas John S. 
Monagan. Meninėje dalyje lie- 

' tuvius atstovaus pianistė Al
dona Kepalaitė. Visi didžiojo 
New Yorko ir apylinkių lietu
viai maloniai kviečiami daly
vauti. Parodykime pasauliui, 
kad mums žiauraus okupanto 
padarytos žaizdos nėra užgiju- 
sios ir kad nenustojame kovo- 

' ję dėl savo brangios tėvynės 
'Lietuvos laisvės iki ją atgausi
me. Tad susirinkime ir išreiški

ame dar didesnį pasiryžimą ko- 
Įvai.

— Ella Renteln (Galinaity- 
;tė), kurios nuotrauka neseniai 
i buvo įdėta Drauge, gegužės 19 
'd. atšventė 110 m. sukaktį. Gi
musi Lietuvoj, Gelgaudiškyje, 
dabar gyvena Vannc - Eickel. 
Karui pasibaigus minima senu- 

! tė 13 m. gyveno Klaipėdos kra
šte, labai sunkiose sąlygose.

11957 m., turėdama 105 m. kaip 
’ seniausia pabėgėlė atbėgo pas 
savo 73 m. dukterį į Vanne- 

■ Eickel. Ji kalba tik lietuviškai.
! Paklausta korespondentų apie 
' taip ilgą amžių, ji taip sako, 
žinomaper vertėją: iš mažens dir

didelis poetas ?” skaitė studen
tė Danguolė Šukelytė, o disku- I 
sijoms vadovavo stud. Izolda 1 
Bendoraitytė. Referentė iškėlė 
Maironio didybę, lygindama jo 
kūrybą su vienu ar kitu atžvil
giu Maironiui giminingais Va
karų pasaulio ir Rytų Europos 1 
žymiaisiais rašytojais. Temati-, 
kos ir poetinių priemonių ryš
kiuose aptarimuose D. šukelytė 
parodė Maironį, kaip didžiai sa
vaimingą vėlybojo romantizmo 
atstovą lietuvių literatūroje, su 
ryškiu tautiniu veidu, ne tik 
neatsiliekantį, bet daug kuo net 
pralenkiantį kitų tautų šios 
krypties rašytojus. Referato 
tekstas, atspaustas rotatorium, 
buvo išdalintas visiems semina
ro dalyviams — studentams ir 
svečiams. Šitai rodo puikų In
stituto organizuotumą ir meto
dišką jo darbą. Taipgi vyres- 

jniesiems seminaro svečiams bu- 
jvo malonu klausytis taikliai pa
siruošusių koreferenčių Dalios 
Indreikaitės ir Ramunės Jurkū
naitės žodžio bei kitų studen
tų gyvo įsijungimo į porefera- 
tines diskusijas. Neiškentė. po- 
kalbin neįsikišę ir svečiai. Viso 
šios dienos seminaro darbas ga
le buvo susumuotas Pedagogi
nio Lituanistikos Instituto vi- 

j cedirektoriaus Domo Veličkos.

Po seminaro studentai pasi- 
i vaišino ir svečius pavaišino ka-
■ vute. Čia buvo vėl malonu iš- 
• girsti, kad Institutas į sekan
čius mokslo metus žengia dar 
labiau sustiprėjęs, gausiai pa- 
sipildęs Aukštesniosios Lituanis

■ 4.11—n—. w. .. 1 —— .1—1 n — "I—i4-..-—.5 —.4-V, I—• ....

bo sunkius ūkio darbus ir per 
savo ilgą amžių niekad nesir- 

' go. Pirmą kartą daktaras pa
tikrino jos sveikatą, kai ji atvy
ko į Vokietiją, turėdama 105 

| m. Ji gėrė kiekvieną rytą ir va
karą degtinės su parinktom žo
lėm. (Edwardas Henkelis).

VOKIETIJOJE
— Muehlheim, Ruhr, įvyku

siame LB metiniame susirinki
me valdybos pirm. Grincevičius 
padarė praeitų metų veiklos 
apžvalgą. Susirinkimas valdy
bos darbą įvertino ir padėkojo. 
Rinkimuose į organus išrinkta: 
Paškevičius — pirm., Grincevi
čius — vicepirm., ir Sakalaus
kas — narys. Revizijos komisi
jon — Samukėnas, Simonatienė 
ir Langas.

— Ats. maj. J. Černius visą 
gegužės mėnesį savanoriškai ir 
be jokio atlyginimo tvarkė, 
moksleivių padedamas, Vasario 
16 gimnazijos parką: išlygino 
bei praplėtė takus, sodino gė
les, krovė nuošaliai nukirstų ‘ 
medžių liekanas ir t.t. šiam par 
ko tvarkymo darbui Černius va 
dovauja eilė metų.

OKUP. LIETUVOJE
— Lietuvoje, kituose sovietų 

pavergtuose kraštuose ir pačioj 
Sovietų Sąjungoje dabar plačiai 
sklinda ligšiol nežinomos vieto
vės — Voskresensko pavadini
mas. Ten esančio Kuibyševo 
vardo chemijos kombinato ko
lektyvas parodęs iniciatyvą iš
vystyti įmonės socialistinį lenk 

I tyniavimą, kad būtų viršijami 
žemės ūkiui paskirtos ga
mybos planai. LKP ck tokios 
iniciatyvos pavyzdį skleisti Lie
tuvoje įpareigojo visas ministe
rijas, žinybas, partines ir prof. ' 
sąjungų organizacijas. Taigi, 
jei Voskresenskas neatsilieka, 
kaip gi gali atsilikti Lietuvos 
įmonių darbininkai?

ŽUVO PO PASKUTINIŲ 
EGZAMINŲ

Sunkvežimis mirtinai suvaži
nėjo 15-kos metų berniuką Ro
naldą R. Jeniolą, Šv. Ignaco 
mokyklos auklėtinį Chicagoje. 
Berniukas pasižymėjo gabu
mais ir. buvo tik ką baigęs pa
skutinius egzaminus; jau būtų 
gavęs diplomą. Liudininkai sa
ko, kad berniukas ėjo skersai 
gatvę, kai prieš jį buvo raudo
na šivesa ir tada užlėkė sunk
vežimis. Berniuko tėvas yra po
licijos seržantas.

miamas bendruomenės ir Insti
tuto globos komiteto.

Toks konkretus užtikrinimas 
buvo išgirstas iš Instituto Glo
bos komiteto pirm. kun. Bru
nono Markaičio, S. J., ir JAV 
LB Švietimo Tarybos pirm. J. 
Ignatonio.

Taipgi buvo staigmena, kai 
visi tos dienos seminaran su
sirinkusieji buvo apdovanoti ir 
visai šviežiu Instituto leidiniu 
dr. V. Daugirdaitės-Sruogienės 
“Lietuvos kultūros istorijos 
bruožai” (Paskaitos, skaitytos 
Pedagoginiam Lituanistikos In
stitute 1960 — 1961 m.). Lei
dinys 110 psl., rankraščio tei
sėmis, spausdintas rotatorium. 
Tai jau visai konkretus Institu
to įnašas mūsų mokslinėn lite- 
ratūron. Reikia tikėtis, kad šiuo 
keliu bus einama ir toliau. Iš 
šio maironinio seminaro besis- 
kirstydami, visi širdyje linkėjo 
Pedagoginiam Lituanistikos In
stitutui viltingos ir kūrybingos 
ateities. K. B.

T E R RA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybes, etc.
3237 W. 03r<l St.. Chicago 2», UI. 

Tel. 434-4060
Parduotuve atdara ir Bekmadle- 

nials.




