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KURLINK PASUKS KANADA?
Premjeras Diefenbaker laimėjo, 

bet neteko daugumos
OTTAWA, Ontario. — Kana

diečiai balsuotojai atsisuko 
prieš ministerį pirmininką J. 
Diefenbakerį ir jo konservaty
vią vyriausybę pirmadienio rin
kimuose, bet dar ne visai žino 
kur sukti.

Niekas nežino kaip ilgai Die
fenbaker norės ar galės pasilik
ti ministerių pirmininku. Jo stip 
ri 208 narių grupė, išrinkta 1958 
metais, teišliko daugiau kaip 
pusė. Lester B. Pearson ir libe
ralų partija atsistojo antroje 
vietoje 265 narių parlamente.

jų liberalai gavo 38 procentus, 
o konservatoriai 37 proc.

Diefenbaker perrinktas į par 
lamentą iš Prince Albert, ku
rią jis atstovauja nuo 1953 m.

Bet keturi jo ministerių kabi
neto nariai krito — kasyklų mi 
nisteris Jacąues Flynn, pašto 
miinisteris William Hamilton, 
valstybės sekretorius Noel Do- 
rion ir darbų ministeris David 
J. Walker.

Kaip ilgai nauja konservato
rių vyriausybė galės vadovauti 
kraštui, priklausys ar ji galės 
bendradarbiauti su Sočiai Cre-

Ministeris pirmininkas J. G. Diefenbaker. Jo Konservatorių par
tija laimėjusi daugiausia vietų Kanados parlament^, bet negavusi 
daugumos visuotiniuose rinkimuose užvakar. Šioje nuotraukoje 
Diefenbaker parodytas balsuojant. (UPI)

Didelis trūkumas vaistų 

Rytų Vokietijoje
Tačiau komunistai vaistų nepri ima iš Vakarų Voldetijos 

BERLYNAS. — Rytų Vokie- čių ligonių, kurie negali būti gy

ROMOS LAIKRAŠTIS APIE RELIGINĘ 

PADĖTĮ OKUPUOTOJE LIETUVOJE
Nauji persekiojimai ir nauja priespauda

Mūsų korespondentas Italijoje

Sekanti į politinę areną išėjo
Kanados nežinoma pinigų-refor į partija ar naujais demokra 
mų Sočiai Credit partija su 30

ROMA. — “Lietuvoje stipri
namas katalikų persekiojimas
— Bažnyčios paverstos šokių 
salėmis ir ateistiniais muziejais.
— Kunigai deportuojami”. To
kiomis antraštėmis straipsnį iš
spausdino Romos dienraštis “H 
Quotidiano” birželio 8 d. laido
je-

Straipsnyje primenamas Lie
tuvos vyskupų likimas, Pane
vėžio vyskupijos apaštališkojo 
administratoriaus kan. Šidlaus
ko deportavimas į Merkinę, nau 
jai padaryti pakeitimai Kauno 
kurijoje ir Kunigų seminarijoje, 
Kaune šv. Mykolo ir kitų baž
nyčių uždarymas. Smulkiai at-

pasakojama Klaipėdos bažny
čios statymo istorija ir jos ku
nigams surengta parodomoji by 
la.

Užgrobdami visos Lietuvos 
tikinčiųjų aukomis pastatytą 
naująją Klaipėdos bažnyčią, ko 
munistai prieš visą pasaulį pa
rodė savo niekšiškumą, — rašo 
Romos dienraštis. — Dabar tu

rės nutilti tie, kurie Klaipėdos 
bažnyčią panaudojo kaip pavyz 
dį, kad komunistų pavergtuose 
kraštuose yra religijos laisvė. 
Šiandien mūsų tikėjimo broliai 
Lietuvoje — baigia straipsnį 
laikraštis — išgyvena vėl nau
jus persekiojimus ir naują prie
spaudą.

Trumpai iš visur
— Šiaurės Italijos katalikų j Ii būti paskelbtas kiekvienu mo 

akcijos jaunimas sekmadienio mentu. JAV Darbo sekretorius

vietų, ir truputį mažiau nei ne
žinoma ir santūri Socialistų Nau 
joji demokratų partija su maž
daug 20

tais. Jų vadas T. C. Douglas 
nepateko į parlamentą.

Situacija parlamente būsian 
ti panaši į 1957 m., Diefenbake
riui pradėjus vadovauti mažu-

Konservatoriai turėjo 206 at- mos vyriausybei, liberalams vai
stovus parlamente, dabar turės 
118; liberalai turėjo 51 parla
mentarą, turės 97; Sočiai Cre
dit partija nieko neturėjo, tu
rės 30 atstovų; Naujieji demo
kratai turėjo 8 vietas, turės 19.

Balsavimai Stormont, Onta
rio, buvo atidėti iki liepos 16 d., 
nes mirė liberalų kandidatas.

Diefenbaker gali sukviesti par 
lamentą ir veikti kaip ministe
ris pirmininkas, kol nebus nu
verstas parlamento balsų.

*
Diefenbaker, gal būt, bandys 

sudaryti koalicinę vyriausybę. 
Diefenbakeriui iki daugumos 
trūksta 15 atstovų; absoliutinė 
dauguma yra 133 atstovai iš 
265 parlamentarų.

Pasisukus nuo konservatorių, 
pažymėtinas populiarus balsas. 
Beveik iš 7 milijonų balsuoto-

džius kraštą 22 metus.
— Kanados užsienio reikalų

politika nesikeisianti, nors prem 
jero Diefenbakerio pažangi kon
servatorių partija neteko dau
gumos parlamente.

Veiklūs1 meksikiečiai
MEKSIKA. — Meksikos ka

talikai parodo daug veiklos ir 
stengiasi geriau organizuotis, 
kad tikintiesiems būtų lengviau 
palaikyti artimesnius santykius 
su savo vyskupais. Popiežius Jo 
nas XXIII šiomis dienomis įstei 
gė Meksikoje dvi naujas vysku
pijas ir vieną prelatūrą, paskir
damas ir tris naujus vyskupus.

— Buvęs Turkijos premjeras 
Iuanu vakar pranešė preziden
tui, jog jam nepavyko sudary
ti naujos turkų vyriausybės.

tijos sanitarinės įstaigos kreipė 
si į komunistinę Pankowo vy
riausybę, prašydamos panaikin
ti uždraudimą privačiai įvežti 
vaistus iš Vakarų Vokietijos ir 
kitų laisvojo pasaulio kraštų.

domi, nes trūksta vaistų. 
Nepaisant šios padėties —

praneša agentūra Continentale 
— komunistinės Pankowo vy
riausybės įstaigos paskutiniu 
metu atsisakė priimti Vakarų

Toks uždraudimas įsigaliojo pra , Vokietijos pasiūlytą nemokamą 
ėjusių metų spalio mėnesį, su- vaistų siuntą 800 tūkstančių 
kliudydamas Rytų Vokietijos markių vertės. “
gyventojams per gimines ir pa
žįstamus pasirūpinti iš užsienio 
vaistų, kurių komunistų valdo
mos Vokietijos zonoj niekur ne
galima gauti. HAMBURGAS. — Vienas ru

Schwerine, Ehrfurte, Zuckau sų jūrininkas Hamburge paliko 
ir kitur gydytojai pareiškė ko- Sovietų prekybinį laivą ir pa-

Pabego rusas 
jūrininkas

Rusk tarėsi su 
de Gaulle

PARYŽIUS. — Valstybės sek 
retorius Rusk, atvykęs į Pary
žių, vakar kalbėjosi su prancū
zų prezidentu de Gaulle.

Rusk pabrėžė, kad Šiaurės 
Atlanto organizacija (Nato) y- 
ra stipri sąjunga, dabar žen
gianti į naujo augimo laikotar
pį. Jis ten viešės 3 dienas ir 
kalbėsis su Prancūzijos parei
gūnais Berlyno, Laoso, Alžiri
jos, Europos Ekonominės Bend
ruomenės (Bendros Rinkos) 
klausimais.

naktį atliko “tikėjimo žygį” iš 
Bolzano į Pietralbos šventovę, 
melsdamasis už visuotinį Baž
nyčios susirinkimą.

— Tainan tribunolo generali
nis prokuroras Chang Yu drau
ge su žmona ir sūnumi Formo- 
zos Saloje priėmė katalikų tikė
jimą.

— Afrikos - Azijos atstovai, 
remiami komunistų bloko, Jung 
tinėms Tautoms pasiūlė priimti 
rezoliuciją, raginančią Britani
ją, kad ji duotų Pietų Rodezi- 
jai naują konstituciją, panaiki
nančią rasinę diskriminaciją.

— Skridimo inžinieriai vakar 
atidėjo streiką prieš didžiausias 
oro linijas. Tačiau streikas ga.

Goldberg bando sutaikinti oro 
linijų kompanijas su skridimo 
inžinieriais.

— Sovietu diktatorius Chruš
čiovas, dabar besilankąs Rumu
nijoje, 'pareiškė, jog jis nema
tąs priežasties kariauti dėl Ber
lyno. Jis taipgi nenustatąs lai
ko, kada bus pasirašyta Mask
vos ir Rytų Vokietijos taikos 
sutartis.

munistinėms įstaigoms, kad jie 
negali imtis atsakomybės už gy 
ventojų sveikatos stovį, nes 
trūksta būtiniausių vaistų.

Kai kurių Rytų Berlyno gy
dytojų liudijimu, dabar Rytų 
Vokietijoj esą apie 50 tūkstan-

siprašė vokiečių policiją politi
nio prieglobsčio.

PRIEŠ JAV POLITINĮ NUOLAIDUMĄ 

SOVIETŲ SĄJUNGAI
Senatorius Dirksen (R., III.) reikalauja apklausinėti 

Rostową ir smerkia jo planą

Milijonai į miškus
BOSTONAS. — Daugiau kaip 

110 milijonų asmenų aplankys 
federalinius miškus Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse 1962 me
tais. Tai teigia Amerikos Au
tomobilių draugija.

Darbininkai pas
kardinolų Višinskį

VARŠUVA. — 80 italų darbi
ninkų, aplankę Italijos pramo
nės parodą Maskvoje, grįždami 
sustojo Varšuvoje ir padarė vi
zitą Lenkijos primui kardinolui 
Višinskiui.

Katedra paversta 
observatorija

Naujų mokyklų
statyba Australijoje

CAMBERRA, Australija. — 
Australų vyriausybė nutarė su
teikti pašalpą naujų konfesinių 
pradžios mokyklų statybai šiau
rinėje ir vidurinėje krašto teri
torijoje.

Nuolat atvykstant naujiems 
l emigrantams, didėja gyventojų 
skaičius tose teritorijose ir rei
kia naujų mokyklų. Nemaža i- 
migrantų dalis yra katalikai, jie

MINSKAS. — Laisvojo pašau 
lio spauda, pasiremdama sovie
tiniais šaltiniais, skelbia, kad'nori si^sti savo vaikus i kata' 
Gomel katedra Baltgudijoje pa
versta astronomijos observato
rija.

likų mokyklas. Dabar valdžia 
pagelbės tokias mokyklas sta
tyti.

WASHINGTONAS. — Sena-, Šen. Dirksen pabrėžė, kad 
torius Dirksen (R., III.) Sena-; “jeigu ta Rostowo prielaida yra 
te iškėlė mintį, kad atitinkamas! tik duomenimis neparemta nuo- 
komitetas apklausinėtų Walt W.' monė, tai ji nėra tinkamas pa- 
Rostową, Valstybės departamen' grindas, kuriuo turėtų remtis 
to užsienio politikos planuoto- Amerikos žmonių ateitis... Kai 
ją, kurio gairėmis vadovaujasiĮ senatas tą pažiūrą pagrindiniau 
Kennedžio administracija. Anot f ištirs, atsiras daug daugiau da- 
Dirkseno, reikia pareikalauti,; lykų ta tema pakalbėti”.
kad Rostow pateiktų žvalgybos 
duomenis, kuriais remdamasis 
jis įsitikinęs, kad sovietų politi
ka minkštėja. Dirksenas paste
bėjo, jog žvalgybos agentūrų 
pranešimu beveik nėra duome
nų, kurie paremtų Rostowo te
orijas.

KALENDORIUS

Birželio 20 d.: šv. Silverijus, 
Žadvaįnįs.

Birželio 21 d.: Dievo Kūno 
(Devintinės), šv. Aloyzas, Vai- 
dulis, Rezeta.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 80 laipsnių; rytoj — tru
putį pasikeis oro temperatūra.

Saulė teka 5:16. leidžias 8:28.

Dirksenas įtraukė į “Congres- 
sional Records” du “Chicago 
Tribūne” straipsnius (tilpusius 
birželio 17 ir 18 <d. laidose), ku
riuose atskleidžiama, kad Ros- 
tow rinkiminėj Kennedžio kam
panijoj buvęs politiniu patarėju, 
o dabar parinktas Valstybės de
partamento politikos planavimo 
tarybos pirmininku, siūlo apmal 
dymo, nuolaidumo politiką So
vietų Sąjungos atžvilgiu, ta po
litika remiama doktrina, kad ko 
munistinėje valstybėje vyksta 
evoliucija, kuri ateityje leis su
daryti prasmingus susitarimus 
tarp komunistinio ir nekomunis 
tinio pasaulio.

Dirksenas priminė, kad dau
gelis vadovaujančių JAV ka-

vietų Sąjunga. Pats Dirksenas 
pastebėjo: “Daugelis iš mūsų, 
kurie pažįstame Rostowo min
tis, laukėme šios naujos stra
tegijos gimimo su nemažu su
sirūpinimu ir baiminimusi”. Ros 
towo linija esanti dar skystesnė 
negu tie apverktini “liberalų raš 
tai”, anksčiau gausiai kurti li
beralų demokratų grupės kon
grese. Anot jo, “jeigu tik mes 
būsime švelnučiai sovietams, jie 
nebeįtarinės laisvojo pasaulio 
ir taika sužydės...”

Dirksen tvirtino, kad R,os- 
tow nepramato JAV pergalės 
prieš Sovietų Sąjungą. Tai žmo
gus mažos vilties ir jis mažiau
siai tinkamas vadovauti JAV 
užsienio politikos gairių tikri
nimui ir nustatymui. Priešingai, 
reikia pasirinkti laimėjimo ke
lią ir juo sekti. Tik tada JAV 
ką nors iš Sovietų Sąjungos lai
mėjo, tik tada Sovietai suminkš 
tėjo, kai Amerika buvo griež
ta. Logika sako, kad Rostow

Socialinių reformų 
reikalai

SAN DOMINGO. — Dominin 
konų Respublikos penki vysku
pai paskelbė bendrą ganytoji- 
nį laišką, kuriuo ragina krikš
čioniškomis socialinėmis refor
momis pašalinti komunizmo pa
vojų krašte. “Kiekviena mūsų 
revoliucija — rašo vyskupai — 
turi be paliovos siekti bendro
sios gerovės, kuriai didžiausia 
kliūtis yra komunizmo sklei
džiama neapykanta.”

Nukentejo lietuvis
CHICAGO. — Jurgis Kasa

kaitis, Chicagos gyventojas, bu 
vo apiplėštas tamsiaodžio, ku
ris atėmė keletą dolerių ir su
mušė. Nukentėjęs, kuriam įlauž 
tas nugarkaulis, paguldytas 6 
mėn. į gipsą.

Profesionalų posėdis
PARYŽIUS. — Katalikų In

žinierių, Agronomų ir Ekono
mistų Tarptautinio sekretoria
to dešimtoji generalinė asamb
lėja įvyko šiomis dienomis Ca- 
luire mieste, Prancūzijoje. A- 
samblėjoje dalyvavo delegaci
jos iš Prancūzijos, Vokietijos, 
Belgijos, Ispanijos, Italijos, O- 
landijos, Portugalijos, Šveica
rijos ir Dahomey.

Alžiro slaptoji 
armija pagerbė 

paliaubų sutartį
ALŽIRAS, Alžirija. — Alžiro 

miesto slaptosios armijos vyrai 
pagerbė paliaubas ir pirmą kar 
tą per 6 metus leido gyvento
jams laisvai keliauti bet kur ir 
bet kada.

'O tuo tarpu Orane slaptoji 
armija nesilaikė paliaubų ir 18 
prancūzų kareivių sužeidė.

rių yra tos nuomonės, kad šal- siūlo kelią, kuris griežtai prie
tojo karo metu turėtų būti lai
komasi griežtos politikos su So-

smgas Amerikos 
teigia Dirksen.

interesams,

fvęreN Dirksen
v samKĮT** 

Senatorius Dirksen pasakė aštrią 
kalbą prieš JAV politikos planuoto

ją Rostową

Naujausios žinios
— Valstybės sekretorius Dean 

Rusk vakar Paryžiuje turėjo su 
prancūzų prezidentu de Gaulle 
konferenciją, trukusią daugiau 
kaip 70 minučių. Rusk pareiš
kė, jog jo pasikalbėjimas su de 
Gaulle buvęs labai įdomus.

—- JAV vakar virš Christmas 
salos, Pacifike, išsprogdino ato
minę bombą.

— JAV vakar iš Cape Cana- 
vęral paleido satelitą Tiro - V 
tirti oro permainas. Satelitas, 
sveriąs 285 sv., jau siunčia nuo 
traukas. Tai trečias Amerikos 
satelitas, paleistas trijų dienų 
laikotarpyje.

— Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryboje vyksta debatai Kaš- 
miro reikalu. Indija ir Pakis
tanas savinasi Kašmirą.

— Australijos premjeras Men 
zies vakar tarėsi su JAV iždo 
sekretorium Dillon, o šiandien 
kalbėsis su prezidentu Kenne- 
džiu.

— Princas Phoiuna, pasiva
dinęs neutraliuoju, Laoso prem 
jeras, jau pradeda šiauštis ir 
nori nutildyti provakariečius.

— Italijos vyriausybė ruošia
si suvalstybinti elektrinę pra
monę.

Tikėjimu yra persunkta visa 

lenkų tautine kultūra
Bedievių skaičius Lenkijoje yra labai nežymus

- Komu- 
žiniomis, 

jaunimo tarpe bedievių esą 4.4 
proc., tarp vyresnių kartų be
dievių procentas esąs dar ma
žesnis. Tačiau ir tokio mažo be
dievių skaičiaus akivaizdoje tik 
ras krikščionis negali pasilikti 
abejingas, — pabrėžia Lenkijos 
episkopatas. — Krikščioniškas 
tikėjimas lenkų tautai visuomet 
buvo šviesos ir jėgos šaltinis. 
Tikėjimas buvo mūsų tvirtovė 
sunkiose mūsų tautos istorijos 
valandose. Tikėjimu yra per
sunkta visa mūsų tautinė kul
tūra... Dėl to — baigia ganyto
jišką laišką Lenkijos vyskupai 
— turime nepagailėti pastangų, 
kad ateizmo suklaidinti mūsų

VARŠUVA. — Dešimtyje tūk , rašo toliau vyskupai, 
stančių Lenkijos bažnyčių ne- ! nistinės vyriausybės 
seniai buvo skaitomas bendras
šio krašto vyskupų ganytojiš
kas laiškas.

Lenkijos vyskupai tarp kitko 
nurodo tuos didžiulius nuosto
lius, kuriuos ateizmas atneša 
tiek žmogaus sielai, tiek socia
liniams santykiams. Jie kviečia 
tikinčiuosius į maldą ir į atgai
lą už tikėjimo netekusius bro
lius.

Kovoje su ateizmu — rašo 
Lenkijos vyskupai — mes griež
tai atsisakome tų priemonių, ku 
rios nesiderina su Evangelijos 
dvasia; griežtai atsisakome bet 
kokios neapykantos ir atskirų 
asmenų pasmerkimo bei įžeidi
nėjimo... Bedievių skaičius Len- broliai vėl atgautų tikėjimo švie 
kijoje yra labai nežymus, —,są.
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ATLANTO RAJONO VYR. SKAUČIŲ IR 
SKAUTŲ VYČIŲ SĄSKRYDIS

Birželio 9-10 d. North Cole- 
brook, Conn., YMCA stovykla
vietėje įsikūrė savo savaitgalio 
stovyklą — suvažiavimą Atlan
to Rajono (AR) vyr. skautės ir 
skautai vyčiai. Vešlus miškas, 
gaivi ežero pakrantė ir turinin
ga programa sutraukė apie šim 
tą dalyvių. Suvažiavimo atida
rymo metu dalyvius sveikino 
AR vadeivos ps. Elė Banevičie
nė ir fil. s. Vyt. Pileika. Eina
maisiais stovyklos reikalais kai 
bėjo AR skautų vyčių skyriaus 
vedėjas fil. ps. Sigitas Liaukus 
ir skaučių stovyklos vadovė t. 
n. vyr. si. Audronė Dragunevi- 
eiūtė. Šia proga vyko ir skau
tininkų įžodis, kurį pravedė 
senį. s. Algis Banevičius. Įžodį 
davė Gilanda Bartytė, Šimans
kienė. S. Liaudus ir senj.Romas 
Venckus.

Sekė fil. ps. Romo Rėžio pa- 
šhekesys tema “Glaudesnio ben 
dradarbiavimo beieškant”. Pre
legentas nurodė visą eilę prie
žasčių, kurios iššaukia rimtus 
ar įsivaizduojamus nesusiprati
mus tarp Brolijos — Seserijos 
ir Akademinio Skautų Sąjū
džio. Jis taip pat nurodė būdus, 
kaip reikėtų šių nesutarimų iš
vengti. Prelegentas priėjo išva
dos, kad visų trijų lietuviško
sios skautijos šakų nuoširdus 
sugyvenimas yra būtina sąlyga 
lietuviškosios skautijos klestėji 
mui. Ši tema iššaukė gyvas dis 
kusijąs. Metus žvilgsnį į suva
žiavimo dalyvius, susidarė įspū
dis, kad šiame rajone “bendra
darbiavimo” problema nėra ak
tuali, nes didelę dalyvių grupę 
sudarė ASS nariai. Taigi, norint 
galima rasti laiko ir ASS-džiui 
priklausyti, ir Seserijos-Broli- 
jos eilėse darbuotis.

Poilsio metu buvo pravesti 
lauko žaidimai ir maudymasis 
ežere.

A. Banevičius paskirstė daly
vius grupėmis ir kiekvienai gru 
pei pateikė eilę klausimų lietu
viškomis — skautiškomis temo
mis.

Vakare buvo laužas, kurį pra 
vedė t. n. Laima Katauskaitė.

Sekmadienį ryte dalyviai iš
klausė šv. mišių, o po to skau
tams vyčiams kalbėjo fil. s. Vi
lius Bražėnas apie antikomunis
tinę kovą Amerikoje ir tos ko
vos priemones. Tarp kitų įdo
mių prilyginimų prelegentas nu
rodė, kad komunistai naudoja 
verdančios varlės taktiką Ame
rikai užvaldyti. Tai reiškia, no
rint varlę išvirti, ją reikia įdė
ti į šaltą vandenį ir po truputį 
kaitinti, kol pati varlė nepajun
ta, kaip ji jau išvirus. Taip el
giasi ir komunistai. Jie nepuola 
Amerikos tiesioginiai visomis 
savo jėgomis, bet gnaibo po 
truputį laisvojo pasaulio kraš
tus ir pajungia juos sovietiš- 
kon vergijon. Jei nesiimsime ak 
tyvios kovos, tai bus kaip tai 
Varlei. Pagrindinė kovos prie
monė yra reagavimas laiškais 
senatoriams, kongresmanams, 
Prezidentui, spaudai visais kiau 
Simais, kurie liečia komunizmą. 
Reikia remti griežtos antiko
munistinės akcijos siūlymus, ir 
peikti tuos, kurie siūlo komu
nistus glostyti švelniomis pirš
tinėmis. Prelegantas siūlė giliai 
susipažinti su komunizmo takti
ka, ir tiesioginiu kontaktu at
skleisti tikrąjį komunizmo vei

DR. ROMUALDAS
POVILAITIS

dą amerikiečių visuomenei ir : 
; ypatingai kolegijos studentų 
tarpe.

Priimta rezoliucija, raginanti 
lietuvišką visuomenę jungtis į 
aktyvią antikomunistinę kovą. 
Nutarta pasiųsti laišką senato
riui Fulbright, prašant paremti 
Pabaltijo išlaisvinimo rezoliuci
jas, kurios šiuo metu yra pasiū 
lytos Kongrese.

Kun. prof. Stasys Yla kalbė
jo apie kai kuriuos Maironio 
gyvenimo bruožus.

Suvažiavimo proga vyko AR 
vadovų pasitarimai skautiško- 

I sios veiklos reikalais. Worces- 
terio skautų tuntininkag ps. A. 
Prapuolenis painformavo, kad 
birželio 23-24 d. Worcester, 

i Mass., Maironio parke vyks tra 
idicinė AR skautų sporto šven- 
i tė. Bus atitinkami paradai, pasi 
; linksminimas, laimėtojams dova 
nų įteikimai ir kt. jVisi skautiš
ki vienetai kviečiami dalyvauti.

S. Juozas Raškys pranešė, 
,kad liepos 7-8 dienomis Thomp- 
■son, Conn. (Marijanapolyj) bus 
AR vilkiukų — paukštyčių 
šventė, kurios pobūdis bus pa
našus į Lietuvoj vykusias mo
kyklų šventes su gimnastikos 
pratimais, dainomis ir kt. Pata
linės, indai bus duodami vietoj. 
Ten pat ir tėvai galės pernak-

Gimęs Kaune, 1932 m. sausio 
1 d. Pirmus septynerius vaikys
tės metus praleido Kaune, vė
liau karui prasidėjus teko bėgti 
į Vokietiją, kur 1945-1947 m. 
gyveno “už geležinės uždan
gos” — Mecklenburge. 1947 me 
tais iš rusų zonos su mama ir 
seserim pabėgo į Berlyną, iš 

: kur po vienerių metų buvo ame 
|rikiečių atvežtas į Kassellio lie 
i tuvių stovyklą. Kassellyje bai
gė trečią gimnazijos klasę.

Į Chicagą atvažiavo 1949 m. 
vasario mėnesį. Chicagoje bai
gė vakarinę Englevvood Aukš- 
tesn. mokyklą ir tuo pat metu 
ėjo į Washbume dailidės ama
to mokyklą.

1952 m. baigė amatų mokyk
lą ir gavo dailidės pažymėjimą. 
Tais pat metais buvo paimtas į 
Amerikos kariuomenę ir buvo 
dvejiems metams išsiųstas į 
Vokietiją, Hanau miestą.

Dirbdamas kaip dailidė, lan
kė vakarinę Crane jaunių kole
giją, vėliau perėjo į Wilson jau 
nių kolegiją ir, dienomis lanky-

A. S. D. ir korp! Vytis nariai stovi prie vėliavų A. S. S. visuoti
niame suvažiavime birželio 7—8 dienomis, Christiaha Lodge, Mieh.

Nuotr. J. Tamulaičio

ivoti. Šventei vadovaus ps. Zda
nys.

AR stovykla bus nuo rugp. 
25 iki rūgs. 3 dienos Cape Cod, 
Buzzards Bay, Mass. (buvusio
ji “Rambyno” stovyklavietė). 
Stovyklai vadovaus fil. ps. I. 
Treinienė ir s. Juozas Bružins
kas.

Tenka pasveikinti Atlanto 
Rajono vadovus už šio puikaus 
suvažiavimo organizavimą ir 
pravedimą. Reikėtų dažniau to
kius sąskrydžius šaukti. Nėra 
būtina juos perkrauti paskaito
mis, diskusijomis ir posėdžiais. 
Jau vien tas faktas, kad jauni
mas suvažiuoja, lietuviškai pa
bendrauja, padainuoja, padis
kutuoja viena kita tema, patei
sina visas pastangas, įdėtas į 
jų organizavimą.

NAUJOS ASD VADOVES

Birželio 7 d. įvykusioje Aka- ' 
demikių Skaučių Draugovės 
New Yorko skyriaus sueigoje 
naująja skyriaus pirmininke bu 
vo išrinkta t. n. Laima šileiky- 

i tė, o kandidačių globėja — t. 
n. Ligija Babarskaitė.

damas, pabaigė su “associate in 
Arts” laipsniu, 1958 m. 1958 
metų vasarą vedė Mildą Mašio- 
taitę ir dabar augina 2 metų 
sūnų. Tais pačiais metais rude
nį įstojo į Lojolos Dantisterijos 
mokyklą ir š. m. birž. 7 d. bai
gė D. D. S. (Doctor of Dental 

I Surgery) laipsniu.

) Dr. Povilaitis priklauso Pulk.
Šarausko Sk. Vyčių būreliui ir

;yra ilgus metus buvęs D.L.K.

MŪS KOLONIJOSE

Melrose Park, III.
BIRŽELIO LIŪDNŲJŲ 

ĮVYKIŲ MINĖJIMAS
Birželio liūdnųjų įvykių minė 

jimas rengiamas birželio 24 d. 
Ta proga, Sacred Heart parapi
jos bažnyčioje, (15 ir Iowa gat 
vių kampas) 10 vai. ryto bus 
atnašaujamos šv. mišios už bol
ševikų nukankintų Lietuvoje ir 
masinių trėmimų metu žuvusių 
jų sielas, šv. mišių metu giedos 
Chicagos Vyčių choras, vado
vaujamas Fausto Strolios. Pa
rapijos klebonui kun. Freeman 
sutikus, bus giedamos bažnyti
nės lietuvių tautinės giesmės.

Po pamaldų visi Melrose Park 
ir apylinkės lietuviai kviečiami 
į šios parapijos senosios bažny
čios rūsyje esančią salę ben
driems pusryčiams. Pusryčių 
metu bus proga arčiau pažinti 
Chicagos Vyčių choro dalyvius, 
kurių tarpe nemaža yra čia gi
musių trečiosios kartos lietuvių. 
Gal kai-kurių iš jų lietuvių kai 
bos gramatika ir nėra labai tvir 
ta, bet jie tvirtai pasiryžę puo
selėti lietuvišką dainą ir bočių 
tradicijas.

Lietuvių Bendruomenės apy
linkės valdyba padarys informa 
cinį pranešimą, liečiantį vietos 
apylinkės kultūrinę veiklą.

Minėjimą rengia Bendras Lie
tuvių Organizacijų komitetas, 
kuriame yra atstovaujamos vi
sos Proviso apylinkės lietuvių 
organizacijos. Valdyba

Darbininkai sveikina 
popiežių

Romoj 7,000 Kolpingo sąjun
gos katalikų darbininkų iš Vo
kietijos, Austrijos, Šveicarijos, 

į Olandijos ir Liuksemburgo di- 
i dingą žibintų eisena Šv. Petro 
aikštėje atsisveikino Šventąjį 

įTėvą. Kolpingo sąjungos (Kol- 
įpingsverein) darbininkus Jonas 
1XXIII priėmė specialioje au
diencijoje, išreikšdamas nuolati 
nį Bažnyčios rūpestį darbinin
kų reikalais ir darbo problemo
mis. Prieš išvykdami iš Romos, 
Kolpingo darbininkai norėjo 

1 dar kartą parodyti savo meilę 
ir ištikimybę Kristaus Vietinin
kui. Galingai skambant giesmei 

! “Lobet den Herrn’’ — Garbiu-
I
į kintę visos tautos Viešpatį, šv.

Gedimino dr-vės draugininkas 
Lituanikos tunte.

Grįžęs iš kariuomenės, buvo 
priimtas nariu į veteranų Don 
Varnas postą Chicagoje.

Būdamas Lojoloj su dviem 
bendraklasiais laimėjo pirmą 
vietą savo eksponatu — anksty 
boji burnos vėžio diagnozė,Ame 

• rikos Dantistų s-gos sąskrydžio 
1 proga. Vėliau buvo laimėjusį 
eksponatą išstatęs visuotiniam 

i Amerikos dantistų suvažiavime 
— Philadelpia, Pa., ir Illinois 
Dantistų s-gos suvažiavime 
(Springfield, III.

Būdamas Lojoloj, buvo mo
kyklos laikraščio koresponden
tas ir fotografas.

Greitu laiku dr. Povilaitis nu 
mato atidaryti kabinetą Chica
goje.

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

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

Tetek WAIbrook 5-5121

Tėvas pasirodė savo darbo kam 
bario lange, padėkojo darbinin- 

į kams ir suteikė jiems apašta
lišką palaiminimą.
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Telefonas: GRovehell 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS

2422 West Marųnette Rd
'Valandos 9—12 ir 7—9 v. v. paga’ 

susitarlma. išekvrus trečiadienius 
uždaryta.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES UIGOS 

2745 VVest 69th Street
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef. REpublic 7-2290.

Ofiso ir buto tel. OUymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10-12 • 4-7 Treč. tr šeš
iad. tik 10-1"

BR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis Ir pritaiko akinius 

keičia stiklus Ir rėmus
4455 S. California Avė. VA 7-7381
Vai.: (O ryto iki 8 vak.. trečiad
uždaryta, šeštad. 10 v g r „

DR, VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

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

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

Dienos metu tel. CA 5-5010

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

Dr. W. Rcss Dr. L, Seifeutis
Inkstų, pūsles Ir šlapumo takų 

. chirurgija
Ofisai: 7958 S. VVestern Avė.; tel 
GR 6-0091; 392 E. 159th St., Harvey, 
iii., tel. EDison 3-4383; 30 N Ml- 
gan Avė., Suite 808, tel. CE 617764 

Valandos pagal susitarimų

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
6449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Porest, BU.

Telef. PU 5-2020. ii 
Valandos pagal susitarimų. Jeigu 

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

Tel.: REllance 5-1811
OR. WALTER L KIRSTUK

(įlietu vis tojau)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 VV. 63d. St
Ofiso tel. REllance 6-4410'

Rez. tel. GRovehill 6-0617
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p

Penkt. tik 1—3 p. m.
Trečiad. ir šeštad. pagal atitarti.

ai. ofiso Ir buto OUympit 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. EAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. KRDKAS
GYDYTOJA-CHIRURGĖ

4.146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—8 vai 
vak. pirm., antr., ketvir. 6—9 vai.

Trečiadieniais tik susitarus

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
valandos kiekviena diena 2—-4 p 
6—8 vai. vak. Trečiadienialr ir sek- 
madleniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimų. Šeštadieniais2 vai. iki 5 vai. vak.DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU UfGU 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7156 South IVesterų Avenue 
Pirmad.. antrad,. ketv. ir penktad 
nuo : 1 vai iki 1 vai p. p. ir nuo
S v. — 8 vai. vakare. Trečiad nuo 
” vai ryto — 1 vai. p šeštad u 

vai. ryto iki S va! p p
Ofice tel. RE 7 1168

Res, tel. VVAlbrool 5-3765

OR. VYT. TAURAS
ir chirurgais

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ 
LIGOS

Ofisas to rez. 2652 VV. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-6577 
Iriso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8
Inllru SRŠt' 2~T4 V' P°Plet ir kitu 
laiku — pagal susitarimų.

DR, MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71 st Street 
Telefonas HEmlock 6-8545 

(OFISO IR REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-619S

DR. V. P, TUMASONIS 
CHIRURGAS

2454 VVest 71gf, Street
ligonis pagal susitarimų, 

T blandos skambinkit tel.; HE
4-2i23 nuo i iki 8 vai. popiet, kas
dien, Išskyrus trečiad. Ir šeštad.

Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 Wcst 89th Street 
Specialybe: AKUŠERIJA Ir MOTERĮ: 

LIGOS
alandos; nuo 1-4 ir 6-8 vai. vak. 
šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 

Trečiadieniais uždaryte..

DR. A. MACIŪNO PARTNERIS

DR. E. HOERSTER
CHIRURGAS

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

Vak: pirmad. ir ketv. 5 iki 8 v. v., 
antrad. ir penkt. 1 iki 4 p. p.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpecialybS — vidaus ligos
2454 VVest 71st Street

(71-08 ir Campbell Avė. kampas) 
■Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v 
Šeštad.; 9 v. r. — 2 p p. 

Trečiadieniais uždaryta.

Tel, PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE

8248 South Kedzie Avė.
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8 

Šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekm 
tik skubiais atvejais ir susitarus.BR. JONAS V. MILERIS

NERVU IK SMEGENŲ UIGOS 
5430 S . Kedzie Avenne 

PAGAL SUSITARIMĄ
Tel. HE 4-1562

Skambint 2 iki 9 vai. popiet kandie 
na. išskyrus trečiadieni.

Tel. ofiso PR 6-6446, rea. HE 4-Sloe

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti.DR. JULIA M0NSTAV16IUS
GYDYTOJA-CHIRURGĖ 

Vidaus ligoti
10748 S. Michigan, Chicago 28, OS 

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

PriBm. vai.: kasdien 6-9 v. v., šeši 
1-4 v. p. p. trečiadieni — uždaryta,

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
rei. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6659 

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

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso telefonas — Blshop 7-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenne 
(Kampas Kedzie tr Archerl

! VAI,.: ''kasdien nuo 2 iki t vai. vak
Treč, ir sekmad. tik auattarna

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.S U*'tiiopedas. Proltzistas 
Aparatai-Protezai. Med. baa 
dažai. Spec. pagalba kojotus 
(Arch Supports) ir t.t 

Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDI JOS TECHNIKOS IAB 
2850 W. 68rd St., Chicago 29, III 

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5480 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą 

OS1 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1652 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINTOS 

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

Ofiso telefonas PR 8-3229
Rez. telef. WAlbrook 5-507(1

Rez. HE B-I67O

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (C'rawford 
Med ai Buiiding). tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia. skambinti MT 3-0001,

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

Rezid.: 3241 VVest 661h Place 
I'el.: REpublic 7-7868

Dr. S. BIEŽIS
C H I R U F GAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 3; treč. 
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8.

DR. VL, BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Vai. kas'len nuo 6—8 vai vak. 
šešt. 2—4 vai.

-člad r kitu laiku pagal sutarti
Ofiso telef. 476-4042 
Rez. VVAlbrook 5-3048

BR. C. K. BOBELIS
inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

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

Valandos pasai susitarimą

•vi, ofiso HE 4-5849- rez. HE 4-2S24

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71 st Street 
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr 1-8, Vėč.. S.aSi. pagai sutarti 
sekai, uždary te.

I’el ofiso HE 1-5758: Res Hl 5-S22f

DR. S. ir M. BUDRYS
I .YDYTOJAi IR CHIRURGĄ! 

2751 VVest 51st Street
i ■; Bendra praktika ir Alergija)
! alandos: pirm., antr.. ketvirt 2-9 
j sai. penki. 16' v. r. iki 9 r 
šeštad. 10 v. r iki 1 p. p. Ligoniu* 
priima pagal susitarlma

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

2737 VVEST 71st STREET 
Valandos tik susitarus 
Tel. GRovehill 6-8499

Tel. Ofiso 247-1002. Namu PR 8-6960

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

4063 Archer Avenue
(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0878

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

6132 S. Kedzie Avė. WA 5-2670. 
Valandos pagal susitarlma. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0001. 

Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-0867
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija Ir moterų llgoe 

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

Vai.: kasdien 1—S ir 6—vai. ?aJk 
. šeštadieniais 1-4 p. p. 

Atostogose iki birželio 24 d.

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 2:30 vai. p. ,p 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus 

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
Claonln* priims nasrai ■uslterime

Ofiso tel. HE 4-7007.
Varnų-rez. tel. PRospect 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2656 West 8S Street 
Vai.: Pirmad. Ir ketv. nuo 8 v. iki 
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8: 
Sešt. nuo 1 iki 4 vai 
Tel ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8844 VVest 63rd Street
Vai, kasdien nuo 1 — 4 p. p. tr 6
iki 8 vai. Trečiad. tr šešt. uždaryta.



Jau reiškiasi pasipriešinimas

ROSTOWO PLANUI
Kašmiro byla vėl pajudinta

Diskusijos jungtinėse Tautose

S

Nors vakąr gana smulkiai 
buvo rašyta apie Walt W. Ros- 
towo, JAV prezidento pata
rėjo ir Valstybės departamen
to planuotojų komiteto pirmi
ninko, planą sparčiau eiti prie 
taikingo sugyvenimo su Sovie
tų Rusija, tačiau prie to pa
ties klausimo grįžtame ir šian
dien, nes, mūsų manymu, jis 
yra labai svarbus.

Labai gerai, kad Rostowo 
\ planas laiku buvo iškeltas spau 

doje, ir labai svarbu, kad jau 
pradeda atsiliepti apie jį sena
toriai ir Atstovų rūmų nariai. 
Užvakar senato mažumos — 
respublikonų vadas šen. Dirk- 
senas iš Illinois senato posė
dyje Rostowo plano reikalu 
pasakė išsamią kalbą ir kon
krečiai siūlė, kad atitinkama 
senato komisija jį ištirtų ir 
pareikalautų smulkesnių žinių, 
kuriomis būtų įrodyta, kad 
Sovietų Rusijos užsienio ir vi
daus politika iš tikro jau yra 
sušvelnėjusi. “Jei ta pagrindi
nė prielaida yra tik nuomonė, 
aš manyčiau, kad nėra tinka
mo pagrindo, ant kurio reiktų 
statyti visą Amerikos žmonių 
ateities likimą” — kalbėjo šen. 
.Dirksen. Toliau jis primena, 

^kad Rostow niekuomet nėra 
buvęs griežtos politikos santv- 

r kiuose su Sovietais šalininkas. 
Jo pasiūlymo šerdis esanti, 
kad, jei mes būsime švelnūs 
ir geri Sovietams, jie nebeįta- 
rinės laisvojo pasaulio esant 
jų priešais ir pasaulio taika
“žydėte pražydės”.

Šen. Dirksen pastebi ir tai, 
kad, jei, Rdstowo galvosena, 
Sovietų Rusijos politika yra 
“sušvelnėjusi”, kas prie to pri
vedė? Anot jo, Jungtinės Vals
tybės tik tada šiek tiek galė
davo susikalbėti su Sovietais, 
kai jų vyriausybė buvo kieta 
ir griežta. Rostowas gi reko
menduojąs g^ąi, kas kaip tik 
būtų kenksminga Amerikos 
interesams. ,:
(• Tikimasi;’ kad tiek senate, 
tiek Atstovų rūmuose ir dau
giau bus pasisakyta apie tą 
plana ir, kad atitinkamos ko
misijos pradės tyrinėjimus.

'X f,
Jau ir dienraščių vedamieji 

straipsniai pradeda vertinti 
Rostowo planą. The Chicago 
Tribūne, vakarykštėj laidoj la
bai aiškiai . pasisakė prieš jį. 
Planas laikomas ne tik netin
kamu, bet ir. pavojingu. Laik
raštis apgailestauja, kad ne
kreipiamas dėmesys į tai, kad 
komunistinė- doktrina pradėta 
vykdyti prieš keturiasdešimt 
metų su viršum, kad jos sie
kimai nėra pasikeitę, kad vi
sai ignoruojamas Chruščiovo 
pranašavimai apie Sovietų tik 
slą “palaidoti” Jungtines A- 
merikos Valstybes ir, kad mū- 

Z sų vaikaičiai jau gyvens socia
listinėje - komunistinėje sant
varkoje. Lygiai tas pats ir mū 
sij buvo pasakyta vakarykš
tės laidos vedamajame.

*
Pažymėtinas yra ir tas fak

tas, kad naujų, švelnių santy
kių ir taikaus sugyvenimo su 
Sovietų Rusija ieškotojas Walt 
Rostow yra emigrantų iš Rusi
jos sūnus, kuriam gal ir iš to 
taško rūpi santykių su Sovie
tais keitimas bei švelninimas. 
Jis yra buvęs Massachusetts 
technologijos instituto profeso 
rius. Kai buvo išstatyta John 
Kennedy kandidatūra į prezi
dentus, Rostowas vyko Mask- 

\von tirti santykių pakeitimo 
galimumus'ir parinkti medžia

Spaudoje: ir gyvenime

SV. RAŠTO KLAUSIMU
J. Bangpūtis — J. Pronskus, 

“Naujienose”.; pasmerkęs vienuo
lynų buvimą, taipgi parašė ilgą 
straipsnį prieš Šventąjį Raštą. 
Nors jis “Naujienų” Nr. 136 rašė, 
kad “Naujienų” redakcija tebesi

laikanti 194(f m. Lietuvos gelbėji
mo labui sudarytos džentelmeniš
kos “nepuolimo sutarties”, bet 

t sau tos sutarties jis netaiko. Gal 
jis tam palankią dirvą randa pa

gos būsimai Jungtinių Valsty
bių užsienid politikai. Tos “me
džiagos” jis, matyt, gana daug 
parinko ir ją panaudojo savo 
planui pasukti Jungtinių Vals
tybių politiką į aklą, pavojin
gą pataikavimą Kremliui. To
kio pataikavimo keliu buvo 
einama II Pasaulinio karo pa
baigoje ir po jo, užtat buvo 
labai skaudžiai apsivilta. Ame
rika ir visi laisvieji kraštai 
buvo įpainioti į tokias pinkles, 
iš kurių iki šiol vis dar nepa
jėgiama išsipainioti. O jei dar 
ir dabar, po tiekos skaudžių 
pamokų, būtų pasukta į patai
kavimų ir Kremliui nuolaidų 
politiką, tas painiavas dar dau 
giau padidintų ir ligšiol dar 
laisvėje tebesą kraštai atsi
durtų dideliuose laisvės nete
kimo pavojuose.

*
Laimei, Amerika gyvena de

mokratinėj santvarkoj, garan- 
tuojančioj spaudos ir žodžio 
laisvę. Laimė, kad kongreso 
atstovų sąstatą sudaro ne vie
nos, bet dviejų politinių parti
jų atstovai, kurie kiekvienu 
atveju gali iškelti ir, kaip ma
tom, iškelia aikštėn kiekvieną 
neaiškų ir pavojingą vyriau
sybės, nors ir paties preziden
to, projektą ar planą. Jau ke
liamas aikštėn ir Rostowo pa
siūlymas.

Gera ir tai, kad prieš kiek
vienus rinkimus partijos va
dovybės paskelbia savo rin
kimines programas, kuriose pa 
liečiama ir užsienio politika. 
Po ranka mes čia turime res
publikonų partijos šių metų 
kongresinių rinkimų programą, 
kurioje gana aiškiai ir gerai 
yra pasisakoma užsienio po
litikos klausimais. Joje pasi
sakoma, kad pasaulis negali 
pasilikti visiems laikams dali
mi komunistinis ir dalimi lais
vas. Komunistų dominuojama
me pasaulyje laisvė taptų liuk
susu, ko amerikiečiai negalėtų 
pakęsti. Todėl “respublikonai 
tiki, kad ši tauta, kuri Dievo 
akivaizdoje yra paskelbusi lais
vę visam kraštui, dabar turi 
aukoti savo galią paskelbti lais 
vę visam pasauliui”. Toliau pa
sisakoma, kad užsienio politi
koje tautiniu siekimu reikia 
laikyti komunizmo nugalėjimą, 
sukuriant tokį pasaulį, kuria
me žmonės galėtų gyventi lais
vi, saugūs ir būti tautiniai ne
priklausomi. Iš vyriausybės 
respublikonai reikalaują: “Auk 
štos galios darbų, ne gražiai 
skambančių žodžių. Mes norime 
ir tikimės, kad laisvės sieki
mas laimėtų”. Taip pat kalba
ma prieš bet kokį komunisti
nės Kinijos pripažinimą bei jos 
įleidimą į Jungtines Tautas. 
Pavergtosios tautos Rytų Eu
ropoje ir Azijoje turi būti už
tikrintos, kad komunistinė ver 
gija nėra išspręstas jų liki
mas. Programoj randame ir 
tokį pasisakymą, kad Jungti
nės Valstybės privalo pareika
lauti iš Sovietų Sąjungos at
kelti geležinę uždangą Rytų 
Europoje bent vieneriems me
tams ir leisti patiems žmonėms 
pasirinkti savo gyvenimo bū
dą.

Reikia manyti, kad respub
likonai ,turėdami savo progra
moje šitokį aiškų pasisakymą, 
griežtai pasisakys ir prieš Ros- 
towo planą. Demokratų parti
jos programos tuo tarpu dar 
nesame matę. Reikia manyti, 
kad netrukus ir ją turėsime 
po ranka ir galėsime atitinka
mai vertinti.

Edvardą G. Robinsoną, 68 me
tų, veteraną filmų aktorių, ištiko 
širdies smūgis Afrikoje. Paguldy
tas ligoninėje. (UPI) '

čiose “Naujienose”, kurios Nr. 130 
spaudos apžvalgoje rašė: “Tikėji
mas nepadaro žmogų žmoniškes
nių, kaip nepadaro ir netikeji-
mas .

Jeigu “Naujienos” tvirtina, kad 
netikėjimas nepadaro žmogaus 
žmoniškesnių, gal jos tą srovę 
geriau pažįsta. Dėl to nesiginčysi
me. Tačiau tikėjimas jau atneša

(Nukelta j 4 psl.)

Kašmiro byla, esanti Saugu
mo Tarybos darbotvarkėje nuo 
1948 m. pradžios, šiomis dieno
mis vėl perėjo į aktyvių svars
tymų stadiją, kai Pakistano vy 
riausybė pasiskundė, jog tarp 
jos ir Indijos vyriausybės atsi
radęs pavojingas įtempimas, rei 
kalaująs Saugumo Tarybos dė
mesio.

Kašmiro klausimu ikšiol jau 
posėdžiauta Saugumo Taryboje į 
daugiau kaip 100 kartų, kas ro
do, jog tai kantriai mėginamas 
spręsti klausimas.

Ginčas tarp Pakistano ir j 
Indijos

Tai ginčas tarp Pakistano ir 
Indijos dėl 84,471 kv. mylių 
daugumoje kalnuoto ploto, ku
riame gyvena apie 4 mil. žmo
nių, iš kurių 77% musulmonų 
(pačioje Kašmiro provincijoje 
net 93%) nedraugiškai nusitei
kusių indų atžvilgiu.

Iš trijų pusių Kašmirą supa 
Pakistanas, beveik visu likusiu 
plotu Kašmiras susiliečia su Ki 
nijos Sinkiangu ir Tibetu ir tik 
30 mylių ilgumo ruožu pietry
čiuose Kašmiras prieina prie 
Indijos.

Jammu lyguma yra vakarinio 
Pakistano lygumų tąsa, visos 
trys Kašmiro upės teka į Pakis 
taną, visi svarbieji keliai, seką 
upių vagas, veda iš Kašmiro į 
Pakistaną. Jei Kašmiras būtų 
prijungtas prie Indijos, Pakista 
no strateginė padėtis nepapras 
tai pablogėtų — Pakistanas pa- ■ 
sijustų grasomas Indijos iš visų : 
pusių.

Pakistanas su Kašmiru ir ūkiš 
kai natūraliai surišti vienas su

O. LABANAUSKAITE

kitu. Miško medžiagos ekspor
tas, vienas svarbiausių Kašmi
ro pajamų šaltinių, eina į Pa
kistaną tekančiomis upėmis; 
šviežių vaisių geriausias turgus 
yra Ravvalpindi mieste Pakis
tane; Kašmiro užsienio ekspor
tui natūralus uostas yra Kara- 
chi uostas Pakistane, Kašmiras 
gauna iš Pakistano visą naftą 
ir jos produktus, druską, grū
dus, vilną, medžiagas aliejui da
ryti ir t. t. Kašmiro darbo jė
gos perteklius žiemos metu ran 
da pragyvenimą šiltesnėse va
karinio Pakistano lygumose.

žodžiu ,tos dvi teritorijos vie 
na su kita natūraliai surištos 
geografiškai ir ūkiškai. Jas riša 
taipgi ir bendra religija, papro
čiai, mityba, šeimos organizaci
ja; tos dvi sritys surištos ir 
strategiškai ,nors keliais ir upė 
mis paremta strategija atomi
niame amžiuje gal jau ir nebe
turi tiek reikšmės kaip pir
miau. Nepaisant to, Indija su
gebėjo klasta ir karine jėga už
dėti ant Kašmiro savo leteną. 

Britų valdymo metu

British East India Co. valdė 
Kašmirą iki 1848 m. — tais me 
tais ji pardavė jį Dogros prin
cui indui už pusantro milijono 
dolerių. Valdė jis, žinoma, tą 
kraštą feodališkai ir despotiš
kai tol, kol jam teko iš ten pa
bėgti tuo ’aiku, kai Indijos sub 
kontinentas skilo į dvi nepri
klausomas valstybes britams ri 
kiuojant tą milžinišką operaci
ją.

Čia jau laikas prisiminti, kad 
milžiniškas Indijos subkontinen 
tas prieš įkūrimą ten nepriklau 
somų Indijos ir Pakistano vals 
tybių administraciniai susidėjo 
iš dviejų komponentų: iš britų 
provincijų ir maharadžų valsty
bėlių. Pirmąsias tiesiogiai valdė 
britai, o princiškos valstybės— 
valstybėlės turėjo vidaus auto
nomiją britų apsaugoja. Prieš 
galutinai įteisinant subkontinen 
to padalinimą, Londonas per sa 
vo atstovą viėekarahų lordą L. 
Mountbatten pasakė princams 
— maharadžoms, kad su britų 
valdžios pasibaigimu Indijoje 
baigsis ir britų jiems ikšiol teik 
ta globa.

Jie turėjo suprasti, kad jiems 
reikia rinktis su kuo gyventi— 
su Indija ar su Pakistanu. Kito 
kelio nebuvo, nes nei Indija, nei 
Pakistanas valstybėlių valsty

VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS Į
ROMANAS

Iš tikrųjų, iš tolo aidėjo gedulingo maršo garsai, 
kapojami bažnyčios varpų skambėjimo. Turgaus aikš
tėn įsuko išpuoštos rogės su šviesiu karstu, o jį sekė 
ilga procesija, kurios priekyje lėtai žingsniavo išsiri
kiavę gimnazijos mokiniai.

— Kas jis buvo? — staiga užklausė Jasaitis, pa
žadintas keisto nujautimo.

—Nagi gimnazijos mokytojas ir skulptorius. Jei 
mūsų paminklą parke matėte, tai jo daryta statula. 
Rodosi, tikras angelas pastatytas, tiesiai iš dangaus 
iškeltas.

— Budrys?
— Taigi, kad jis.
Procesija siūbavo turgaus aikštėje, dabar jau 

visa išsitiesusi pajuodusiam sniege, o virš jos bolavo 
Budrio karstas. Prieš namus stoviniavo būreliai žmo
nių, kiti bėgo per aikštę .ir jungėsi procesijos gale. 
Kieme arkliai karpė ausimis, nustebę kėlė galvas.

— Taigi, Budrys, — pakartojo prislėgtas Jasaitis.
— Tikrai liūdną, dieną pataikiau.

■—žinoma, nenuorama buvo žmogus, kalbėjo ve
dėjas, — visokių šposų prikrėsdavo, bet tik pačiam 
sau pakenkdavo. O kitiems turėjo aukso širdį...

Procesija dingo kitoje aikštės pusėje. Būreliai 
ėmė skirstytis ir nykti namų duryse.

— Tai su mūsų kooperatyvu norite susipažinti?
— pabudo vedėjas. Šeimininkaukite, kiek patinka. 
Mums iš to tik garbė.

bėje netoleruos. Kadangi svar
biausias mastas dalinant sub
kontinentą į dvi dalis buvo re
liginiai — kultūrinis (buitinis) 
— indas ar musulmonas, -— tai 
nebuvo abejonės, kad pagal tą 
patį mastą turi orientuotis ir 
maharadžos, įglausdami savo 
ikšiol vaMytas teritorijas į nau 
jai sūsikuriančias valstybes, 

i 1947 m. liepos 25 d. vicekara- 
lius patarė maharadžoms, spren 
džiant prisijungimo klausimą, 
atsižvelgti į šiuos dalykus: ge
ografinę savo teritorijos padė- 

įtį, savo žinioje turėtų žmonių 
norus ir daugumos gyventojų 
sudėtį — indai ar musulmonai. 
Lordas Mountbatten tuo reika
lu maharadžoms tarp kitko yra 
šitaip kalbėjęs: “Jūs negalite 

| pabėgti nei nuo naujų domini
jų, kurių jūs esate kaimynai, 
nei nuo savo pavaldinių, už ku
rių gerovę jūs esą,te atsakingi”.

Maharadžų valstybėlės

Beįikviduojant princiškas te
ritorijas, praktikoje atsirado 
itrys atvejai, kur buvo pavarto
ta prievarta. Ir visais trim at
vejais ją panaudojo Indija. Pir- 

I maišiais dviem atvejais iki ilgo 
karinio konf’ikto nepriėjo, o dėl 
trečiojo Indija Su Pakistanu ir 
šiandien toje teritorijoje tebėra 
karo stovyje.

Pirmasis atvejis lietė Juna- 
gadho maharadžiją. Tos valsty
bėlės princas buvo musulmo
nas, tačiau dauguma gyventojų 
buvo indai. Kadangi jo teritori- 
ia buvo netoli Pakistano, o jis 

Spats musulmonas, tai 1947 m. 
rugsėjo 15 d. jis įglaudė savo 
teritoriją į Pakistaną. Indija 
pareiškė didžiausią protestą dėl 
subkontinento padalinimo prin
cipų laužymo ir pasiuntė savo 
karinius dalinius Junagadhui 
okupuoti. Pakistanas ginklo ne
pakėlė ir taip Indija praturtėjo.

Antrasis atvejis lietė Hyde- 
rabadą. Tai didelė 17 mil. gy
ventojų maharadžija, va’doma 
musulmono. Dauguma gyvento
jų betgi indai. Nizamas (toks 
valdovo titulas) nenorėjo dėtis 
nei prie Indijos, nei prie Pakis
tano. bet norėjo sudaryti su In
dija sutartį savo britų valdymo 
laikais turėtą autonomiją ap
saugoti. Pirmiausia tą klausimą 
jis norėjo pavesti spręsti savo 
gyventojams atsiklausimo ke
liu, tačiau Indija neigė jam tei
sę plebiscitą organizuoti ir pa-

_ s 'DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. birželio mėn. 20

Kanadcs liberalų vadas, buvęs Nobelio premijos laureatas, Lester 
Pearson, 65 m., balsuoja savo apylinkėje Ottavoje. Jis konku
ravo su premjeru Diefenbakeriu. (UPI)

siuntė kariuomenę Hyderaba-
, dui okupuoti. Ir tas žygis Indi
jai pavyko.

Trečiasis atvejis buvo Kaš
miras. Čia Indija negalėjo veik
ti pagal tą pačią logiką, kuria 
ji pateisino intervenciją Juna- 
garhe ir Hyderabade, nes čia 
valdovas buvo indas, o gyven
tojai musulmonai, neatmesga- 
mu ryšiu susijungę su savo 

• vienminčiais vakariniame Pakis 
: tane. Pagal logiką ši teritorija 
j turėjo atitekti Pakistanui. 
Kašmiro maharadžos užmačiai

1947 m. rugp. 15 d. Kašmiro 
maharadža padarė su Pakista
nu susitarimą ,kad laikinai pa
silieka viskas taip, kaip buvo 
britams valdant, tai yra Pakis- 

i tanas yra atsakingas tik už 
Kašmiro apsaugą, santykius su 
užsieniais ir susisiekimą. Tas 
susitarimas turėjo būti trumpa
laikis — jį turėjo greit pakeisti 
pilnas Kašmiro įsijungimas į Pa 
kistaną.

i Bet Kašmiro valdovas savo 
pavaldinių nebuvo mėgstamas 
ir jiems rengė nemalonią staig
meną. Jau nuo 1931 m. ten vei- 

, kė laisvės kovotojai, o 1.947 m. 
i tas sąjūdis virto sukilimu prieš 
maharadžą. Jis betgi pasitelkė 
iš Indijos fanatikų ir, pats 
jiems vadovaudamas, ėmė skers 
ti gyventojus ten, kur vyko 
bruzdėjimas prieš jo valdžią. 
Per trumpą laiką išskersta 
237,000 Kašmiro gyventojų, 
apie pusmilijonis pabėgo į Pa
kistaną. Kašmiro laisvės kovo
tojams pagalba atėjo iš šiaurės 
vakaruose gyvenančių kalnie

15.
Matukonienė buvo išbėgusi krautuvėlėn ir klup

dama skubėjo namo, nes lovoje raičiojosi vaikas, pa
liktas be priežiūros, kai Juškelienė kyšterėjo iš skal
byklos galvą ir sušuko:

— Pala! Kur taip uždususi? Plaučius pamesi be
bėgdama.

— Nagi, namo. Vaikas vienas, dar pasismaugs.
— Na jau! Saugoji, kaip kokį ponaitį. O kai iš

augs, gal į pačią nenorės nė žiūrėti. Ar maža tokių 
sviete, kad motinos, tėvo nenori pažinti? — ji šluos
tėsi rankas į prijuostę ir ėjo artyn. 1

— Kas žino, kaip bus? O kol dar mažas, negali 
be globos palikti.

— Girdėjai, kad vėl ruja buvo susirinkusi? -— 
užklausė Juškelienė, arti prisikišdama.

— Pas tą pamaivą?
— Taigi. Visas kiemas skambėjo iki vidurnak

čio. Kaip šunes sulėkė iš viso miesto.
—Ar jau taip blogai, kaip manote?
— Lyg nežinotum, va! Ale kas gražiausia, kad 

ir tavo kūmas ten buvo. Ponas su ponu per varsnas 
susiu osto...

— Vienas?
— Kol kas dar ne. Abu nuėjo, bet kai prisijun- 

kys, jo vieno užteks. Žinia, kad ji tik vyriškus mėgs
ta. Sako, kad kokis balius buvo ar kas ir kad pusė 
mūro susirinko.

Greitai nesurasdama ką atsakyti, Matukonienė 
sušuko:

— Jau bėgsiu, nes nerami širdis dėl to vaiko. 
— Apsisuko ir nuskubėjo, bet Juškelienės kalbos 
lengvai neužmiršo. Kur užmirš! Pavydas šiek tiek 
badė po krūtine, čia vėl gailėjo, kad Jasaičių neimtų 
po kiemą liežuviais valkioti.

Susibičiuliaus su mūriniais ir atšals nuo jų. Ži
nia, Matukoniai darbininkai žmonės, be mokslo ar 
kokių tarnybų, tai kas jie Jasaičiams? Tik pasitai
kė netyčia, kad tam pačiam name gyvena, — visa 
bičiulystė ir draugystė. Nei mandagių apsėjimu mo

ka, nei aukštos kalbos... Pasako tiesiai, ką išmano, 
be jokių pagražinimų, bet, aišku, viską iš giliausios 
širdies. Ten kas kita! Linkčioja vienas kitam, vis at
siprašau prašau, taip liežuvius paspaudę, minkštai ir 
kitokiais žodžiais, kad net suprasti sunku.

Jasaičiai, žinoma, jiems labai geri. Net Zinevi- 
eius kartą prikišo, kad Matukoniai nuo kitų kieme 
atsitraukia ir greitai tik su valdininkais draugaus, — 
iš pavydo, aišku, taip šnekėjo, ale kiekvienas į savus 
žiūri. Tik kai susidės su ta vapsva, — tai Matukonie- 
nei, paprastai moteriškei, aišku, kad nieko gero ne
bus.

Dieve visagalis! Kiek apsijuokino per ją, kiek 
liežuviais kiemas priplakė! Matukonienė negali leis
ti, kad apie jos kūmą, taip kalbėtų, juoktųsi iš gero 
ir mokyto žmogaus. Geriau iš anksto persergėti, kad 
žinotų, kuo viskas kvepia.

Vakare ji įslinko pas Juliją, vaiką rankose sū
paudama, ir patogiai atsisėdo, nes jautė, kad reikės 
paplepėti ir šį ir tą, kol pasitaikys gera proga kal
bą nusukti ten, kur Matukonienei rūpėjo. Pradėjo 
nuo oro, kad jau greitai atšilsią, rodė du besikalan
čius vaiko dantis, paskui ilgai porino apie vyro dar
bą ir kad aną vakarą parėjo gerokai pirštus apsidau
žęs, vis suko aplink, vis atidėliojo. Už lango jau nak
tis sėdo žemyn, besiurbdama grindinin, jau vaikas 
ėmė blaškytis ir nerimauti, o ji dar vis vaikščiojo 
tolimomis užuolankomis, lyg varna gale laukų, nedrą
siai artėdama prie pakluonyje besitursiančių viščiu
kų būrio. Tik, kai vaikas jau ėmė nenumaldomai spar
dytis ir šaukti visa, gerkle, ji išdrįso:

— Tylėk, balvone! Rėki, kaip didelis, o naudos 
iš tavęs jokios. Pirma ir aš kokį centą uždirbdavau, 
o dabar tik su tavim terlinuosi.

Vaiką ėmė kratyti, kiek išgalėdama, ir jau kal
bėjo ne jam, bet Julijai:

— Plušau, kiek įstengiau. Ėjau po žmones, kam
barius tvarkiau. O pas tą mūsų šokėją kas antrą die
ną būdavau.

(Bus dausdau)

čių. Maharadža praiaimėjo mū
šį ir pabėgo į Jammu. Sukilėliai 

! sudarė laikiną laisvojo Kašmiro 
j vyriausybę.

Maharadža, kaip žinovai tvir 
. tina, buvo susitaręs su Indijos 
vyriausybe klasta prijungti Kas 
mirą prie Indijos. Pralaimėjęs 
mūšį, jis 1947 spalio 26 d. pa
rašė Indijos general-gubernato- 
riui (tada Indija buvo dar bri
tų dominija) pasiūlymą prijung 
ti Kašmirą prie Indijos ir pap- 

I rašė karinės pagalbos sukilė
liams įveikti. Indija sutiko duo
ti karinę pagalbą ir priimti Kaš 
miro prijungimą, bet su sąlyga, 
kad, tvarką ir ramybę atsta
čius, bus atsiklausta Kašmiro 
gyventojų, prie ko jie nori jung 
tis. Tą pačią sąlygą pranešė In
dijos premjeras Pakistano prem 
jerui ir davė iškilmingą pažadą 
atitraukti iš Kašmiro Indijos 
kariuomenę, kai ji ten nSbebus 

j reikalinga.
Raštais besikeičiant ir juridi 

!nę bazę būsimam susitarimui 
Į beorganizuojant, Indija žaibiš
kai skraidino savo kariuomenę 
į Kašmirą. Tuo metu Pakistano 
gen. gubernatorius pasiūlė tuo
jau išvesti iš Kašmiro visas 
jam svetimas karines pajėgas 
ir padaryti plebiscitą abiejų ge- 
neral — gubernatorių priežiū
roje. Indija, žinoma, to pasiūly
mo nepriėmė ir taip Kašmiro 

: klausimas atėjo į Jungt. Tau
tas.

Kaip tas reikalas buvo siūly
ta tvarkyti ir kaip Indija jį sa
botavo, bus pasakyta kitame ra
šinyje.



DRAUGAS,“ trečiadienis, 1962 m. birželio mėn. 20

PREL. DR. LADO TULABOS 50 M 
SUKAKTIS

Lietuvių bažnytiniame ir vi
suomeniniame gyvenime, Ame
rikoje ir plačiame pasaulyje, ga 
na gerai pažįstamas prelato La- 
do Tulabos vardas. Be savo gau 
šių kelionių į Jungtines Ameri
kos Valstybes, kur jam teko 
dažnai lankytis įvairių misijų 
reikalais, prel. Tulaba turėjo 
progos aplankyti taip pat ir vi
są Pietų Ameriką tarptautinio 
Eucharistinio Kongreso Rio de 
Janeire metu, daug kartų sker
sai ir išilgai išvažinėti Angliją 
ir kitus Europos kraštus ir taip 
iš arti pažinti lietuvių gyveni
mą įvairiose šalyse. Iš kitos pu
sės tai davė progos ir lietuvių 
visuomenei asmeniškai pama
tyti prelatą ,klausyti įvairių jo 
pranešimų, paskaitų kongresų, 
susirinkimų salėse ar girdėti pa 
mokslus įvairiose bažnytinėse 
iškilmėse. Prelato Lado Tula- 
‘bos energingas būdas, skaitlin
gi talentai, kaip visuomeniš
kumas, nuoširdumas, organiza
ciniai sugebėjimai, didi erudici
ja, gera atmintis ir diplomati
nis taktas atvėrė duris į pla
čias pažintis ir nupelnė tikrai 
veiklaus kunigo — visuomeni
ninko vardą.

Šiomis dienomis (29. IV. 62) 
prel. Ladas Tulaba, negausioje 
lietuvių bendruomenėje Romo
je, kukliai atšventė savo gyve
nimo 50 metų sukaktį. Tai duo
da gerą progą bent trumpai 
pažvelgti į prelato nueitą kelią 
ir kartu pasidžiaugti jo nuveik
tais darbais. O jų, kaip matysi
me, Dievo buvo skirta nemaža 
atlikti.

Studijos ir profesūra

Prel. Ladas Tulaba gimė 1912 
metais balandžio mėn. 28 die
ną gražioje Suvalkų Dzūkijoje, 
Metelių parapijoje, Barčių kai
me, šeimoje, kuri susilaukė net 
6 sūnų ir vienos dukrelės (trys 
tačiau iš berniukų mirė anksti) 
ir turėjo progos lankyti gimna
ziją Alytuje ir 1929-30 m. ją 
baigęs įstojo į Vilkaviškio kuni
gų seminariją. Sėkmingai ją bai 
gęs, buvo dar per jaunas gauti 
kunigystės šventimus ir apsi
gyveno Kaune-Aleksote pas kle 
boną Motiejų Stankevičių. Čia 
gyvendamas, iki kunigystės 
šventimų (su atatinkama dis- 
pensą) 1934 metais rugsėjo 16 
dienos, ir paskui, jau būdamas 
kunigu, lankė Kauno Vytauto 
Didžiojo universitete Teologi
jos Fakultetą, kur įsigijo teo
logijos licencijatą ir pradėjo 
studijuoti Šv. Raštą. Vysk. A. 
Karosas, matydamas jo gabu
mus kalboms kurių reikalauja 
Šv. Rašto studijos, 1935 metų 
rudeni pasiuntė į Romą į Bibli
nį Institutą. Iš čia, vasaros atos 
togų metu vykdavo į Škotiją pa 
gelbėti pastoracijoje kun. J. Gu 
tauskui ir turėjo progos moks
lo tikslais aplankyti Šventąją 
Žemę — Palestiną. Biblinį Ins
titutą baigė Šv. Rašto licenci- 
jatu ir, pagal Instituto nuosta
tus, prieš siekiant doktorato, 
turėjo atlikti bent vienų metų 
mokslinio darbo praktiką, ku
rioje nors aukštesniojoje mo
kykloje. Tam jis buvo paskirtas 
Vilkaviškio kunigų seminarijon 
Šv. Rašto dėstytoju.

Kolegijos Rektorius

1940 metais, užėmus Lietuvą 
bolševikams, visos kunigų semi
narijos, išskyrus Kauno, buvo 
panaikintos ir kun. Tulaba pe
rėmė šv. Rašto dėstymą Kau
no kunigų seminarijoje. Vokie
čių okupacijos metais, atkivys.
M. Reinys pakvietė kun. Tulabą 
vadovauti naujai atkurtai Vil
niaus kunigų seminarijai, ku
rioje jis dirbo iki 1944 m. kai 
teko pasitraukti į Vokietiją. 
Čia Lietuvos vyskupai pavedė 
jam globoti lietuvius klierikus,

Prel. J. Tulaba

pasitraukusius iš tėvynės ir su 
sispietusius Eichstaeto kunigų 
seminarijoje. Karui pasibaigus 
atsirado galimybės daugeliui ku 
nigų ir klierikų vykti Romon 
tęsti tenai savo studijų. Romon 
išvyko ir kun. Tulaba, norėda
mas baigti Šv. Rašto studijas 
ir parašyti disertaciją. Tačiau 
greit prie šio darbo prisidėjo ir 
kitos pareigos. Kauno arkivysk. 
metropolitas dr. J. Skvireckas 
1945 metais lankydamasis Ro
moje, įgyvendino savo seną 
svajonę ir su Apaštalų Sosto 
pritarimu, įkūrė šv. Kazimiero 
kolegiją, kad Lietuvos kunigai 
ir teologijos studentai galėtų 
ateityje studijuoti Romos uni
versitetuose, gyvendami savoje 
įstaigoje, kokias turi ir kitos 
tautos. Tam tikslui arkivysku
pas paskyrė pirmutinis lėšas 
nuosavo namo pirkimui. Tą pa
vyzdį ypatingai dosniai pasekė 
JAV lietuviai, gausiai remdami 
kolegiją aukomis. Vien a. a. 
prel. A. Briška Šv. Kazimiero 
kolegijai paliko net kelių šimtų 
tūkstančių dol. sumą, kuri įga
lino įsigyti ne tik antrus namus, 
bet ir 10 ha. kolegijos ūkį su 
pastatais ir įrengimais netoli 
Romos. Visa tai tvarkyti ir ko
legijai vadovauti Šv. Sosto glo
boje, Kauno arkivyskupas ir 
Lietuvos vyskupai pristatė kun. 
Ladą Tulabą, kuris šias parei
gas ir iki šiol tebeeina. Įverti
nant jo uolumą, energiją ir pa
sišventimą dar a. a. arkivys. 
Skvirecko rūpesčiu, kun. Tula
ba 1951 m. Popiežiaus Pijaus

Spaudoje ir gyvenime

(Atkelta iš 3 psl.)
tam tikras elgesio normas su ant
gamtinėmis sankcijomis, kaip pvz.

•• Dešimt Dievo įsakymų. Tapdamas 
j tikinčiu ir priimdamas savo gyve- 
'nimo kelrodžiu 10 Dievo įsakymų, 
argi žmogus nesidarys žmoniškes
nis? Atsakymas labai aiškus.

Gaila, kad šiaip jau sugebėjimo 
j turintis J. Pronskus savo minė- 
I tame “Naujienų” straipsnyje “Se
niausios istorijų knygos istorija” 

i parodo žiaurią ignoranciją Šven
tojo Rašto atžvilgiu. Anot jo, 
Šventasis Raštas “tai minčių kra
tinys”. (Pronskaus straipsnis tai 
kratinys: sumaišytas, ištisi para
grafai po dukart atspausdinti). 
Jis duodąs pateisinimą sodinimui 
į dujų kameras, Bažnyčios tėvai 
ginčijęsi — palikti ar išmesti mei
lės scenas iš Šv. Rašto, šv. Povi
lo laiškai graikiškai buvę nemoks
liškai parašyti, Šv. Raštas “davęs 
akstiną ir pradžią barbariškiems 
Kryžių karams”, “žiauriausiai kan 
kinimų sistemai — inkvizicijai”, 
Bažnyčia draudė skaityti ir pla
tinti šv. Raštą ir tt. Iš kitos pu
ses rašo — su kokiu uolumu vie
nuolynai nuo senovės laikų Šv. 
Raštą perrašinėdavo. Kam būtų 
perrašinėję draudžiamas knygas ? 
Bažnyčios net yra specialūs atlai
dai paskirti už šv. Rašto skaity
mą, laikant tai nuopelnu, ne nusi
kaltimu.

Bažnyčios tėvo sąvokon kaip tik 
ir įeina jo tamprus ryšys su Baž
nyčia, ir reikia didelės ignoranci- 
jos tvirtinti, kad Bažnyčios tėvai 
būtų norėję atmesti tai, ką Baž
nyčia priėmusi, šv. Povilas buvo

XII-jo buvo pakeltas į Jo Šven
tenybės prelatus.

Mokslininkas

Nežiūrint gausių darbų kole
gijos vadovybėje prelatas La
das Tulaba nenutolo ir nuo mo
kslinio darbo. Jau 1949 metais 
baigė rašyti išsamią disertaciją 
iš Šv. Rašto tema: “De fratri- 
bus Domini” ir gerai ją apgy
nęs gavo Šv. Rašto daktaro 
laipsnį kaip pirmasis lietuvių 
tarpe. Be to prel. Tulaba yra 
parašęs ir išleidęs dar Kaune 
1936 m. knygą “Kentėjimų pro
blema”, 1954 m. Romoje pa
mokslų knygą “Kad kūrentųsi” 
ir 1958 m. “Katalikai, pasaulė
žiūra ir politika”. Daug rašė 
“Tiesos Kelyje” ir dabar uoliai 
bendradarbiauja “Lietuvių En
ciklopedijoje”, “Lux Christi”, 
“L’Osservatore Romano’’ dien
raštyje ir kitoje spaudoje.

Mirus 1960 m. vysk. V. Pa- 
dolskiui, Kolegijos prezidentui, 
prel. Tulabai teko perimti ir lie-, 
tuvių tremtinių dvasinių reika
lų aprūpinimo atstovavimą po
piežiškoje emigracinėje komisi
joje, kuri šiais metais rengia 
“Exul Familiae” 10 metų minė
jimo kongresą Romoje, kartu 
dalyvaujant Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos valdyboje. 
Pakviestas šv. Katerinos sese
rų, prelatas pradėjo kaip vy
riausias promotorius vesti Ma
rijos Protmann beatifikacijos 
bylą.

i Šv. Tėvo sveikinimas

Tiekos darbų gausybėje ne
nuostabu, kad prelatas sutinka 
ir nemaža sunkumų, pasitaikan 

, čių klaidų ir daug įvairių rū
pesčių, ypač palaikant artimus 
santykius su bažnytinės vadovy 
bės centru. Minint jo 50 metų 
amžiaus sukaktį tenka tačiau 
pasidžiaugti jo ištverme ir pa
linkėti sveikatos, energijos ir 
Dievo malonių kilniems dar
bams Dievo garbei ir tėvynės 
labui. Tuos linkėjimus ir svar
biausi jo gyvenimo uždavinį 
gražiausiai išreiškė ir Šv. Tėvo 
Jono XXIII-jo telegrama Jubi
liejaus šventės proga, kurią 
Šv. Tėvo vardu atsiuntė Vati
kano valstybės Sekretorius Kar 
dinolas Cicognani: “Tuo metu, 
kai kolegijos auklėtiniai susi
renka apie savo rektorių pa
reikšti jam savo pagarbą, Jo 
Šventenybė linki jam gausių 
Dievo malonių ir sėkmės jo dar
be pašaukimų ugdyme ir busi
mųjų Dievo tarnų formavime 
ir suteikia savo gausų palaimi
nimą jam ir jo bendradar
biams”. klr.

vienas iš labiausiai išsimokslinu- 
jsių Naujojo Testamento autorių, 
'jis net buvo ne žydų valstybės, 
lo Romos pilietis ir graikų kalboje 
rašyti gerai pasiruošęs. Kryžiaus 
karų pradžios reikia ieškoti mu- 
zulmonų elgesyje su šventosios 
žemės ir kitų tose srityse buvu
sių kraštų krikščionimis. Mahome 
tonų įsitikinimas, kad jų laukia 
laimė už “netikėlių” žudymą, iš
šaukė jų brutalų elgesį su krikš
čionimis, ir nenuostabu, kad anų 
laikų riteriai ir kiti ryžosi skriau
džiamuosius krikščionis gelbėti ir 
Šventąją Žemę vaduoti iš musul
monų vergijos. Inkvizitorių žiauru 
mai paėjo viena iš to, kad čia, 
kaip pvz. Ispanijoje, pati valsty
bė per inkvizicijos instituciją sie
kė sutramdyti ir naikinti to meto
valstybinei santvarkai laikomus 
pavojingus asmenis, o antra, kad 
kaip tik ir patys inkvizitoriai bu
vo nutolę nuo Šv. Rašto teisingu
mo ir žmoniškumo idėjos. Bet ir 
taip esant anoji viduramžių inkvi- 

1 zicija yra tik vaikų žaislas prieš 
i dabarties, XX amžiaus, praveda- 
' mą bedievių komunistų inkviziciją.
I Pats J. Pronskus pripažįsta, 
kad šv. Raštas yra išverstas i 
1,500 kalbų, kad tai “tebėra di
džiausiu tiražu leidžiama knyga”, 
kad tai “reta knyga literatūriniu 
gražumu ir poetingumu”. Didieji 
šio meto autoritetai pagarbiai Šv. 
Raštą mini, ištisos tautos čia ieš
ko sau įkvėpimo, ir toks lengva
pėdiškas jo atmetimas tik parodo 
daugiau turint nepateisinamos 
drąsos, kaip išminties.

J. Daugailis

KUN. R. KLUMBLIO JUBILIEJUS j
■ . ■ . . I

Kun. Raimundas Klumbis, ] Springs mieste, Kalifornijoje, Į 
dabar besidarbuojąs Fatimos suorganizavo ir pastatė indėnų 
Dievo Motinos parapijoje Van bažnyčią. Dabar darbuojasi tarp j 
Horn, Texas, birželio 21 d. šven Texas valstybės meksikiečių,' 
čia savo kunigystės sidabrinį . kuriems atstatė 3 bažnyčias, 
jubiliejų. Iškilmėse dalyvaus ir Jau 33 m. bendradarbiauja lie
tos diecezijos vyskupas Sidney tuvių spaudoje. Iš italų kalbos 

yra išvertęs C. Viglietti “Ne 
tuo keliu”, R. de Navery “Is
panų Mykolas Angelas”, C. Te- 
store “Tigro iltys”.

Mūsų jubiliatas nėra stiprios 
sveikatos, tačiau parodo neišse 
miamą energiją, pasiekdamas 
gražių laimėjimų sielovadoje.

M. Metzger.

Kun. R. Klumbis yra gimęs 
Chicagoje, tačiau būdamas 7 
m. amžiaus su namiškiais per
sikėlė į Lietuvą. Mokėsi Švėkš
nos progimnazijoje. Gimnazijos 
kursą ir filosofijos studijas ė- 
jo Italijoj, o teologiją studija
vo Kauno Kunigų seminarijoje 
ir Vyt. Didžiojo universitete. 
Kunigu buvo įšventintas 1937 
m. Ėjo pareigas Ukmergėje, 
Šiauliuose, Lygumuose, Pagi
ryje, Kelmėje. Bolševikai 1941

Seselių Rėmėjų seimo 
rezoliucijos

Nekaltai Pradėtosios Švenčiau
sios Mergelės Marijos seserų rė- 

m. jį ten jau buvo pastatę prie mėjų Naujosios Anglijos 16-sis 
sienos šaudymui, bet, išlikęs gy seimas, įvykęs 1962 metais gegu-

vėliau pasitraukė į vaka- ž?s d- ^e.kalto Prasidėjimo 
1 £ | vienuolyne, didžiai vertina vienuo-

, lijos seserų darbus, leidžiant vie- 
Palm nintelį laisvam pasaulyje lietuvių 
___  vaikų laikraštėlį "Eglutę”, vado

vaujant mergaičių vasaros stovyk
loms ir vaikų darželiams, išlaikant 
moksleivių ir studenčių bendrabu
tį, leidžiant ir platinant lietuvišką 
katalikišką spaudą, organizuojant 
mergaitėms ir moterims uždaras 
susikaupimo dienas, globojant li
gonius ir senelius, prašo visą lie
tuvišką visuomenę visokeriopa pa- 
gelba paremti vienuolijos pastan
gas:

1) malda ir paskatinimu surasti 
daugiau pašaukimų į šių seselių 
vienuoliją;

2) pastatyti Matulaičio namus, 
sveikatos ir poilsio reikalingiems 
seneliams ir ligoniams, kuriuose 
galėtų rasti prieglaudą ir globą 
asmenys, nepajėgią rūpintis sa
vimi;

3) paremti seselių sumanymą 
įrengti atskirą nuolatinę stovykla
vietę lietuviškam jaunimui;

4) skirti iš seimo pajamų šimtą 
dolerių Akiv. Matulaičio vardu 
stipendiją nepasiturinčiai bendra
bučio moksleivei ar studentei.

IX
Ryšium su įvykstančiu šiais me

tais visuotiniu Bažnyčios susirin
kimu, seimas kviečia visus lietu-

vas, 
rus.

JAV pasiekė 1946 m

Kun. R. Kruinbis

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
pajieškomi asmenys:

Elizabeth Mrs., gyvenusi; vjug meĮgtis už jo sėkmingumą.Bush 
8521 - 
N. Y. 'r'

Drauksch Felix, gyvenęs 
Hudson St., Brooklyn, N. Y

85th Street, Woodhaven, Kongregacijos steigėjo Dievo 
Tarno arkiv. Jurgio Matulaičio 35 

48 |.metų mirties sukakties proga, sei
mas kviečia visus jungtis maldoje,

Jančaras George (Yancaras), ka(j lietuvių tauta susilauktų nau 
gyvenęs Glen Lyon, Pa. jo šventojo _ globėjo.

Jucius Jonas, iš Balandžių km., ___________
Gaurės vi., Tauragės aps., gyve-1
no Philadelphia, Pa. I « - * ■ n i rLazauninkas Paul, gyvenęs 431 ! KlftUJOS SV1GSOS SoklUineS
West Mahanoy Avenue, Mahanoy i Popiežius Jonas XXIII pasa- 
Citv Pa

Malinauskas, Antanas ir Povilas, kS k^ą, uždarydamas paruo- 
iš Utenu km., prie Smilgių. šiamųjų Bažnyčios susirinkimo

Markūnas Joseph, gyvenęs 1110 daubų centrinės komisijos šeš- 
Ea®t l69th ®treet; Cleveland, Ohio. sesiją. Skelbti visuotinį
gautine pavardė Juciūtė, gyveno Bažnyčios susirinkimą — kal-
Philadelphia, Pa. bėjo Šv. Tėvas, — be abejonės

Petraitis Jonas, Ju^ays sūnus, rej.jjia <jaug drąsos. Mūsų drą- 
gimęs 1890 m. kovo 12 d., Gaures ..... -v . .. . .., -
vi., Tauragės aps. sa Vra tvlrtai įsisaknijusi tike-

Rašimas (Arasimas) Česlovas ir jime. Visuotinis susirinkimas
Viktoras, Telesforo sūnūs, Ameri 
koje pavardę pakeitę į Arasimas.

Silvestravieienė Marijona (Sil- 
vester Mary), Simo duktė, jos vy- šančias

Bažnyčiai reiškia naujas švie
sos ir malonės Sekmines, ne

gausius vaisius visai
ras Jonas, sūnūs Jonas ir Viktoras, žmonijai. Mes nužemintai, bet
gyveno 21 Irving St., drauge ir tvirtai pasitikime Die

Stuknvs Vytautas, gimęs 1925 ° r .

'Ns

m.
šulte Juozapas ir Pransiškus.

vo pagalba ir dangaus palaima, 
kuri garantuoja pasisėkimą.

Tumavicius B. A., gyvenęs 126- prj t pasisekimo be abejo la- 
132 Call St., Forest Hills, Boston, 1 r J
Mass. bai daug prisidės ir susirinkimo 

gyvenusi dalyviai, kurie per trejus me
tus laisvomis diskusijomis, nesi 
gailėdami darbo, nei energijos,
kruopšiai rengiasi.

Šv. Tėvas pranešė, kad apie
susirinkimo darbus bus plačiai 
informuojama visuomenė. Tuo

Žvingelienė Marijona,
639 Lombard St., Baltimore, Md.

Jieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

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

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.

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

tikslu veiks specialus spaudos 
skyrius.

Cituodamas tautų apaštalo 
šv. Povilo laiškus, popiežius to
liau kalbėjo apie kliūtis, kurias 
reikia drąsiai nugalėti, siekiant 
tikslo. Sunkumai yra neišven
giami, skelbiant gerąją naujie
ną. Negalime galvoti, kad že
mėje kada nors sulauksime to
bulos ramybės laikų. Negalima 
manyti ,kad tiesos priešas turi 
tik vieną veidą.

ELECTROniCS
<3. l'll.K

TV-RAOIUAI -3UOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELES 

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

Viskam žemiausios kainos Ir garantija

13321 S. Halsted St.- CLIFFSIDE4-5665

K. BUTKUS
Aluminijaus išdirbiniai 

namų pagerinimui 
PRospect 8-2781

SS

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumu
A VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė 

Tel. FRontier 6-1882

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

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

Dėl visų informacijų kreipkitės į

Mutual ą&i&ial Savings
and rzd^oan Č/dssocialion

Chartered and Supervised by the United States Government
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: VIrginia 7-Z74Z John J. Kazanauskas, Pres.

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

B U I C K ’ A S - LIETUVIŠKAS 
AUTOMOBILIS! 

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

Taksai ,89.11
Pilna kaina .. . $2,316.96

Dan Kuraitis • Liet. Prekyba _
MILDA BUICK, INC.

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

■■ > --------- ---------;==;
Kas tik turi gėrę skonį, 

Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE; 

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

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

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

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

6211 South Western Avė. krautuvė
V.' ....... - ....... &

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

Current Dividend up to 4Xį%

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk
iadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie- 

į niais ir sekmadieniais nuo 8 Iki 
; 9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 

7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA

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

715* So. Maplevvood Avė.. 
Chicago 2V, UI.

dHI|llllll!!US!!!iililllllllflll|lllllllllllllll

KRISTAUS
GYVENIMAS

knyga 965 psl., parašyta 
PROF. GIUSEPPE RICCOTTI

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

Spausdino Nidos spaustuvė Lon
done- Įrišta kietais puikiais 

viršeliais
Tai yra pirmas toks platus moks
linis veikalas apie Kristaus gyve- 

■ nimą lietuvių kalboje. Ši knyga 
yra išversta į 23 kalbas. 

Knygos kaina $7.00
Amerikoje ir Kanadoje pagrindi

nis platintojas yra

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street

Chicago 29, Illinois 
■iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiimi

Perskaitė “Draugą“, duoki- 
ip ii kitiems pasirkaityti.

%



‘Mokyklos Draugai” Hartfordo scenoje.
Nuotr. Gr. Giedraitytės

MŪSŲ KOLONIJOSE DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. birželio mėn. 20 5

BOSTONO ŽINIOS
LITUANISTINĖ MOKYKLA

BAIGĖ MOKSLO METUS
•’* OL.!

Birželio 9 d. buvo mokyklos 
moks1 o metų užbaigimas. Šiais 
metais nebuvo baigiamosios kla 
sės, nes praeitais metais, sujun 
gus kai kurias klases, mokykla 
baigė iš dviejų klasių.

Šiais metais mokykloje mo
kytojavo 7 mokytojai: vedėjas 
A. Gustaitis ir mokytojai — J. 
Ambraziejienė, O. Girniuvienė. 
D. Ivaškienė, L. Jasinskienė, D. 
Giedraitis ir D. Vakauzaitė. 
Ivaškienė ir Vakauzaitė yra pa
čios baigusios šią mokyklą 
prieš kelis metus. Mokykla tu
rėjo 120 mokinių.

Užbaigimo metu kalbėjo mo
kyklos ved. Gustaitis. Padėkojo 
mokyklos globėjui prel. P. Vir- 
mauskiui už visokeriopą paramą 
mokyklai, padėkojo mokyto
jams už pasišventimą darbe, o 
tėvus prašė susirūpinti ir skir

ti daugiau laiko vaikams skiepi
jant lietuvišką dvasią.

Iš kiekvienos klasės po du gę 
riausius mokinius gavo dova
nas — knygas, kurias parūpino 
Liet. B-nės kultūros klubas, tė
vų komitetas ir J. Vaičaitis. 
Apdovanotieji yra pradedant 
pirmuoju skyrium: Saulius Ci
bas, Andrius Ambraziejus, Vin
cas Steponaitis, Gytis Žiaugra, 
Birutė. Adomavičiūtė, Giedrė Ja 
šinskaitė, Laima Baltušytė, Ma 
rius Žiaugra, Nijolė Baškytė, 
Birutė Račkauskaitė, Birutė 
Vaičjurgytė, Irena Puodžiukai- 
tytė, Saulius Girnius, Andrius 
Eiva, Milda Bakšytė, Rima 
Aukštikalnytė, Kęstutis Girnius 
ir Giedrė Karosaitė.

Meninę programą paruošė pa 
tys mokiniai. Jūra Galinytė per 
skaitė- visos klasės paruoštą 
“Palik,imą”. Programai vadova
vo Giedrė Karosaitė, o ją išpil
dė patys mokiniai.

— Darbininko vajus. Laikraš 
tis Darbininkas vykdo Darbinin 
ko vajų, kuris bus skiriamas 
spaudos darbams, ypač Darbi
ninkui, naujų knygų leidimui, 
ir, svarbiausia, spaustuvės na
mų statybos fondui.

— Jėzaus Nukryžiuotojo se
selių koplyčios statybos fondo 
vajaus komiteto Bostono sky-

BOSTON
LAISVĖS KOVŲ DAINŲ rinki

nį Bostone galima gauti Justino 
Vaičaičio siuntinių įstaigoje ir 
pas Romą Jasiuną, 253 Gold St., 
So.. Boston, telef. AN 9-1676. Kny
gos leidėjas savo įžangos žodyje 
taip rąšo:

žūtbūtinių kovų atvangomis, 
kraujuose mirties šešėliuose gimė 
šios neviltingų Lietuvos laisvės 
kovų dainos... jas kūrė, rašė, 
spausdino kovūnai, kurių vardų 
jau niekas nebežino. Kiekvienas 
lietuvis turėtu šią knygą įsigyti.

(Sk.)

r =1 -) "unilltiil'IEUlHlllllliniiniHIIIIĮ

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

J. MIGLINAS
254# W. ODth St. II a. PR 6-1008

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiri

rius turėjo posėdį. Jis rūpinasi 
padėti seselėms surinkti 150,000 
dol. koplyčios statybai. Jie krei 
piasi į visas ir visus, prašyda
mi padėti seselėms jų šiame di
deliame darbe. Ta pačia proga 
nutarta tam tikslui suruošti ge 
gužinę — pikniką. Sudarytas 
gegužinės rengimo komitetas: 
pirm. Hippolite Moncevicz ir na 
riai — Julia Yakavonis, John 
Švagždys, Peter Bizinauskas — 

| iš Brocktono, Joseph Aleksu- 
nas, Frank Seluk, Vincent Shir- 

, ko — So. Boston, Joseph Neva- 
I ras, Dorchester, John Martin- 
kus, Stoughton, Mary Phillips,

I Lavvrence, Blanche Miller, Wor 
i cester, Ann Pozniakas, Nor- 
vvood.

— Laisvės Varpo gegužinė į- 
vyks birželio 24 d. Romuvos 
Parke Brocktone. Viena savai
tė atostogų nemokamai Cape 
Cod Kapočiaus viloje yra pas
kirta burtų keliu, pagal įėjimo 
bilietus. Traukimas vyks vieto

je.
— Nijolė Makitytė ir Romas 

Šležas susituokė birželio 10 d. 
į Makitytė gyvena Noryvood ir 
studijuoja Radcliffe kolegijoj, 
o Šležas gyvena Hyde Park ir 
studijuoja Tufts universitete.

— Baisiojo .birželio įvykiai 
per Brocktono radijo stotis. An
tras sekmadienis iš eilės per 
Brocktono radijo stotis perduo
dami birželio išvežimų minėji
mai, jungiant kalbas, dainas ir 
muziką. Šiais reikalais rūpinasi 
Brocktono liet. bendruomenė ir 
atskiri asmenys. O programų 
paruošimu daugiausia rūpinasi 
Laisvės Varpo vedėjas Petras 
Viščinis.

— Šv. Petro parapijos, So. 
Bostone mokyklos vaikai lan
kėsi: baigiamoji klasė Lincoln 
pk. o Marijos vaikeliai Nantas- 
ket. Mokyklą veda Jėzaus Nu
kryžiuotojo seselės iš Brockto
no.

— Atidarytas tunelis. Ilgesnį 
laiką buvo remontuojamas ir už. 
darytas judėjimui Summer tu- 

• nelis jau vėl atidarytas. Dabar 
I jau naudojami abu tuneliai — 
Summer į miestą atvažiavimui,

Į o Callahan išvežaivimui. Abu 
yra vienos krypties.

MOKINIŲ KONCERTAS

Penktadienį, birželio 22 d. 7 
v. v., Tautinių Namų viršutinė
je svetainėje, 484 East Fourth 
(Street, So. Boston, įvyks Izido
riaus Vasyliūno smuiko ir for
tepijono mokinių koncertas. Be 
sidominčius jaunimo muzikine 
pažanga nuoširdžiai kviečiami 
atsilankyti. Įėjimas laisvas.

AR VĖŽIO LIGA LIMPAMA?

Į skleidžiamus neinformuotų 
žmonių gandus, kad vėžio liga 
yra limpama, dr. Joseph Mol- j 
nėr, Chicago Sun Times sveika : 
tos skyriaus vedėjas, piktai pa- j 
sako, jog vėžio liga negalima 
apsikrėsti, jog ji nėra limpa
ma, ir dar priduria, kad, jeigu 

i vėžys būtų limpamas, tai jau 
(visi gydytojai turėtų vėžį.

rapijos salėj birželio 30 d. Muz. 
Beinoris yra Worcester Meno 
Mėgėjų ratelio chorvedys. Jo 
pasišventimas lietuviškoms dai
noms ir muzikai yra didelis nuo 
pelnas lietuvių kultūros gyveni
me.

— Dr. J. Kacevičius, dantų 
specialistas, išrinktas ketvirtam 
terminui Marijanapolio alumnų 
organizacijos raštininku. Iš Pro
vidence alumnų suvažiavime 
Thompson, Conn., dalyvavo dr. 
Kacevičius, J. Stoškus ir mo
kytojas Stasys Vaičaitis.

— Joninių proga sveikinam 
kleboną kun. Joną Vaitekūną, 
muziką Joną Beinorį, dr. Joną 
Kacevičių ir visus Jonus para
pijoj. Jonas A . Stoškus

vyksta Our Lady of Providence 
Vitėnas, R. Balčiūnas, Aleksam j “žiemavotojai” iš Floridos bei semįnarijoje Providence, birže- 

i dras ir Eimutis Radžiai ir Au- kitų šiltų vietovių, sugrįžo į sau jio -jj . 22 d- dalyvavo kun. V.
' —~ 05-----—1:~5 lėtas ir gražias Michigan eže- -- -- -

ro pakrantės kopas, Sandūnais 
vadinamas. Be kitų reikalų, su
sirinkime padaryti pirmieji pa
siruošimai Sandūnų rudens ban
ketui. Šiais metais numatoma 
suruošti kaukių balių. Jų ge
riausios būtų premijuotos. Bet 
apie tai spaudoje bus dar vė
liau.

Kitas įdomus nutarimas — 
pradėti paruošiamuosius darbus 
plaukymo rungtynėms surengti.
Kadangi yra galimybės naudo
tis ne tik ežeru, bet ir baseinu, kolo kolegijos New Mexico grįž- 
kurį turi įrengęs V. Jonynas, j ta Juozas Alukonis ir Vladas l 
tad tokioms varžyboms galimy- į Kacenas, jr. Iš Rhode Island 
bės būtų neblogos. Šiam nema universiteto Kingston — Julija 
žam darbui sudaryta komisija: Leveckas, Pranas ir Robertas 
J. P. Varkala, Anthony Dargis, Dziekiewicz. Iš Rhode Island 

, Berta Ličkus, Ged. Kačanaus- mokytojų kolegijos Catherine 
sikelia į Califormją. Buvo tik-|kag įr Leonas Nekus. Taigi, van Cyronak, iš Šv. Antano gimna- 
rai apgailestauta,kad Washing dcng gporto mėgėjams bus pro- zijos Kennebunkporte — Stasys 

ga parodyti savo jėgas ir su-, Rastonis.

Washington, D. C.

BAIGĖ MOKSLO METUS gis ir Rimas Šilgaliai.
Be sveikinimų iš tolimesnių 

Nemažas Washingtono ketu- .. gavQ gausybę dovanų
vių kolonijos jaunimo būrelis Be jaunimQ tėvelių buvQ atgi_ 
baigė šiuos mokslo metus ir kai lankę Dam,briūnai) Krivickai, 
kurie Įsigijo mokyklos baigimo Plateriai) Bagdonaij Zundės ir
diplomus. Malonu buvo matyti 
atbiturieneių tarpe Birutę Sal- 
dukaitę, kuri 10 d. birželio, Wa

kt.
Didelis jaunimo draugas kun. 

dr. S. Valiušaitis iš New Yorko
shingtono Katalikų universitete įdom|ai dė pasiIinksminl 
Šv. Trejybes koplyčioje, asistuo 
jama savo jaunesnės sesers Lai 
mos-Marijos iškilmingai gavo 
Notre Dame katalikų gimnazi
jos diplomą. Kadangi Birutė 
kiekvienais mokslo metais gau
davo premijas už pasižymėjimą 
visuose mokslo dalykuose (turi 
8 garbės pažymėjimus už gabu
mus ir aukso medalį už ypatin
gą lotynų kalbos žinojimą) to
dėl vašingtoniečiai ir kaimynai 
baltimoriečiai kolegos panoro ją 
pagerbti ir tokiu būdu jos tėve
lių namuose susirinko gausus 
jaunimo ir net “senimo” būrys. 
Būdama gabi ir entuziastinga 
tautinių šokių grupės narė, ji 
susilaukė visų kolegų iš M. Vait 
kienės vadovaujamos Washing- 
tono tautinių šokių grupės ir iš 
baltimoriečių B. Brazausko šo
kėjų. Dalyvių tarpe buvo F. 
Giedrytė, M. Grušaitė, E. Jur- ' 
gėlaitė, J. Mažeikaitė, A. Miche 
levičiūtė, sesuo Laima-Marija,

mą ir pasakė turiningą kalbą. 
Vėliau buvo sudainuota Ilgiau
sių metų ir palinkėta jaunajai 
abiturientei tęsti savo užsimoji 
mų vykdymą su tokiu entuziaz
mu, su kuriuo ji iki šiol užsire
komendavo.

Ta pačia proga visi dalyviai 
palinkėjo laimingos kloties di
delei patriotei Mildai Grušaitei, 
kuri kartu su savo tėveliais iš-

tono lietuvių kolonija netenka 
taip veiklios ir entuziastingos 

i narės.
Birutė yra gavusi 2 metams 

stipendiją ir šį rudenį pradės 
studijuoti kalbas Maryland uni
versitete.

Beverly Shores, Ind.
Lietuvių klubas

Lietuvių klubo susirinkimas, 
V. Noreikaitė, V. Svotelytė, G. paskutinis prieš vasaros sezoną, 
Balys, G. Dambrava, R. Murei- įvyko birželio 1 d. Mildažių - Čes 
ka (iš Kanados), Tadas ir Vy- nų vasarvietės patalpose. Susi- 
tas Vasaičiai, V. Viliamas, A. rinkimas buvo labai gausus, nes

“Mokyklos Draugų” aktoriai su rėžis. Vitalių Žukausku.
Nuotr. Gr. Giedraitytės

Martinkus ir kun. Antanas Ka- 
cevičius; klebonas kun. Jonas 

' Vaitekūnas ir kanauninkas Vait 
kus dalyvauja birželio 24 - 29 d. 

Vedybų sukaktis 
Birželio 23 d., parapijos baž

nyčioj kun. V. Martinkus atlai
kys šv. mišias Birutės ir Jono 
Stoškaus dešimt metų vedybų 
sukakties proga.

Grįžta studentai
Baigus mokslo metus studen

tai grįžta į tėviškę. Iš Šv. My-

gebėjimus. J.

Providence, R. I.

Lietuvė sportininkė
Betty June (Babavičius) Bo- 

bel, Valley Country Club narė, 
laimėjo penktą kartą Rhode Is- 
land Moterų golfo pirmenybes. 
Jinai pirmiau yra laimėjusi vai 
stybės čempionatą 1954-56-58 
ir 1960 metais. 23 metų gabi 
sportininkė yra didelės įmonės 
raštininkė. Jos tėvelis ir dėdė 
prieš 20 metų buvo uolūs vyčių 
organizacijos nariai ir pasižy
mėjo įvairiose sporto šakose.

Baigiami mokslo metai
Šv. Kazimiero parapijos moks 

lo metų užbaigimas įvyks sek
madienį, birželio 24 d. Klebonas 
kun. Jonas Vaitekūnas įteiks 
abiturientams mokyklos užbai
gimo diplomus, kuriuos gaus 
Margareta ir Marija Oakley 
(dvynukės), Margareta Sichsch, 
Tomas Gaila, Raimundas Šatei- j 
kis, Petras Savickas. Mokyklos 
vedėja yra sesuo M. Tomasina 
ir abiturientų mokytoja sesuo 
M. Emma, kazimierietės.

Dalyvavo rekolekcijose
Kunigų rekolekcijose, kurios

Kronika
— Vyčių 103-čios kuopos ir 

parapijos choro veikli narė Bi
rutė Paulauskas baigė Šv. Ksa
vero aukštesnę mokyklą.

— Mokyt. Stasys Vaičaitis 
gilina mokslą savo srity R. I. 
mokytojų kolegijoj. Žinoma lie
tuvių laikraščių fotografė Beat
riče Kerbelienė, baigus specia
lias vakarines pamokas R. I. 
universitete, ruošias tęsti moks
lą dramos srity Kingston univer 
sitete.

— J. Beinorio, parapijos var
gonininko ir muzikos mokytojo, 
muzikos studentų mokslo metų 
užbaigimas ir rečitalis įvyks pa

G lt ADINSKAS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St., FR 6-1998 
TV RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
I’ardav imui-taisymai Sek. uždaryta

«•»***• s# ♦

Kiek surinkta misijoms?

Misijoms 1960 m., kaip da
bar paskelbta, buvo surinkta 

: $20,341,437. Ši suma buvo pa
skirstyta 1961 m.: $3,930,819
kunigų paruošimui; $951,882— 
rytų apeigų bendrijai; $691,- 
314—P. Amerikos katalikams; 
$7,848,941 — būtinoms išlai
doms 770 misijų vietovių; $6,- 
730,000 — nepaprastoms išlai
doms; likutis buvo paskirsty
tas 1962 m. įvairiems reika
lams.

M O V I N G i
K. ŠERĖNAS perkrausto baldus' 
ir kitus daiktus. Ir iš to?;. Miesto i 
ieidnnai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063 ♦ ♦ ♦ ♦

M O V I N G

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050
Atostogose birž. 8—24 d. Imtinai.

NAMAMS PASKOLOS
ŽEMIAUSIU NUOŠIMČIU

NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ IR

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

Turtas $82,000,000.00

G. I. (VETERANŲ) PASKOLOMS

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

Atsargos Fondas $7,500,000.00

Dvi automobi

liams pastatyti 

aikštės jūsų 

patogumui

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nuo pirmos 
mėnesio dienos

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

Trečiadieniais nedirbama.

JUSTIN MACKIEAVICH Sr. 
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEWICH Jr., 
President

STANDARD 
FEDERAL SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
4192 Archer Avenue / Chicago 32, Illinois 

VIrainio 7-1141

J. NAUJOKAITIS 
Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas per kraustymas

WA. 5-9209 Chicago, 111.

A L-T O N Y 
DECORATING

Ilgamete patirtis dažyme—dekora
vime. Pigu. Sąžininga.

A. BIKINIS. GA 5-5867.
A. BURBATT: 8-885653.

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MUSU SI’ECIAIABl';.

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS UIjIS, sav.

APDRAUSTA
Didesnis uždarbis už santaupas, 
paremtas 48 metų patyrimu ir JAV 
valdžios agentūros apdrauda.

MIDLAND
SAVINGS

4040 Archer Avė. Chicago 32

KVIEČIAME APLANKYTI MUSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKENG

4 '/2%

-m

, _ r _ Naujas aukštas dividendas numatomas 
mokėti ant investavimo sąskaitų nuo vasario mčn. 1 d., 1962 m. 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mčn. 1 r.
VAI Aiunnc. PIRM. ir KETV............................... 9 v. r. iki 8 p. D.VMLMftUUd. ANTRAD. ir PENKT..................... 9 v. r. iki 5 p. p.

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



0 DRAUGAS;- trečiadienis, 1962 m. birželio mėn, 20

Dalis Atžalyno: I eilėj — Susan Brazis, Juzytė Daužvardytė, 
Marsha Evans ir Mikas Daužvardis, II eilėj — Marilyn ir Arnold 
Braziai, Lauren Kentra, Petras Daužvardis, Rita ir Richard Kle- 
vinskiai ir Nancy Banky, III eilėj — Stanley Evans, Kathryn 
Banky, Allen Bistras, Allen Roztninas ir Kathleen Ganch.

118 TYLIŲ PASIŠVENTIMO VALANDŲ 
LIETUVYBEI

FAUSTAS STROLIA

Prasidėjo viskas nuo sauje
lės vaikučių: 15 įvairaus am
žiaus lietuviukų ir lietuvaičių 
sudarė tautinių šokių grupę. 
Pirmas pasirodymas buvo nu
matytas “Ateities” šokėjų gru
pės dvidešimtmečio sukaktuvi
niam koncerte. Nesunku nujau
sti, kad tai buvo daugumoj pa
čių “Ateities” šokėjų vaikai, pa 
sivadinę “Ateities” šokėjų jau
nojo Atžalyno vardu. Nuo 1961 
m. vasario 4 d. ligi dabar toji 
grupė išaugo į didelį, dėmesio 
vertą vienetą: jį sudaro 73 pr, 
mokyklos amžiaus vaikai. Visi 
trečios ir net ketvirtos kartos 
Amerikos lietuviai. Su šiuo vie
netu pastoviai dirba 8 instruk
toriai - mokytojai.

Per šiuos 16 mėnesių tėvai 
kas šeštadienį vežiojo savo vai
kus iš tolimų Chicagos prie
miesčių, kaip antai: Justice 
Park, Oąklawn, Evergreen 
Park, Beverly Hills ir net virš 
30 mylių atstume esančio West 
monto. Retai kurio nors trūk
davo, net ir per šią gilių-giliau- 
sią žiemą!

Dan jo vaisiai

Nekartą šias eilutes berašan
tį jaudino rami, širdinga, jokio 
nerviškumo neturinti nuotaika, 
kuri gaubia ir mokytojus ir mo 
kinius. Tautinius šokius šoka 
visi. Kiekvieną kartą peršoka
mi visi mokamieji šokiai ir tik 
tada mokomasi naujų. Naujai 
atėjusių grupė, su kuria dirba
ma atskirai, visų šokių dar ne
gali mokėti, bet labai uoliai mo 
kosi, kad tik galėtų greičiau su 
kitais susijungti.

Jaunimėlis moka 12 tautinių 
šokių ir žaidimų, 14 lietuviškų 
dainelių, bet svarbiausia, jau
čiausi lietuvių tautos atžalomis. 
Jie rodo meilės ir pagarbos 
viskam, kas jiems pateikiama 
lietuviško. Jie ypatingai gėrisi 
savo spalvingais tautiniais dra
bužiais. Tą galima nesunkiai pa 
jausti tada, kai jiems tenka pa
sirodyti prieš kitataučius. O pa 
sirodymų metų laikotarpy tu
rėta virš tuzino.

Iš kur tiek entuziazmo?

Darbo derlius vis dėlto dide
lis, ir jis remiasi daugiau dar
bo valandų reguliarumu, nei 
skaičiumi. Buvo dirbta ištisai 
59 savaitgalius po 2 vai., pa
imant tik po savaitę Kalėdoms 
ir Velykoms, o vasarai — 2 sa
vaites atostogų.

Nebūtų teisinga sakyti, kad 
aprašomo atžalyno tėvai buvo 
ar yra tik “Ateities” šokėjai! 
Pradžios reiktų ieškoti jų pačių 
vaikystėje: katras iš jų nepri 
klausė Miko Vaidylos, Anelės 
Zaibukienės ir ypač Antano Va
nagaičio vaikų grupėms, kur 
buvo susikrautas lietuviškasis 
kraitis. Kai jie paaugo, kas iš 
jų nepriklausė Kęstučio ir Biru

1 klausymo ir ištesėjimo pagrin
dų: į susirinkimą atsilankė visi 
tėvai.

“Ateities” šokėjų jaunasis
Atžalynas birželio 24 d. Jauni
mo Centre rengia savo rečitalį. 
Ta proga kviečia visus aerns 

I valios tautiečius atsilankyti ir 
pasidalinti jų laimėjimais.

O laimėta labai daug...

300 STUDENTŲ Į MEKSIKĄ

Iš 29 aukštųjų mokyklų net 
300 katalikų studentų ryžosi 
šių vasaros atostogų metu vyk
ti į Meksiką ir ten pasidarbuoti 
beskleidžiant katalikybės idėjas. 
Jie parodo didelį pasišventimą, 
patys sumokėdami ir kelionės 
išlaidas, kiekvienam siekiančias 
apie $300. Besidarbuodami Mek 
sikoje, jie gyvens meksikiečių 
šeimose, gaudami ten išlaiky
mą.

tės chorams, kuriems vadovavo 
Alice Stephens, Antanas Gied
raitis, Jonas Byanskis, Kazys 
Steponavičius ir kiti. To ryšio 
dėka dar ip dabar Alice Ste
phens atžalyną aprūpina dai
nomis.

Mokytojai ir tėvai

Didžiausios pagarbos šiame 
darbe nusipelno Frances Gra- 
mantienė, kuri yra šios grupės 
iniciatorė, labai neužilgo pasi
kvietusi Frank Zapolį bendra
darbiu. Kiek vėliau ateina pa
dėti ir Eleonora Zapolienė, ku
ri vadovauja dainomis. Nuo 
1961 m. gegužės mėnesio įveda
mas programon lietuvių kalbos 
kursas, kuriam vadovauja Chi
cagos Lietuvos gen. konsulo sū 
nūs Petras ir jo žmona Dolores 
Daužvardžiai. Nuo rugsėjo 9 d. 
grupės įsijungia Faustas Stro
lia, o nuo šių metų vasario mėn. 
—Genovaitė Giedraitytė ir Wal 
ter Tenclingeris.

Tėvai ir tėvų komitetas ne 
tik daug pasišvenčia suvežio- 
dami savo mažuosius, bet pasi
rūpina taipogi kiekvienam šeš
tadieniui atspausdinti reikia
mus tekstus ir žodynėlius. Taip 

i gi pertraukų metu visus vaikus 
pagirdo gira.

Laimėta daug

Patalpų klausimas išspręstas 
laimingu sutapimu. Menadžeris 
Chicagos Park Distrikto Mar
ąuette Parke Mr. Lackey yra 

! senas įvairių tautų šokių spe
cialistas. Kai jis apie 1930 me
tus valdė McGuine Parką, 2900 
So. Halsted, mūsų žinomas tau
tinių šokių pionierius Vytautas 
Bielajus pradėjo savo pirmuo- 

jsius žingsnius su “Ateities” 
grupe, paskiau tapęs ne tik lie
tuviško liaudies šokio, bet ir 
kitų tautų šokių specialistu 
(Sąuare Dance Caller). “Atei
ties” atžalyno tėvai jaučiasi 

i šiuo esą lyg ir antrą kartą po- 
įno Luckey globoje, kuris šiai 
i grupei paskyrė net tris erdvias 
| patalpas.
Į Kaip nesiseks “Ateities” At
žalynui, jei visi — ir tėvai, ir 
į vaikai, ir mokytojai—taip ge- 
j rai sutaria. Neseniai suruoštas 
pavasarinis tėvų susirinkimas 

į vėl įrodė, kad šis vežimas rie
da ant gerų sugyvenimo, susi-

PAJIEŠKOJIMA1
Bronė Laukšienė (Šukytė) įieško 

savo brolių — BLADO, VACLOVO, 
j ANTANO IR JONO ŠUKIŲ, gimu
sių ir augusių Besčių kaime, Luo
kės vai. Manoma, kad vienas jų 

I atvyko j Detroit, Mich., o vėliau 
persikėlė j Chicago, III. Taip pat 
jieškau pusseserės GALMINAI- 
TES (vyro pavardė nežinoma), ki- 
ilusios iš Kuršėnų miesto. Jieško
mieji arba apie juos žinantieji pra
šomi atsiliepti šiuo adresu: Bertha 
Lukas, Golden Harvest Motei, l)e 
Kalb, UI. Tel. De Kalb 6-3483.

I Jieškomi iš Vainuto m., Taura
gės apskr. kilę STASYS ANDRE- 
JAUSKAS (tėvo vardas nepraneš
ta), gim. apie 1921-22 m., ir LEO- 
.NAS ANDREJAUSKAS, s. Jono, 
gim. apie 1916-18 m. Jieškomi as
menys 1948 m. gyv. Wasserburge 
prie Meino, Vokietijoj. Jieško jų 

i pusbrolis Mykolas Andrejauskas, 
i gyv. Radvilišky. Jieškomieji arba 
'apie juos informacijų galį suteikti 
. prašomi rašyti adr.: A. Grigaliū- 
; nas, 502 W. 8th St., Davenport, 
• Iowa.

SU NAUJAIS PAPILDY
MAIS LEIDINYS!

KNYGA REIKALINGA KIEK
VIENAM PILNAMEČIUI 

DARBININKUI!

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

" FEDERALINIAI DARBO
SAMDOS ĮSTATYMAI
3paudai paruošė Pr. šulas 

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

Pinigus su užsakymais siųsti:

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

D E M E S I O 1

!l0%, 20%, 30% pigiau mokėsite; 
S už apdraudą nuo ugnies ir auto-^

mobilio pasI FRANK ZAPOLIS
3208 % West 95tb Street 

Ihicago 42, Illinois
Tel.: GA. 4-8654 ir GR. 0-4339.S

REIKALINGAS PARDAVĖJAS 
(SALESMAN)

Puiki proga — Pardavinėti —

ANGLIS IR KŪRENAMA ALYVĄ
Alga ir gausūs priedai — energingam, 

veržliam, patikimam vyrui

^Reiner (oal aOilCompany
48-ti metai šioje vietoje — 1804 W. 59th St.

HOLLYWOOD LELAND HOSPITAL
IN HOLLYVVOOD, CALIFORNIA, 6234 LELAND WAY 

HAS ENCELLKNT IMMEDIATE OPENINGS FOR

* Regisfered Nurses * Charge Nurses
Openings on all shifts. These are full time positions in fully 
eąuipped 81 bed hospital, now expending to 100 beds. Excellent 

personnel policy, good salaries plūs differential for shifts. 
Work in a friendly community, nearby rooms and 

apartments availabie.
Write or apply direet to:

Director of Nurses, Hollywood 2-0941 (call before 5 p. m.)

MARQUETTE PARKO CENTRE
Mūrinis. 2 butai ir biznis. Alyva 

radijatoriais šildymas. 2 auto. gara
žas. $12,000.

Gera proga. — Didelis pajamų na
mas. 2 butai — 7 ir 3 kamb., 2 ka
binetinės virtuvės. Naujas alyva, šild. 
Apsauga nuo potvynio. Alum.' lan
gai. Garažas. $16,700.

6 kamb. mūras. Labai modernūs 
Įrengimai, karpetai. Medžio iškaltas 
rūsys. Naujas gazu šildymas. $20.000.

Didele i-ezidencija. 9 kamb. 50 p. 
lotas. Moderni virtuve ir vidaus su
tvarkymas. Alyva šild. Garažas. 
$24,500.

Gage Parke. 3 butai — 6 kamb. ir 
2 po 3 kamb. Prašo $26,000.

Arti Jaunimo Centro. 5 butų mū
ras. Naujas alyva šild. Apie $6,000 
nuomos. $32,200.

Arti 63-čios ir Kedzie. 6 kamb. 
bungalow. Gazu šild. Karpetai. Ga
ražas. $17,450.

8 kamb. bungulovv. 1% vonios. 
Gazu Šildymas. Garažas. Arti parko. 
$17,800. .

Tik $15.700 už 6 kamb. namą.. 
Naujas alyva šildymas. Alumin. lan
gai.

Arti mūši}. Beveik naujas 4 
kamb. mūras. Aukštas stogas. Alu
min. langai. Gelež. tvora. Sausas rū
sys. Garažas. $19,800-

Kaip iš granito mūro rezidencija 
ant 43 p. loto. žavus 7 kamb., 4 
dideli mieg. Karpetai, keramikos 
vonios, čerpių stogas. Dienos kaina.

Namas kaip pasakoj 6 kamb. mūr. 
namas. Apie 40 p. lotas. 2% vonios, 
Įrengtas rūsys, virtuvė, karpetai, 
garažas. $26,000.

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

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI
Mūrinis a. — 5 apačioj su 2 

mieg. ir 3 viršuj su atsk. įėjimu, 
virtuvė ir vonia, garažas, 30 p. lo
tas, 66 ir Mozart. $17,800.

Mūrinis 2x0, po 3 mieg., 3 šild. 
gazu, platus lotas, garažas. 44 ir 
Rockwell, skubiai už $26,800.

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!

REAL ESTATE

KAERYS 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 nuosavybė ir gražus 2-jij 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 svajonė.

P. ABROMAITIS REALTY, 1005 Porter St., Lemont, III., CL 7-6675
Medinis namukas, 3 miegamieji, 

' gazu šildymas. Brighton P-ke, netoli 
nuo Archer, žemi mokesčiai. Gražus 
sodelis. Tik $12,006.

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

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

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

Medinis 2 po 4 kamb. Cementiniai 
„ pamatai. Skalbykla. Gazu šildymas, 
i Brighton Parke. $15,900.
1 Turime daug ir įvairių namų vt- 
; Bose kolonijose, parūpiname pasko- 
| ias. notarizuojame dokumentus, pil- 
i dome Income Tai.

Marąuette Parke ant Talman 
Avė., netoli 69th St. parduodamas 
geram stovy 2-jų fletų mūr. na
mas ir 2-jų maš. naujas garažas. 
Dėl apžiūrėjimo šaukite PR 8-3792

HELP WANTED — MOTERYS

REIKALINGA PRITYRUSI 
“POVVER” MAŠINOS OPERATORĖ 
siūti sukneles (visą suknelę). Kalba
me lietuviškai.

ANGELAIR BRTDAL MFG.,
817 VY. Adams, DE 2-1102

DIXON PUBLIC HOSPITAL
in DIXON, Illinois, has exceilent 
immediate Openings for

NURSE - INSTRUCTOR
D.S. Degree reąuired. Salary open.

REGISTERED NURSES Ueensed PRACTTCAL NURSES. Ali 
Shifts open. Good Salaries plūs Dif- 
ferential for Shift Wo.rk.

MEDTCAL TECHNOLOGTST 
Experienced preferred, Near - by 
Rooms and Apartments availabie. 
Liberal Personnel Polieies. Wire, 
Write, Apply, or Gali

DIRĘCTOR OF NURSES.
Pliene for an Appointment

Dixon, Illinois 2841111

TYPISTS

50 tvords per rainute 
in large Loop office 

36 hour week. Liberal Health
Insurance Benefits

EMPLOYERS MUTUAL 
CASUALTY CO.

222 W. Adaims St. ANdover 3-0464

progos-opportunitleŠ

1 IDEAL FOR CAPITAL GAIN 
ILL HEALTH FORCES SALEI 

Established For Many Years 
Near Wisoonsin Delis 

DRY CLEANING PETROLEUM 
PLANT

On Main Street and heart of Vaca- 
tion land. Good going yr. round 
business. Booiks show excellent pfo- 
fits and terrific potential of inereas- 
ed business. Deal direet. with oivner, 
low rentai and overhead. Asking 
$18,000 or best offer. Get your mo- 
ųęy back in a couiplė of years and 
earn ese.ellent living. Terms

MAUSTON DRESS CLUB 
Mausfon, Wls. VI 3-6371

Medinis 4 butų, gerų pajamų 
namas, apylinkėje 44-os ir Wallace 
St. Kaina $13,500. Apžiūrėjimui 
susitarti tel. —- East Chicago —
EXport 8-9610.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

Biznio mūras prieš parką. 2 mo
dernus butai. Maisto prekyba apie 
$50,000 metines pajamos. Garažas. 
Už $38,800.

Naujas mūras. 2 modernūs butai 
po 5 kamb. Arti mūsų. Atskiri šil
dymai. Objektas $39,500.

štai J % aukšto mūras. 6 metų. 2 
butai — 5 ir 4 kamb. Atskiri gazu 
šildymai. Alumin. langai. Garažas. 
$32,000.

Pigiau nerasite, čia pat 4 butų 
mūras. Naujas alyva šildymas, ir sto
gas ir alumin. langai. Garažas.

: $43.000.
Gage Parke. 2 butų mūras. 3 au

to. mūr. garažas. Radijatoriais — 
gazu šild. $20,900.

Naujas 5>/į kamb, mūras. Alumin. 
langai. Geležinė tvora. Gražus lotas. 
$19,800.

Prieš parką liuksus įrengtas 5 % 
kamb., 7 metų, mūras. 1% vonios.

; Alum. langai. Garažas. $22,200.
Pajamų mūras. 2 butai — 4 ir 2 

i kamb. Alyva šild. Gage Parke. —
! $15,900.

Našlė parduoda pigiai. 1% aukšto 
j mūrą su garažu. Apsauga nuo pot
vynio. 5 ir 3 kamb. butai. $28,400.

Brighton Parke. 4 butai po 5 
kamb. Apie $3,200 nuomos. Atskir. 
šildymai. Kaina $24,000.

Medinis — apkaltas. 3 butai ir 
biznio patalpa. Apie $4,000 nuomos. 
Ir šiandien vertas daugiau $16,000.

Kitur. 3-jų aukšti} mūras. 5 butai po 
4 kamb. Atskiri šildymai. Pelningas 
namas už $15,300.

Mūrinis visiškai naujas — 2 butai 
po 3 mieg., angliškas rūsys, įmon
tuotos keptuvės ir virimo plytos, 
karšto vandens šild., 2 atskiri gazo 
pečiai, 2 pilnos vonios kiekvienam 
bute, atskiri įėjimai j 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.

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 
$1.8,500.

2. Parkliolme mūrinis 4 butų: 3— 
S — 3 — 4. Dviejų .mašinų garažas

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

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

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

7. Tvirtas mūr. Gerai prižiūrėtas. 
8 butai po 6 kamb. (8 miegamieji). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

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

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

OL 2-9589

6 kamb. mūr. bungaloiv su 2-jų 
maš. garažu.

7206 S. Fairfield Avė.
- 16 kamb. bungalow, 2 mašin. mūr. 

garažas, plytebų virtuvė, “canvas” 
sienos, kedrų sandėliuk. dujų šilu
ma, naujas šaldytuvas ir BENDIX 
autom, skalb. mašina ir džiovintu
vas. Agentūros nesikreipkite. Ap
žiūrėti po 6 vai. vak. 2834 West 
Marąuette Rd.

NAMAS SU PAJAMOM
1% aukšto mūr. namas, arti 68-os 
ir Hoyne. 6 kamb. 1-me aukšte, 
modern. vonia. 3-jų kamb. butas 
2-me aukšte. Karštu vand.-gazu 

■ apšild. 2 maš. garažas. Kaina 
| $19,500; $4,000 įmokėti. Skambinti 
WAlbrook 5-2888, po 6 v. v.

REMKITE “DRAUGĄ’:

2-jų butų mūr. 5 ir 6 kamb. Gazu 
karštu vand. šildymas. Garažas. Ar
ti 61-os ir Richmond. $28,450.

l3/į aukšto mūr. 5 kamb. apačioj 
ir 3 kamb. viršuj. Rūsys. Gazu šil
dymas. Arti 64oš ir Francisco. 
$17,500.

5 kamb. mūr. Uždaras porčius. 
Alyva šildymas. Garažas. Arti 66-os 
ir Washtena.w. $1.7,900; _

(! kamb. mūr. octilgon. Moderni
zuotas. IV? vonios. Nauja karštu 
vand. šiluma. Garažas. Arti 63-os ir 

.Pulaski. $21,500.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE

GENERAL INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
6455 SO. KEDZIE AVENUE, TEL. PROSPECT 8-2233
MARQŲETTE rafife i !

81-a ir Mozart. mūr. bungalow, su 
4 mieg., 10 metų senumo, garažas, i 
$23,500.

Brighton Parke barngenas, skubiai j 
parduodamas namas su “eleaning” 
bizniu. Moderp. butas ir geras biz
nis. Pirksite nedaug įmokėję. Kaina 
$13.900.

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

Prie California lr 05-os. Mūr 2 ■
butai po 4 kamb. Naujas šildymas, i 
2 maš. garažas. Tik $19.500.

VAINA REALTY
6540 S. WESTERN AVĖ. 

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639

<1 kamb. 10 m. rezidencija ant 
40 p. iot. Gazo šildymas. $18,000.

2 aprt. po 4 kamb. 6 metų. šil
dymas alyva. Garažas. $35,000.

8 aprt. 5. 4 ir 3 kamb. Atskiri
gazo šildymai. $35,000.

12 aprt. po 4 kamb. MSn. paja- į 
mos virš $13,000. $95,000.

Turiu kitokių namų pasirinkimui.

A. KATILIUS R. E. 
2456 W. 6911? St RE 7-8399

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

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

ŠIMKUS
REAL ESTATE. NOTARY PUBLIC

4259 So. M@plewood Avė.
Telef. CL 4-7450 tūba YA 7-2046

Apsimoka skelbtis ‘•DRAUGI1 

nes jis plačiausiai skaitom?" be’ 
riu dienraštis Gi nirolblrųv
. (rii<vnr-.er ryp-voiT..:? srtrv

CONTRACTORS

KERELIS BROS
CONSTRUCTION CO-

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

REpublic 7 - 8 9 4 9
2301 W. 69th St., Chicago

STA N KUS 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 86, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja 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. Rookwell Sfreei
Tel. GRovehilI 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. Westera Ava.. 
Chicago >, IIL 
Tel. VI 7-3447

5)4 kamb. mūr. 3 mieg. 2 m. se
numo. .60 p. sklypas. Gazu šildymas: 
Arti 72-os ir Harlem. 16,500.

(i butų mūr. yo 5 kamb. 60 p. 
sklypas. Mūr, garažas. Marąuette 
Parko apylinkėje $59,900.

4 butų mūr. Visi po 5 kamb. (2 
butai po 3 mieg.). Alyva, karštu 
vandeniu šildymas. Mūr. garažas. 
Arti 60-os ir Washtenaw. $49,9(10.

TINKAMAS DIDELEI ŠEIMAI
8 kambarių mūr. bungaloiv Mar

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

1 METŲ 2 BUTŲ MŪR.
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- 
kvta aplinka. $4S,000.

TIK $17,900.
5 kmb. 13 metų mur. rezidencija 

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

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

mi taksai. $15,500.5 METŲ MŪR. BUNGALOAV
4% kmb. Gazo šiluma. Apsauga 

nuo potvynio. Daug vertingų priedų. 
2 auto garažas. Tik 2 blokai nuo 
Marąuette Pk. $19,000.

GERAS PIRKINYS
7 metų 2 aukštų mūras Marąuette 

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

VASARVIETĖ
Su baru ir restoranu Beverly Shc 

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

P. LEON Ą S
REAL ESTATE /■

2735 Wesi Ilsi Sfsfš*
Tel. WAIbrook 5 66 u

Marą. Park. .Mūr. 2x4 garaž. $20,900. 
Gage Park Nauj. mūr. 3 mieg. d. 
lot. turi tuojau parduoti, išvyksta iš 
Steito. $10,850.
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

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

Tik $23,300 už 2-jų butų gerą pa
jamų mūrini Brighton Parke, Mont- 
gomery g-veje. 4 ir 5 kamb., . rūsys 
ir pastoge, šildymas karštu va-hd. 
G ara.žas.

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

Perskaitę “Draugą"., duoki
te jį kitiems pasiskaityti.

—°—

Platinkite “Draugą”,

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

Tel.; PR 8-4268 Ir TE 9-5531

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

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

LA 1-6047, RO 2-8778

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

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenue
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0412

CONSTRUCTION C0.
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“RIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST S-0703 CL 7-2094 Chicago, UI.



Prie Rambyno dega laužai

Joninių naktį degdavo laužai 
mūsų istorinio Rambyno papė
dėje. Mergaitės vakare plukdy
davo vainikus. Skambėdavo lie
tuviška daina, jaunystės godo
mis atmiešta. O Rambynas sto
vėjo Mažosios Lietuvos patriar 
ko M. Jankaus saugojamas. Nei ' 
atšiaurusis germanas jo nepa
jėgė nugalėti, nei jo kardas su
trypti lietuviškų papročių.

Rambyno vardas — legendo
mis papuoštas, dainų apdainuo
tas. Ir dabar jis liko mūsų at
mintyje. Nūnai tas kalnas toli ( 
—pavergtoje tėvynėje, o mums 
teliko jo vardas, kuriuo pava
diname savo sukurtas įstaigas. 

Rambynas Amerikoje

Tuo vardu žinomas ir netoli • 
Chicagos — tik pusantros va
landos važiavimo — vietovėje 
Union Pier, Mich., kur J. Kin- 
deris yra nupirkęs milijonie
riaus laikytų viešbutį — vasa
rojimo namų, kuris turėjo Gor- 
don Beach Hotel vardų.

Pravažiavus gražų New Buf- 
falo miestelį, kylant įkainiui

Tačiau jie nori būti nuolat su 
savaisiais. Todėl geresnės pro
gos, kaip vasarotojus aptar
nauti nėra, kai vasarnamis gali 
sutalpinti iki šimto žmonių, ša
lia turi kitų namų šeimoms, ku 
rios nori pačios virtis ir turėti 
daugiau privatumo. Kas gyvena 
vasarnamy, gauna valgį bend
roje valgykloje, šeštadieniais 
gali pasišokti, pabendrauti su 
atvykusiais iš Chicagos ir kitų 
miestų savo artimaisiais. Ir vi
sa tai čia pat, tame pačiame 
name — patogu, malonu, sava.

— Mėgstu judėjimų, linksmu 
mų, dainas, — sako savininkas, 
— todėl sudarau progų ir ki
tiems būti linksmais.

Medžiai, smėlis, uogos

Aplink vasarnamį yra virš 50 
didžiulių medžių. Jei kam per
daug saulės, gali, išsitiesęs kė
dę, sėdėti, gulėti, skaityti ir 
svajoti. Niekas jam netrukdys, 
net pro lapus saulė napasieks. 
Todėl per tuos porų metų Ram- 
byne jau yra vasaroję lietuvių 
ne tik iš Chicagos ar artimųjų

J. Kinderio Rambynas medžių pavėsy

miestų, bet net svečių iš Flori
dos, Texas, Californijos, New 
Yorko, Nęw Jersey, o ką jau 
kalbėti apie lietuvius iš Cleve- 
ląndo, Detroito ir kitur. Priima 
jis tik lietuvius pagal nuostatą 
— savi pas savuosius.

Čikagiškiams susisiekimas la 
bai patogus. Automobiliu pasiek 
si per pusantros valandos. Trau 
kiniu reikia važiuoti iki Michi- 
gan City, o iš ten patogus au
tobusas eina tiesiog į Union 
Pier. Jei perilgu laukti, gali pa
sišaukti patį Rambyno savinin
ką J. Kinderį (tel. LAkeside 
8411) ir jis savo automobiliu 
tuojau parsiveš į vasarnamį.

Vasaros metu visas kurorti
nis miestelis suskamba lietu
vių kalba, nuotaika lietuviška. 
O aplinkui vyšnių, slyvų, žem
uogių, ir mėlynių laukai. Už 
dešimt minučių gali būti jau 
ten ir skintis nuo medžių ar 
krūmų puikiausias uogas.

Pereitą šeštadienį ir sekma
dienį Rambynas skambėjo ne 
Joninių dainomis, bet ten savo 
pirmąją šių metų išvyką turėjo 
Chicagos Operos choras. Greit 
jis suskambės linksmais vasaro 
tojų balsais, o baltasis smėlis 
bus nugultas nurudusiais kū
nais. Ne tik Rambynas, bet ir 
ežeras bus lietuviškas. Ant. Dal.

tuo atsiveria gražus Union Pier 
vaizdai. Čia jau ne vienas lie
tuvis yra palikęs savo odą, kai-i 
triai saulutei perdaug leidęs ją t 
kepinti. Čia daugelis išmėgino 
vandens sportą, maudėsi skai
driai žalsvam vandeny įvairia
spalviai atsispindinčiam saulė
lydy. O prieš pat miestelį ma
tai dar senų užrašą Gordon 
Beach Hotel, kuris jau pakeis
tas į mūsų legendinį Ramby- 
ną.

Rambynas — tai vienetas iš 
didžiausių ir patogiausių šios 
kurortinės vietos pastatų, jau 
treti metai paverstas lietuvių 
vasarojimo vieta. Paplūdimys 
čia pat, visiškai privatus ketu
rių blokų plotas, leidžiamas tik 
namo ir kaimynų — daugiausia, 
žymių milijonierių — naudoji
muisi. Tvarką prižiūri policija, 
kad kas nepageidaujamas neįei 
tų ten, kur priklauso tik vasa
rotojams. Smulkaus balto smė
lio pliažas vilioja išsitiesti ir 
ilsėtis, ilsėtis, jei tik nebijai • 
perdaug saulės spindulių. Ežero , 
pakrantė sargo sutvarkyta ir 
išvalyta, priėjimas patogus, tik 
braidyk vandeny...

Patogumai vasarotojams

Kinderiai, buvę mokytojai 
Jurbarke, Milašaičiuose, netoli 
Raseinių, Seredžiuj. Dabar, kaip 
ir daugelis iš pavergtos tėvy
nės pasitraukusių, verčiasi tuo, 
kas reikalinga pragyvenimui.

Nieko nėra sielai geresnio kaip 
kitą sielą padaryti mažiau nuliūdu
sia.

— Paul Verlaine

ITALIŠKOJI ELTA APIE PERSEKIOJIMUS LIETUVOJ

Gražios iniciatyvos parodo ita 
lų kalba leidžiamos Eltos" re
daktoriai. Jų pastangomis dien
raštis “H Quotidiano” birželio 
8 d. įsidėjo nuotraukas Klaipė
doje naujai pastatytos bažny
čios, kurią okupantai klastingai 
leido statyti, bet vėliau arešta
vo statytojus ir neleido šventin
ti. Taipgi įdėtos nuotraukos už
darytųjų, bažnyčių: Kauno įgu
los ir Vilniaus Šv. Kazimiero.

Ilgesniame, to laikraščio at
spausdintame, Eltos straipsnyje 
pabrėžiama, jog Lietuvoje jau 
pasitaiko, kad bažnyčios paver
čiamos balių salėmis ir ateisti

A. -f- A. 
STEPONAS OGINTAS
Gyveno 930 West 34th Place. 

Tel. YArds 7-096S.
Mirė birželio 1S d., 1962,

8.30 vai. vak., sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje, Kilo iš Pa
nevėžio apskr., Naujamiesčio 
parap., Mickiemes kaimo.

Amerikoje išgyveno 25 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 dukterys: Bernadette ir Ma- 
rilyn. sesers sūnus Boniface 
D&ns, jo žmona Elena ir šei
ma, 3 švogerkos Veronika Col- 
lins, Angelą Strazis, jos vyras 
Andrev ir šeima, ir Ona Ro
mano, jos vyrąs Jer,ry ir šei
ma, 4 pusseserės: Domicėlė. 
Mazdeikienė, Anelė Churienė, 
Stefanija Eriskevičicnė ir Ele
na Pilipauskienė ir jų šeimos,
6 pusbroliai: Steponas Kun- 
čiauskas, Stanislovas ir Leonas 
Artišauskas. Palmaras, Pran
ciškus ir Kazimieras Palioniai 
ir jų šeimos, ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas treč.
7 vai. vak. Rudmino koplyčioj, 
3319 S. Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks šešt., bir
želio 23 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys ir kiti gi
mines.

Laid. direkt. Jurgis Rudmi- 
nas, Telef. YArds 7-1138.

niais muziejais. Bažnyčios per
sekiojimas didėja ir Kremliaus 
okupantai stengiasi uždusinti ti
kėjimą. Praneša apie areštuo
tą 70 m. amžiaus kun. P. Šidlaus 
ką, apie “sveikatos sumetimais” 
turėjusį pasitraukti Kauno se
minarijos rektorių kun. A. La
pę, kurio vieton kulto komisaras 
Rugienius paskyrė kun. R. Stun
džią. Dabar Kauno seminarijoje 
esą apie 40 klierikų. Plačiau ap 
rašoma skriauda ryšium su nau 
jąja Klaipėdos bažnyčia, api
būdinant ir okupantų suruoštą 
gėdingą teismą bažnyčios sta
tytojams.

Platinkite “Draugą”.

Alvudo iškyloje praėjusį šeštadienį dainuoja jaunimas, vadovau
jamas muz. F. Strolios. (Nuotr. A. Gulbinsko)

'savaitės programa bus įvairi,' DRAUGAS,. trečiadienis, 1962. m, birželio mėn, 20 
numatyta paskaitos, literatūros Į "" 1 *
popietės, vakariniai pasilinks
minimai, net ir muzikos koncer 

į tai, kur dalyvaus sol. Šukytė ir 
Isol. V. Verikaitis. Bus pasiro-

KANADOS ŽINIOS

idymas su jaunimu, vadojauja- 
imas kun. B. Pacevičiaus. Bus 
specialus Partizanų vakaras.

Viena iš pagrindinių paskai- 
’tų, skirta paminėti Maironio 
šimtmečio sukaktis, palyginant 
didžiojo poeto ir mūsų gyvena
mąjį laikotarpį, bei aplinką.

Paskaitininkų tarpe bus dr. 
A. Musteikis, dr. J. Grinius ir 

. K. Skrupskelis.
Smulkesnė studijų savaitės 

programa bus paskelbta vėliau. 
Registracijos atžvilgiu ir apie 

‘galimybes išsinuomti vilą, Stu- 
| rijų savaitės metu, prašome

Pats jubiliatas K. Pranevi- i kreiptis šiuo adresu: L. F. B. 
čius padėkojo visiems už tokį Registracijos komisija, 19 Ro- 
gražų banketą ir dovanas. semount Avė., Toronto, Ont.,

W;nnipeg, Man.

Sidabrinių vedybų sukaktis
Po jo kalbos prie pirmojo 

Birželio 2 d. Kanados Lietu- stai0 susėdo vakaro šeiminin- 
vių klube Manitoboje įvyko Kos

Canada.

įto ir Emilijos Pranevičių si
dabrinių vedybų sukakties pami- 

■ nėjimas, kurias suruošė artimes 
nieji bičiuliai.

Minėjimo komitetą sudarė M.
V. Daubarai, VI. P. Steponavi
čiai, N. V. Zavadskai, M. M.
Vidrukai, P. O. Gidžiūnai, M.
Barauskas ir kt.

Prisirinko pilnutėlė Lietuvių 
klubo salė, virš 200 asmenų.

Pagerbtuves atidarė V. Dau- 
i baras. Parapijos kleb. kun. J.
Bertašius sukalbėjo maldą. Vė
liau savo kalboj kun. J. Berta, 
šius apibūdino Kostą ir Emili- 

j ją Pranevičius, kaip pavyzdin
gus lietuvius ir katalikus.

Po to tarė žodį VI. Steponavi- 
( čius.
j K. Pranevičiaus brolis Povi
las, kuris nusišluostęs ašaras, ; gavaitė įvyko į962 

.dėkoja susirinkusiems už tokį čio g _ 12 d Wasagos Beach 
gražų pokylį. j įr Sprįengfield aplinkoje. Studi-

Dar taria žodį svečias iš To-1 jų veikimo centras Šv, Jono 
S ronto, Emilijos Pranevičienės

DIDĖJA KATALIKŲ 
PROCENTAS

Vermonto valstybėje katali

kiškai.

kės O. Gudžiūnienė, V. Zavads-, 
kienė, P. Steponavičienė, M. Ja-; 
nuškienė, Stanevičienė ir kt., ku' 
rių vardu taria žodį O. Gudžiū-: 
nienė. Nors ji kilmės ukrai
nietė, bet puikiai kalba lietu- kai sudaro 30 Plentų visų gy- 
viškai. Ji prisiminė, kad atvy- ventoM Net 48’6 Plento nau 
kusi į Kanadą ir susipažinusi Jag™ių yra krikštijami katah- 
Emiliją. Pranevičienę iš viso ne-' 
mokėjusi lietuvių kalbos, bet ; 
kažkoks nuostabus draugišku-' 
mo rišys jas vieną prie kitos 
traukęs.

K. ir E. Pranevičiams tenka 
palinkėti laimingai sulaukti auk 
sinių vedybinio gyvenimo su
kakties.

svainis Vladas Gumauskas. Po 
jo, sveikinimo žodį taria KLB

Lietuvių Fronto 
bičiulių studijų savaite

L. F. Bičiulių šeštoji studijų

parapijos pastatyta bažnyčia— 
salė ir su esančiomis kitomis 
vienos mylios atstume, šioje

Winnipego Apyl. v-bos p-kas studijų savaitėje dalyvaus JAV 
agr. J. Malinauskas, o po jo ir Kanados Fronto bičiuliai. Ti-
kalba Pranevičių dukra Lidija, 
Nors jos tėveliai ir iš senosios

kimasi susilaukti dalyvių net' 
iš Europos, kaip dv. J. Grinius.

kartos ateivių, bet ji gražiai Taip pat bus kviečiama daly- 
kalba lietuviškai. vauti studijų savaitėje Toronto

, , ,, ! apylinkės visuomenė. Studijų
Kanados Lietuvių klubo Ma- > 

nitoboje v-bos p-kas J. Deme- 
reckas pakviečia visus sudai
nuoti Ilgiausių metų.

Jurgis Januška pasakė hu
moristinę kalbą.

JOHANNA KEDAITĖ
Gyv. 4509 S. Hermitage Avė.

Mirė birželio 1S d., 1962,
3:24 v. p. p., sulaukus senatvės.

Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 65 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sesers sūnus kun. B. Sugintas.
Priklausė Tretininkų draugi

jai .
Kūnas bus pašarvotas treč..- 

12 vai. dieną. John F. Eudei- 
kio koplyčioje, 4605 S. He.rm.i- 
tage Avė.

Laidotuvės įvyks penkta,d., 
birželio 22 d„ iš koplyčos 8:30 
vai. ryto. bus. atlydėta . į šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta i šv. 
Kazimiero ' kapines.

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

Nuliūdęs: Sesers sūnus.
Laid. direkt. John F. Eudei- 

kis, Telef. YArds 7-1741.

Lietuvos Įgaliotam Ministeriui
DR. KAZIMIERUI GRAUŽIMUI

mirus, Jo Žmonai, Dukterims, Seserims
ir kitiems Giminėms bei Artimiesiems
nuoširdžią užuojautą reiškia

Martyna žmuidzinienš,
Vytautas žmuidzinas su šeima, 
Povilas šlapelis su šeima.

Už velionį gedulingos pamaldos bus laiko
mos 1962 m. liepos 1 d., 11 vai., Rochester'io, 
New York, lietuvių Šv. Jurgio parap. bažnyčioje.

PADĖKA
Palaidoję brangų vyrą ir tėvą

A. -J- A.
PETRĄ PARULĮ,

širdingai dėkojame didžiai gerb. kunigams: kun. B. Sūgintui, 
kan. V. Zakarauskui, kun. dr. A, Baltiniui ir kun. P. Garšvai, 
atkalbėjusiems rožančių koplyčioje. Dėkojame kan. V. Zaka
rauskui, kun. dr. A. Baltiniui ir kun. J. Vaišniui, S.J., atlai
kiusiems gedulingas pamaldas už jo sielą ir palydėjusiems 
velionį į kapines.

Širdingai dėkojame karsto nešėjams ir visiems asmenims, 
užprašiusiems Šv. Mišias už jo sielą, prisiuntusieims vainikus 
ir gėles, atsilankiusiems į koplyčią ir palydėjusiems velionį į 
kapus.

Dėkojame p. D. Kucėnienei už giedojimą gedulingų Mišių 
metu.

Taip pat dėkojame visiems pareiškusiems užuojautas 
žodžiu, laiškais ir spaudoje..

Šioje skaudžioje valandoje jūsų parodytas nuoširdumas 
ir paslauga pasiliks mumyse nepamirštamai.

Nuliūdus ŠEIMA IR GIMINĖS

GUŽAUSKŲ BEVERLY MILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 WEST (53rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO < 
MR, N E L S 0 N <

SAVININKO <
SAINT CAS9M1R f 
MONUMENT CO- Į
3914 West lllth Street į

&
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių

F. FI IIEIKIS

O DUDOTOVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

<605-07 South Hermitage Avenua 
Tel. Yfl 7-1741-2v 4330-34 South California Avenue 

r Telefonas LA 3-0440 it LA 3-9852
AMBDLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

tėvas ir sūnus
MARQUETTE FU NĖR AL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

I —
EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS

Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 
krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėle* 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. 11 Ith St., PR 9-1355 ir 9-1356

Laidotuvių DirektoriaiŽHKM
6845 SO. WESTERN AVĖ.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

Tel. REpublic 7-1218 
TeL Vlrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
«348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 8-8572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

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

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188—1139

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

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge”
... "9
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X Antanas Valonis, Lietuvių 
Katalikų Labdarių sąjungos pir 
mininkas, pranešė, jog šiandien 
neįvyks šios organizacijos cen
tro valdybos susirinkimas.

Chicagoj ir apylinkėse
GIEDROS KORP. ŠVENTĖ
Ateitininkių Korporacija Gie

dra birželio 17 d. turėjo savo

BRIGHTON PARKO MOTE
RŲ KLUBAS

Brighton Parko Lietuvių Mo

X Aktoriai Alfa Brinką ir 
Alg. Dikinis šį šeštadienį daly
vaus Vilniaus Krašto Lietuvių 
s-gos Chicagos skyriaus ir Ma
žosios Lietuvos Lietuvių dr-jos 
bendrai rengiamajame tradici
niame joninių lauže, kur jie at
liks programos dalį. Mokyt. J. 
Lampsačio vadovaujamas maž- 
lietuvių “Aidos” choras atliks 
dalį meninės programos. Ponios 
Bajorienė ir Stef. Šukelienė rū
pinasi užkandžių paruošimu, 
kad svečiai Joninių parengime 
turėtų ko užkąsti.

X šv. Petro ir Povilo para
pijos vasaros festivalis praside
da birželio 21 d. prie 125 st. ir 
Halsted gatvių ir baigsis lie-

metinę šventę. Marijonų koply-1 terų klubo eilinis susirinkimas
'rime 1? vai dvasins vadao knn įvyko birželio 7 d. Vengeliaus-X Areli. Erdvilas ir Erika cl0je vat avaslos vaaas Run-G J ... .. ................ - - -

Masiuliai, Beverly Shores
ventojai, birželio 9 d. atšventė!

p. i P. Garšva atlaikė šv. mišias ir J k° salėje. Pirmininkė Adelė 
f. ; pasakė progai pritaikytą pa-' Burba pranešė, kad gegužės 19

10 metų vedybinę sukaktį. Jųj™oksfe 0 tuoj P° Pa™aldų pa-1 d.. mirė klubo narės Salomėjos 

jaukioje rezidencijoje susirinko
apie 70 draugų būrys. Erdvilas- sPalvas ir kepuraites. Jauno- 
Vilius aktyviai reiškiasi ne tik sioms ^drininkėms spalvas į- 

‘ teikė vyresniųjų atstovės O 
Krikščiūnienė ir E. Vilimaitė.

šventino naujų korporančių , Šidlauskienės vyras Jonas. Mi-

lietuvių tarpe, bet ir vietos 
amerikiečių visuomenėje. Daly- ■ 
vauja miesto planavimo ir sta-i SPalvas §'avo šlos kandidatės^ 
tybos komisijose ir jau nema-Čerškutė,^ Ona Eringytė, 
žai jo projektų puošia šį kuror-1 Danutė Kriaučeliūnaitė, Nijolė 
tinį miestą į Erištolaitytė, Donata Karnaus-

kaitė ir Raminta Rudaitytė. Ši 
X Onos aikštelė vaikams nuo | pastaroji tik prieš pusantrų me

3 — 14 metų amžiaus globo
jama Alvudo d-jos, veikia Mar
ąuette Parke, prieš šv. Kry-

rusios narės Mary Maciukevi- 
čienė, Mary Klimas, pagerbtos 
atsistojimu. Šeimoms pareikš
ta gili klubo užuojauta.

Priimta į klubą nauja narė 
Ona Jaseckienė. Rengimo ko
misija — Antanina Grigonis, 
Vera Bobbins ir Bernice Žem- 
gulis, pranešė, kad piknikas į- 
vykęs gegužės 6 d. davė klubui 
gražaus pelno. Komisija dėko
ja darbininkėms ir svečiams už 
atsilankymą. Kitas klubo pikni
kas įvyks liepos 4 d. J. Liepos 
darže, 8236 Kean. Bus bufetas,

tų atvykusi iš okupuotos Lietu
vos pas savo tėvelius.

Po pamaldų čia pat vienuo- 
žiaus ligoninę kasdien nuo 10. lyno salėje buvo visiems daly- 
10~ v. r. ligi 2 v. p. p., išskyrus į vjams jaukiai šeimyniški pie-
šeštadienius ir sekmadienius. įas_ pįetų metu naująsias gie- šokiams gros Hanks orkestras.

.T'3'*,, n®ra niokykla, bet poilsis drininkes pasveikino Giedros Visi kviečiami atsilankyti. Pa-
pos 1 d. Šiokiadieniais Prasi_ m žaidimai. Vadovauja savano- korporacijos pirm. Rita Žukau-; rengimo komisija — Adelė Bur
deda 7 v. v., o . šventadieniais rėš mokytojos. Norima įpratin- skaitė, o pietų pabaigoje trum- ba, Estelle McNamee, Bernice
2 v. p. p. Yra visokių žaidimų, 
pramogų, dovanų ir lietuviškų 
valgių.

X Anthony Dargis, Beverly 
Shores, Mich., kelioliką metų iš 
laikęs vaistinę Doctors Hospi
tal patalpose, perkėlė kiton vie
ton lOth ir Washington gatvių 
kampe. Tai žinoma Chicagos 
vaistininkų šeima. Antanas 
prieš dešimtį metų Chicagą pa
liko ir apsigyveno Long Beach, 
prie Michigan City. Augina šei
mą penkių asmenų, trys jau bai 
gė universitetus. Ši maloni šei
ma aktyviai reiškiasi vietos 
klubo veikime.

ti vaikus pabūti lauke, duodant pag kalbas pasakė kun. P. žemgulis, Antanina Grigonis ir 
laisvę drausmėje, duoti progos Garšva, O. Krikščiūnienė, E. Mary Radzukėnas pranešė, kad 
pailsėti motinoms ir suteikti ga Vilimaitė ir jaunųjų giedrinin- šokių vakaras pavyko gerai ir 
limybę vaikams pabendrauti su ^ių vardu — D. Kriaučeliūnai- gv. Kryžiaus ligoninės staty- 
kltaiS' . »A_lk.Stelę sumane dr- tė. Visi kalbėtojai džiaugėsi jau bos fondui liko $107.01 gryno 
Vaskeviciute. kia nuotaika, narių draugišku- pelno. Iš viso parengimais ligo

niu, siekių kilnumu, kartu iškel
dami religinio ir tautinio auklė-

X Gražiina ir Vytautas Ciba- 
vičiai, Dainavos ansamblio na
riai, gegužės 20 d. susilaukė pir j jhnosi prasmę organizuotuose
mosios dukrelės. Motina ir duk
tė jau sugrįžo į namus. Sene
liais tapę Pernaravičiai ir Ciba- 
vičiai džiaugiasi lietuvišku prie
augliu.

X Kas keliautų birželio mėn. 
paskutinėmis ar liepos mėn. 

X šv. Kryžiaus lietuvių parapi- pirmutinėmis dienomis Bostono, 
New Yorko ar tarp jų esančiųjos karnavalas davė daugiau 

kaip $5,000 pelno, kuris skiria
mas mokyklos skolų apmokėji
mui. Daug pasišventimo paro
dė karnavalo komisija, kuriai 
vadovavo kun. Leonas Petkus. 
Karnavalo darbininkai praėjusį 
šeštadienį turėjo jaukų pobūvį 
naujai atremontuotoje salėje, 
kurią dabar galima nuomoti ve 
stuvių pokyliams jr šokiams.

X Jonas Mildažis, Lakeside 
Vilią vasarvietės savininkas, 
yra išėjęs į statybos kontrak- 
toriaus biznį ir stato namus 
Beverly Shores ir artimose apy 
linkėse.

X Vincui Rugšteliui yra lai
kas iš Lietuvos. Atsiimti Drau
go administracijoj.

X Vincui Mašalaičiui birželio 
24 d. sukanka 70 metų. Vincas 
Mašalaitis yra žymus valstybi
ninkas, tik dėl savo didelio kuk 
lumo plačiai nežinomas. Jis be 
veik visą Lietuvos nepriklauso
mybės laikotarpį (nuo 1919 m. 
ligi pirmosios bolševikų okupa
cijos 1940 m.) ėjo atsakingas 
pareigas ministerių kabineto kan 
celiarijoje: kanceliarijos virši
ninko, reikalų vedėjo ir genera
linio sekretoriaus. Dabar yra 
Vliko narys. Bendradarbiauja 
spaudoj.

X Vincentos Klimienės, žino
mos Brighton Park veikėjos 
anūkė Joana Renecke paskirta 
moterų skyriaus redaktore Eau 
Claire, Wisc., laikraščio The 
Daily Telegram. Laikraštis yra 
trečias savo didumu Wisconsin 
valstybėje.

X Jei galit vartoti laidynę 
(“prosą”), tai galit jungti ir 
Emerson vėsintuvą: jam atski
ros linijos nereikia. Grandins- 
kas, 2512 W. 47th St., FR 6- 
1998. (Sk.)

X Dėmesio! Telefonas 436 
3698! Jono Kutkos ir Klemo 
Jurgėlos gazolino stoties, 1934 
W. 59 St., pakeistas telefonas: 
Dabar reikia šaukti 436-3698.

Be to, atliekami visi auto 
mašinų pataisymų darbai, taip 
pat išlyginimai ir nudažymai. 
Nuolatiniem klientam duoda 
nuolaidą nuo galiono gazolino 2 
centai. (Sk.)

vienetuose.
Pabaigoje Giedros narės tu

rėjo savo susirinkimą, kuriame 
svarstė einamuosius reikalus ir 
išsirinko naują korporacijos 
valdybą. Pirmininke buvo iš-1 
rinkta Jane Čikotienė (Kately- 
tė) ir narėmis, kurios vėliau 
pasiskirstys pareigomis, Vita

ninės fondui sutelkti $2,231.29. 
Reikia surinkti 1,500 dol.

Piknikas, kurio pelnas irgi 
skiriamas ligoninei, įvyks lie
pos 22 d. Cheryl Inn darže, 
8290 Kean Avė. Bus bufetas 
ir dovanų. Šokiams gros Va
liūno orkestras. Pradžia 12 v. 
dieną.

Susirinkime pranešta, kad 
serga klubo narės Mary Urbe- 
lis ir Magdalene Miliūnas. Klu
bo narės aplankė ligones ir 
įteikė dovanėles.

Po susirinkimo gimtadienio

Cerškutė, Giedra Žumbakienė 
vietovių kryptimi ir turėtų ma- ; ir Raminta Rudaitytė. Naujajai 
šinoje vieną laisvą vietą, tepa- valdybai buvo palinkėta rasti 
skambina “Draugui” tel. LU 5- naujų narių ir sėkmingai siek- proga buvo pasveikintos Vera 

j 9500 arba vakarais — tel. 776- ti savo šūkio — “Į kalnus, įsavo 
viršūnes”9275. (Pr.) —Pn.

Lietuvių Bendruomenės Marąuette Parko apyl. valdyba. Iš k. j 
d. sėdi_ — Kazys Barzdukas, Salomėje Endrijonienė, Ona Roz- 
niekienė, Vincas Grėbliūnas (pirmininkas). Stovi — Viktoras Di- 
minskis, Vladas Garbenis, Bronius Liškus, Julius Vepštas, Kazys 
Rožanskas (kasininkas).

Ig ARTI
J. A. VALSTYBĖSE

IR TOLI
dos katalikų bažnyčios staty
mo istoriją. Laikraštis prisime
na, kokią propagandą sovietų 
ir užsienio komunistai varė

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

MANO PAUKŠTIS
i Vieną vakarą, kai mūsų kai- 
mynė ir mama sėdėjo gonkose 
įr šnekėjosi, o aš jų klausiausi, 
mano broliukas Eliozis staiga 
sušuko: “Lėksi, Lėksi, žiūrėk
— paukštis!” Mes pasukome 
galvas į jo pusę. Tikrai—ma

ržas žvirbliukas, ir dar negali 
'palėkti. Aš pribėgęs buvau jau 
bepaimąs, bet jis purst ir nu
lėkė prie mūsų vartų. Prisivi
jau aš jį ir pagavau.

Nusinešiau parodyti mamai.
Mama liepė paleisti. Aš pirma 
pašėriau jį, paskiau paleidau į 
kaimyno krūmus. Dar padėjau 
truputį duonos, kad neišalktų 
per naktį.

Kitą rytą mama pažadino 
i mane ir pasakė, kad tėtė šeria 
paukščiuką. Aš greit apsiren
giau ir dūmiau į kiemą. Tikrai, 
kieme buvo tas pats paukščiu
kas ir lesė kiaušinį, kurį davė 
jam tėtė. Aš irgi pašėriau jį 
ir atsinešiau į vidų. Tėtė ir 
mama pasakė, kad aš galiu jį 
laikyti kol išmoks lėkti, nes 
lauke gali pagrobti jį kokia 
katė.

Aš mylėjau paukščiuką ir

Bobbins, Helen Širvinskas, Pet
ronėlė Preidis ir Marcella Kazu 
kauskienė. Vardadienio proga 
pasveikinta Antanina Grigonis, 
o vedybinės sukakties proga 
Theodore ir Bernice Žemgulis. 
Narėms sugiedota ilgiausių me
tų. Sukaktuvininkės nares gė
rimais, o užkandžius parūpino 
Vera Bobbins.

Pusmetinis susirinkimas įvyks 
liepos 5 d. 8 v. v. Vengeliaus-

,ko salėje. Po šio susirinkimo 
I bus pora mėnesių atostogų.
! Visos narės maloniai kviečia
mos atsilankyti. Adela Burta

SUNKUS UGNIAGESIŲ 
DARBAS

Chicagos ugniagesių batalijo- 
no vadas George Deutschle, at
vykęs į gaisrą prie 504 S. Cla
remont, rado kraujais pasruvu
sį Augustą Giulianą, kuris pro 
, langą buvo iššokęs iš pirmojo 
, aukšto. Ugniagesys patarė jam 
ieškoti gydytojo. Kai Giuliana 
atsisakė, Deutschle paprašė, 
kad policininkas Giulianą nuvež 
tų į ligoninę. Giuliana tada pa
bėgo. Kitas ugniagesys James

REDAKCIJOS KAMPELIS

Kaip matote, jau paskelbti 
visi taškų laimėtojai. Redakci
ja visiems dėkoja. Tačiau ypa
tinga padėka tiems ištvermin
giesiems, kurie iki pabaigos iš
tesėjo ir surinko daugiausia 
taškų. Visų apdovanoti negali
me. Tam reikalui iš ALB Chi
cagos apygardos Švietimo ko
misijos gauta 10 dol. Už tuos 
pinigus nupirksime knygų ir 
nusiųsime keliems daugiausiai 
taškų laimėjusiems. Visiems ki
tiems nuoširdi lietuviška padė
ka.

Gal kiti metai bus turtinges
ni. Redakcija dėkoja ALB Švie
timo komisijai už 10 dol. auką.

Sekantieji uždaviniai su taš
kais, prasidės š. m. rugsėjo 
mėnesį.

gerai jį šėriau. Nupirkau jam 
visokių žaisliukų. Iš draugo pa
siskolinau narvelį, neg maniau, 
kad paukščiukui patiks turėti 
nuosavą namelį. Mankštinau 
jį, kad išmoktų lėkti, nors ne
norėjau, kad jis išlėktų ir pas 
mane nebegyventų. Kartais iš- 
sinešdavau jį į lauką. Ir taip 
gyveno jis pas mane.

Nors gerai gyveno paukščiu
kas, mačiau, kad buvo jis ne
linksmas. Jig sirgo. Mamytė 
.sakė, gal reikia jį išmaudyti, 
bet aš nežinojau — reikia ar 
ne. Mamytė vieną dieną ir iš
maudė jį. Kai sušlapo, pasida
rė negražus, kad net žiūrėti į 
jį nebenorėjau. Aš galvojau, 
kad jau jis mirs. Šiltai jį ap
klojau ir juo rūpinausi. Vaka
rop jis išdžiūvo ir vėl pradėjo 
švilpauti. Mes manėme, kad jau 
atsigavo ir išgys.

Kitą rytą, kai aš bažnyčioje 
mišioms tarnavau, mamytė no
rėjo jį pamankštinti. Metė auk- 

, štyn, kad lėktų, bet paukštelis 
nebelėkė kaip kitais kartais, o 
visu savo svoriu krito ant že
mės. Mamytė išsigando ir įdė
jo jį į narvelį.

Aš parėjęs radau savo pauk
ščiuką sunkiai bealsuojantį. 
Staiga jis giliai atsikvėpė ir pa
stipo. Aš jį palaidojau savo pu
pų darže.

Nusiminiau, kad nugaišo ma
no paukščiukas, bet galvoju, 
kad rasiu dar kitą.

Aleksas Pakalniškis

Iš draugo pasiskolinau narvelį, 
nes maniau, kad paukščiukui pa
tiks turėti nuosavą namelį.

Piešė Mirga Pakalniškytė

Šuniukas ir katyte

Tas mano šuniukas 
mažas, bet kudliukas.
O graži katytė, 
ji labai mažytė.
Blogutė katytė,
toks geras šuniukas.
— Pažiūrėk, katyte!
Bet žiūri šuniukas.

Aldas Noris, 8 m.

ATOSTOGOS

— Vyriausio Lietuvos Išlai
svinimo Komiteto ir ELtos ad
resas yra toks: 33 West 42 St.,į J ------- -o—o-—- -
Room 1830, New York 36, N. 1957 metaiS Su tu° baznycios , Hayes tuose pat namuose rado
Y., USA, (Tel. LA 4-6484) 'StatymU: visUr buvo PatalPin’Ibe žado didelį šunį. Jam bene- 

tos fotografijos ir įrodinėjama, §ant lauk> §u0 afcsįgav0
jog Sovietų Sąjungoj esanti re
ligijos laisvė. Dabar gi tą baž
nyčią stačiusiųjų kunigų nutei
simas parodo, kas tai per lais
vė.

ŠVEICARIJOJE
— Freiburge prancūzų kalba !

ir jam įkando. Šuo buvo pa
šautas ir gaisras užgesintas.

JONAS MINELGA

DU LIETUVIUKAI

Automobiliukas 
Štai, gatvelėm ritas.
Šaukia man Augutis:
— Gintai, labas rytas!

Atsakau jam garsiai 
— Labas, draugužei!!
Mūs kaimynas Tfflmmy 
Net akis pakėlė.

Vyrai ir pipirai 
Praslenka pro šalį,
Tos kalbos nei žodžio 
Jie suprast negali.

O kas man ir Augiui!
Nieko mes nebojam,
Tik lietuvių kalbą 
Tarp savęs vartojam.

leidžiamas mėnesinis informa
cijų žurnalas “Echo dės Persė- 
eutės” (Persekiojamųjų aidas) 
kiekvienam numery duoda ži
nių apie Bažnyčios padėtį Lie
tuvoj. Ten pranešama apie ko
munistinėj rusų ar lietuvių spau 
doj pasirodžiusius straipsnius, 
apie dvasiškiams primetamus 
apkaltinimus, apie drąsų tikin
čiųjų pasipriešinimą. Persekioja 
mųjų aidas yra gan paplitęs pa 
šauly, ir kiti leidiniai persi
spausdina iš jo žinias apie Baž
nyčios persekiojimą Lietuvoj.

PRANCŪZIJOJ
— Paryžiuj leidžiamas kata

likų laikraštis “L’Homme Nou- 
veau” paskutiniam, gegužės 20

OKUP. LIETUVOJE

5%. Partiniai varovai šaukia: 
nelaukite kol pradžius dirvos, 
negali būti pertraukos tarp 
dirvos paruošimo ir sėjos. Ta
čiau čia pat tie varovai pripa-

TAŠKŲ SKAIČIUS
1. Audronė Arštikytė
2. Zita Girginaitė
3. Edvardas Pocius
4. Aida Palytė
5. Aldona Pračkailaitė
6. Danutė Siliūnaitė
7. Birutė Paliulytė
8. Živilė Brakauskaitė
9. Dalia Kavaliūnaitė

10. Aleksas Pakalniškis
11. Daina Jaraitė
12. Aldona Mikailaitė
13. Vytautas Spačkauskas
14. Pijus Stončius
15. Juozas Balsys
16. Jonas Milišauskas
17. Rasa Degutytė
18. Jonas Grigola
19. Jūratė Jasaitytė
20. Nerimantas Radžius
21. Irena Markonytė
22. Linas Raslavičius
23. Laimutis Degutis
24. Rimantas Damijonaitis

Daugelyje mokyklų jau nu
skambėjo paskutinis šių moks
lo metų skambutis. Visi moki
niai džiaugiasi gražiu poilsio lai 
ku. Tačiau “Tėvynės žvaigždu
tė” neima atostogų. Ji lydės jus 
visur, kur tik jūs važiuosite. 
Nepamirškite jos paskaityti, jai 
parašyti, atsiųsti gražių vaiz
dų. Visada turėkite popieriaus 
ir pieštuką. Ką pamatę gra
žaus, įdomaus, pasižymėkite. 
Rašykite trumpai, nes TŽ ne
turi vietos ilgiems aprašy
mams.

Iš anksto visiems dėkoju. 
Linkiu gražiai, kultūringai ir 
linksmai praleisti vasarą.

Jūsų Tėvynės ižvaigždutės 
Redaktorius

— Orai pagerėjo, bet ir to
liau nusiskundžiama. Kai visą . . , , . , , ,. , „ . į žino, kad dažnai lietus daug kurlaiką ūkiams labai trukdė dažni I ’ , • , ! •
lietūs, tai nuo birželio pradžios 
orai žymiai pagerėjo ir sėti jau f 
beveik galima visur. Tad ir L- 
KP žemės ūkio skyriaus parei
gūnai per radiją nuolat ragina 
žemdirbius imtis darbo, nelauk
ti, kol pradžius dirvos... Tačiau 
rezultatai visvien menki. Pvz., 
ligi birželio 5—6 d. kai kuriuo
se rajonuose pasėtos vasarinės 
kultūros tesudarė vos 10—12% 
sėjos plano. O kukurūzų planas

d. numery aprašo visą Klaipė- i daugely vietų teįvykdytas vos

dirvas suplakė, sudarė plutą ir 
tai pavojinga dygstantiems cu
kriniams runkeliams. Tad ne
nuostabu, kad tarp gegužės 25 
— birželio 5 d. kaikuriuose ū- 
kiuose buvo tepasėta vos vie
nas ha cukrinių runkelių. (E.)

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sldab 
ras, brangenybės, etc.
3237 W. 63rtl St.. Chicago 2B, EU. 

Tel. 434-4660
ParduotuvS atdara lr sekmadie

niais.
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saldainių krautuvėje

Berniukas nusipirko keletą 
saldainių ir išėjo. Netrukus grį 
žta į krautuvę ir grąžina sal
dainius sakydamas:

— Jie kartūs, turbūt pasenę. 
Prašau duoti gerų arba pinigus 
grąžinkite!

Pardavėjas jam sako:
— Ar apsimoka dėl tų kelių 

saldainių skųstis. Aš jų turiu 
gal kokį tūkstantį ir niekam 
nieko nesakau — tyliu.

Su kokiu žmogum tokia ir 
kalba.

Meškenoj am Nuotr. A. Kezio




