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-V Įsakyta JAV-bių laivams plaukti j Formozą ĮGUAPEtOUPEl

Chiang Kai-shekas neketina žygiuoti 
į Kinijos žemyną

Valstybes sekretoriaus Rusko pasitarimai su Britanijos 
užsienio reikalų sekretorium Home
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TAIPEI, Formoza. — Jungti
nių Amerikos Valstybių karo 
laivai iš Japonijos skuba su
stiprinti 7-tojo laivyno, saugo
jančio Formozą, nes kinai ko
munistai pradėjo stiprinti savo 
armijos ir aviacijos jėgas Fu
kien provincijos pajūryje prieš 
Quemoy ir Matsu salas.

Daugumas 7-tojo laivyno ka
ro laivų, kurie buvo didelėje 
Yokosuka, Japonijoje, laivyno 
bazėje, išplaukė į Formozos van 
denis.

Nepatvirtintas pranešimas iš 
Japonijos teigia, kad tarp laivų 
yra lėktuvnešis “Coral Sea”.

JAV Valstybės sekretorius 
Dean Rusk, Britanijos premje
ras Macmillan ir jo užsienio rei
kalų ministeris lordas Home va
kar Londone svarstė Formozos 
ir raudonosios Kinijos padėtį.

Spaudoje ir per radijo nu
skambėjus, kad Chiang Kai-she- 
ko karinės jėgos iš. Formozos 
ruošiasi į žemyną, kai kas ėmė 
teisinti Kinijos komunistų ka
rinių jėgų telkimą prieš nacio

nalistų valdomas salas, nes, gir
di, raudonieji nori tik sustab
dyti “imperialistų” invaziją.

Pasak pranešimo iš Londono 
Chiang Kai-shekas užtikrinęs, 
kad jo daliniai dar nesiruošia 
užimti Kinijos žemyno.

Raudonosios Kinijos 
pasiruošimai

KONG HONG. — Raudonoji 
Kinija evakuoja fabrikų maši
neriją ir strateginę žaliavą iš 
pajūrinių Kwangtung ir Fukien 
provincijų į krašto gilumą.

Kai kurie politiniai stebėto
jai įsitikinę, kad raudonoji Ki
nija ruošiasi galimam karui.
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NAUJAUSI VLIKo ŽYGIAI

Izraelitai ir siriai 
susišaudė

TEL AVIV, Izraelis. — Izra
elio ir Sirijos kareiviai užvakar 
susišaudė šiaurės rytų Galilėjo
je. Izraelio pusėje nebuvę su
žeistų ar užmuštų.

“Vergija ar laisve”
paroda Šveicarijoje

ALTDORF, Šveicarija. — Švei 
carijoje veikianti organizacija 
“Vereinigung pro Libertate” 
(jos būstinė Berne) nuo birže
lio 23 d. iki rugsėjo 2 d. Altdor- 
fe, Šveicarijoje, surengta doku- 
mentacinio pobūdžio parodą, pa
vadintą “Vergija — ar laisvė?”. 
Pirmoje parodos dalyje paliesti 
ir Pabaltijo kraštai — ji pava
dinta “Tai prasidėjo Pabaltijy”. 
Paroda surengta Altdorfe ry
šium su ten šią vasarą vykstan
čiu W. Tell festivaliu.

— Kuo kas yra kilnesnis, tuo 
mandagiau elgiasi su žemes
niais. —L. Boerne

Respublikonai džiaugiasi, Atstovų Rūmams atmetus prezidento Kennedžio 
ūkio jstatymo projektų. Iš kaires j dešinę: mažumos vadas Charles A. 
Halleck iš Indianos, Robert Dole iš Kansas, ir Charles B. Hoeven iš Iowos.

(UPI)

VĖL NULEISTI INDONEZAI 
PARAŠIUTININKAI N. GVINĖJOJE
Olandai bando sugaudyti nuleistus parašiutininkus

HOLLANDIA, Naujoji Gvinė 
ja. — Dar daugiau indonezų pa 
rašiutininkų užvakar buvo nu
leista Vakarų Naujosios Gvi
nėjos pietiniame pajūryje. Tai 
pranešė olandų vyriausybės in
formacijos biuras. Nepasakyta, 
koks skaičius indonezų nuleis
ta parašiutais, iš lėktuvų.

Pasak pranešimo, olandų ka
rinės jėgos ėmėsi “visų prie
monių susekti ir neutralizuoti 
indonezų vienetus”.

Ginčas, kas turi valdyti Va
karų Naująją Gvinėją, vyksta 
nuo Indonezijos nepriklausomy 
bės gavimo po II Pasaulinio ka
ro. Indonezijos prezidentas ku
kamo prisiekęs pasiimti terito
riją jėga, jei jo kraštui nepa
vyks jos gauti.

Kareiviai iš Sumatros
MANILA, Filipinai. — Bata- 

lijonas savanorių penktadienį iš 
vyko iš šiaurės Sumatros į Va
karų Naująją Gvinėją. Tai už
vakar pranešė indonezų spaudos 
agentūra, kurios paskelbimas 
buvo užregistruotas Maniloje, 
Filipinuose.

— Kiek nuleista indonezų pa
rašiutininkų? Nuo praėjusio ba
landžio mėnesio apie 450 indone 
zų parašiutininkų buvo nuleis
ta į du pusiasalius apie 600 my
lių į vakarus nuo Merauke.

— lOlandai kareiviai kovoja 
prieš 200 indonezų parašiutinin 
kų, kurie buvo šiom dienom iš-1 
laipinti Vakarų Naujoje Gvinė
joje.

KANADOS DOLERIO KRIZE GALI TURĖTI 
ĮTAKOS JUNGI. AMERIKOS VALSTYBĖSE

WASHINGTONAS. — JAV 
Iždo finansininkai reiškia pasi
tenkinimo ryšium su Kanados 
pastangomis sustiprinti savo do 
lerį, tačiau amerikiečiai prama
to, kad Kanados veiksmai gali 
pakenkti JAV finansinei padė
čiai. Amerikiečiai džiaugiasi ga
lėję padėti Kanados dolerį iš
laikyti nustatytame lygyje, ir 
tuo dar kartą parodyti draugiš
kumo ryšius tarp abiejų kraš
tų.

Tik amerikiečiai išreiškė viltį, 
kad tas muitų didinimas įveža
moms prekėms bus laikino po
būdžio, kol to reikalaus finansi
nė padėtis ir bus pakeistas ap
linkybėms pakitėjus. Amerikai 
tai svarbu, nes ji pati siekia 
sustiprinti savo finansinę padė-

KALENDORIUS
Birželio 26 d.: šv. Jonas ir 

Povilas, knkiniai; Jaunius.
Birželio 27 d.: šv. Vladislo

vas, Gediminas.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 70 laipsnių; rytoj — 
daugiausiai giedra, švelni oro 
temperatūra.

Saulė teka 5:17, leidžias 8:29.

tį plėsdama eksportą, gi dabar
tiniai papildomieji muitai daliai 
įvežamų prekių į Kanadą pasun
kina JAV eksportą. Kanada yra 
geriausias JAV pirkėjas: kas
met įsiveža prekių už $3,700, 
000,000. JAV iš Kanados perka 
už $3,000,000,000.

JAV prekyba su Kanada ap
ima apie 17 procentų viso eks
porto, ir muitų pakėlimas čia 
gali turėti žymios reikšmės. A- 
merika net svarsto, ar neturė
tų imtis kokių panašių priemo

nių kas liečia importą iš Kana
dos. Iš kitos pusės, Kanados pas 
tangos gauti daugiau investavi
mų iš užsienio bei paimti $400, 
000,000 paskolos iš Eksporto- 
Importo banko, padidintų JAV 
mokėjimų deficitą, plaukiant do 
leriams į užsienį. Manoma, kad 
pažadėtoji paskola iš Eksporto 
- Importo banko teigiamai pa
veiks, sustiprindama pasitikėji
mą Kanados finansais ir kad tik 
rumoje ta paskola gal ir nebus 
imama, bent gi pilnoje sumoje. 
JAV-bėms tai būtų geriau.

Trumpai iš visur
— Raudonosios armijos orga

nas “Krasnaja Zviezda” išspaus 
dino straipsnį, kuriame Danijai 
metama kaltė, kad ji visiškai 
pasidavusi agresyviam šiaurės 
Atlanto organizacijos (Nato) 
blokui, siekiančiam, laikraščio 
žodžiais, paversti Baltijos jūrą 
karo židiniu. Ten pat teigiama, 
jog Danijos priklausymas Atlan 
to sąjungai nesuderinamas su 
Danijos ir jos kaimyninių kraš
tų interesais.

Ryšium su tuo kai kurie ste
bėtojai reiškia uomonę, jog Mas 
kva siekia vėl įtempti Sovietų - 
Skandinavų santykius panašiai 
kaip pernai rudenį, kai Sovietų

Sąjunga reikalavo padidinti Šuo 
mijos neutralumo garantijas.

— Aukščiausias JAV teismas 
vakar nusprendė, kad 25 žodžių 
malda, vartota N.ew Yorko vie
šose mokyklose, esanti prieš 
konstituciją.

— Thailando vyriausybė va
kar pareiškė, kad Laoso “neut
ralioji” vyriausybė neturi tei
sės kištis į thailandiečių vidaus 
reikalus.

Grįžo Chruščiovas
MASKVA. — Sovietų dikta

torius Chruščiovas vakar grįžo 
į Maskvą iš Rumunijos.

IS VISUR
— “Nauja rūsy propagandos 

akcija pabaltiečiams namo vi
lioti” — tokia antrašte Stokhol
mo dienraštis “Dagens Nyhe
ter” perdavė žinią apie “Izvies- 
tijose” išspausdintą Estijos 
graikų ortodoksų arkivyskupo 
metropolito sūnaus A. Pauliaus 

| straipsnį. Kiek anksčiau savo
tiška sensacija buvo tame pa- 

| čiame sovietų laikrašty išspaus 
{dintas buv. nepriklausomos Lat 
! vijos užs. reik. min. V. Munter- 
so pareiškimas, kuris tariamai 
davęs akstiną deportuotajam es 
tų politikui parašyti panašų iš“ 
pažinties” straipsnį iš Tolimųjų 
Rytų, Magadano miesto. Lais
vųjų estų sluoksniai Stokholme 
“Dagens Nyheter” koresponden 
tui išreiškė spėjimą, jog sovie
tai straipsnio autoriui pažadėjo 
leisti grįžti atgal į Pabaltijį. Jo 
tėvas metropolitas Aleksandras 
mirė Stokholme 1953 m. (E.)

— Belgijos užsienio reikalų 
ministeris Paul-Henri Spaak ap 
kaltino Jungtinėse Tautose So
vietų Sąjungos bloką, jog jis 
bando sudaryti netvarką belgų 
valdomoje afrikiečių Ruanda - 
Urundi teritorijoje, kuri gaus 
nepriklausomybę, kaip du kraš
tai, liepos 1 dieną.

— Švedijos finansų ministeris 
Strang išvyko 11 dienų vizito 
į Sovietų Sąjungą ir bus So
vietų Sąjungos finansų minis
terio svečias. Vizito metu jis 
lankysis Leningrade, Maskvoje 
ir Kijeve ir turės eilę pasitari 
mų su įvairiais sovietų organais 
bei organizacijomis.

NEW YORKAS. — Vakarų 
valstybių vyrams besilankant 
vieni pas kitus ir Jungtinių A- 
merikos Valstybių ir Sovietų 
Sąjungos deryboms tebeinant, 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas (Vlikas) kreipė
si telegramomis į JAV preziden 
tą Kennedį, į Britanijos prem
jerą Macmillaną, į Vokietijos 
kanclerį Adenauerį ir į JAV Vai 
stybės sekretorių Ruską, primin 
damas Lietuvos laisvės bylą ir 
prašydamas kelti laisvo apsis
prendimo teisės Lietuvai grąži
nimo reikalą.

Lietuvos bylos kėlimas šiuo 
metu ypatingai yra svarbus. Vis 
dažniau girdėti balsų, kurie rei
kalauja išlyginti santykius tarp 
Rytų ir Vakarų ir užbaigti šal
tąjį karą, lyg Vakarai jį būtų 
pradėję. Sovietų atstovams toks 
besąlyginis santykių lyginimas 
ypatingai būtų pageidautinas. 
Komunistinis pasaulis pergyve
na savo ūkinės sistemos ban
krotą, kas verčia juos mažinti 
įtampą Vakaruose, kur gali tek 
ti paramos prašyti atsispirti 
prieš bado grėsmę. Raudonųjų 
imperijos viduje tačiau daroma 
visa, kad gyventbjus Įgrasihtų 
ir jų dėmesį nukreiptų nuo ūki
nių sunkumų. Ne nuostabu to
dėl, kad Lietuvoje baudžiami 
žmonės mirtimi už “nacionalis
tinę” veiklą, spekuliaciją ir ta
riamą valkatavimą. Bažnyčios, 
be to, persekiojimas sustiprin
tas ir laisvųjų lietuvių veikla 
visaip puolama. Visa tai pabrė
žia Sovietų sunkumus, kuriuos 
Vakarai turėtų išnaudoti lais
vės bylai kelti ir savo pozicijon 
sustiprinti.

VLIKo pirmininkas lankėsi 
užsienio reikalui komisijoje ir

tarėsi dėl apklausinėjimų apie 
j padėtį pavergtajame krašte. Ap 
, klausinėjimai buvo pradėti bir
želio 12 -14 d.d. Iš lietuvių jau 
buvo apklausti J. Miklovas ir 
J. J. Stukas. (E.)

DARBO UNIJŲ 
TURTAS — 

į, 1.5 BILIJONO
WASHINGTONAS. — JAV 

darbininkų unijų turtas jau sie
kia $1.5 bilijono. Tai pranešė 
Darbo sekretorius Arthur Gold 
berg. Tas turto kiekis paaiškė- 

1 ja iš darbo unijų pranešimų už 
1960 m. Įstatymas įpareigoja 
unijas kasmet duoti finansinius' 
pranešimus.

Į aukščiau minėtą sumą neįei
na sumos, priklausančios šalpos 
ir pensijų fondams, kurie yra 
administruojami bendrovių. Tų 
fondų bendra suma siekia apie 
$60 bilijonų.

Daugiausia turto unijos turi 
New Yorko valstybėje: $118, 
423,500; po to — Illinois vals
tybėje: $82,203,100. Nors fi
nansiniu atžvilgiu pirmauja 

, Nevv Yorko ir Illinois valstybių 
darbiniak-ų unijos, tačiau pada
linių skaičiumi tas valstybes pra 
lenkia Pennsylvanija ir Ohio. 
Mažiausia savo padalinių darbi
ninkų unijos turi Havajų, De- 
laware, Aliaskos ir Pietų Dako- 
tos valstybėse.

Iš 260 darbo unijų Ameriko
je, arti 10 procentų turi pajamų 
po 5 milijonus dolerių ar dau
giau per metus. JAV-se unijos 
turi 41,796 vienetus iš jų apie 4 i 
procentai turi metinių pajamų 
daugiau kaip po $100,000, gi 
70 procentų — tūli pajamas ma 
žesnes kaip $10,000 metuose.

PROTESTAVO DĖL AITVA
RŲ DRAUDIMO

Grant Parke Chicagoje susi
rinkę per 90 suaugusių ir vai
kų išleido įvairiaspalvių aitva
rų į padanges. Jie protestavo 
dėl federalinės aviacijos agen
tūros draudimo skraidinti ait
varus penkių mylių rate prie 
aerodromų.

— Britanijos karalienė Elz
bieta, II ir jos vyras princas Pi
lypas vizituos Naująją Zelan
diją ir Australiją 1963 metų 
vasario ir kovo mėn.

JAV-SE 261,000 GYDYTOJŲ

Praeitais 1961 m. gydytojų 
iškaičius JAV-se padidėjo 4,500 
ir dabar jų yra 261,000. Apie 

j tai praneša JAV Medikų dr-ja 
I Chicagoje.

Žemėlapyje parodyta apylinkė netoli 
Pointe-a-Pitre West Indies saloje Gua- 
deloupe, kur prancūzų sprausminis 
lėktuvas nukrito, užmušdamas 103 
keleivius ir 10 įgulos narių. (UPI)

Europos apsijungimas 
— teigiamas reiškinys 

Lietuvai
Ryšium su Miunchene buvu

siu Europos Sąjūdžio kongresu, 
primintina, kad Lietuva į tą 
Sąjūdį buvo įsijungusi tuoj po 
II-jo Pasaulinio karo ir turi su
kūrusi vad. “LESTA” — Lietu
vos Europinio Sąjūdžio Tarybą. 
Šio Sąjūdžio Rytų ir Europos 
Centro organizacijoje lietuviams 
atstovauja Paryžiuje prof. J. 
Baltrušaitis. Neseniai įvykusia
me kongrese Miunchene Lietu
vai atstovavo VLIKo Vykd. Ta 
rybos Užs. Reikalų Tarnybos 
valdytojas dr. P. Karvelis ir 
Vykd. T«uįvJw. narys J. Kairys.

Kongreso dalyviai pasisakė, 
kad naująją Europą kuriant, ne 
turi būti apsiribojama tik lais
vąja Europos dalimi — į Jungt. 
Europos Valstybes turėsią įeiti 
ir kraštai, kurie šiandien yra 
anapus geležinės uždangos. Ap
sijungusios Europos dvasią pir
moje eilėje turėtų žymėti pa
garba žmogaus asmenybei ir 
visokeriopa laisvė, demokrati
nė santvarka. Tuo būdu Euro
pos apsijungimas būtų labai tei
giamas reiškinys ir mūsų ko
voje už savo krašto išsilaisvini
mą — tokias mintis dr. Karve
lis turėjo progos išdėstyti per 
Amerikos Balsą savo pasakyto
je kalboje į kraštą. (E.)

78,000 sunkvežimių
WASHINGTONAS. — Valsty 

bės departamentas vakar pra
nešė, jog jis pirko 78,000 sunk 
vežimių iš Japonijos per pas
kutinius penkerius metus.

KANADA GRIEŽTOMIS PRIEMONĖMIS 
GELBSTI SAVO DOLERI

Specialūs muitai įvežamoms prekėms, bilijono dolerių paskola
0TTAWA. — Gelbėdama sa

vo silpstantį dolerį, Kanada už
dėjo specialius muitus įveža
moms prekėms ir pranešė, kad 
gavusi bilijono dolerių paskolą 
iš JAV, D. Britanijos, Tarptau
tinio Pinigų fondo ir Eksporto - 
Importo banko Wasihingtone. 
Ministeris pirmininkas J. Diefen 
bakeris pranešė, kad susidarė 
tokia finansinė krizė, jog buvo 
reikalinga pravesti griežtą pro
gramą, net nelaukiant kol su
sirinks parlamentas. Aukso ir 
JAV dolerių atsargos, kuo yra 
paremtas Kanados doleris, nu
krito iki $1,000,000,000. Tai že
miausias kiekis nuo paskuti

nių ūkinių suvaržymų, buvusių 
1947 m.

Taipgi Diefenbakeris pažymė
jo, kad bus $250 milijonų su
mažintas Kanados biudžetas, šie 
kiąs $6.52 bilijono ir patvirtin
tas balandžio mėnesį. Jau tuo 
biudžetu buvo numatytas $695, 
000,000 deficitas. Numatoma, 
kad bus sumažintos gynybos iš
laidos. Įskaitant ir šių metų de
ficitą, nuo 1957 m. Valstybės 
iždo deficitas paaugs beveik iki 
$3 bilijonų.

Viena iš priežasčių, kodėl su
sidarė amerikietiškų dolerių ir 
apskritai užsienio valiutos “ba
das” Kanadoje, yra sumažėji
mas užsienio investavimų. Kac

jie būtų patraukti, Kanados ban 
kas pradeda mokėti 6 procentus 
palūkanų. Į užsienį išvykstan
tiems kanadiečiams be muito 
tebus leidžiama įsivežti tik už 
$25 pirkinių, tris kart į metus 
(iki šiol galėjo be muito įsivež
ti triskart po $100). Muitai už 
eilę įvežamų prekių pakeliami 
10 -15 ^procentų, bet nekeliami 
muitai įvežamoms žaliavoms, 
pagrindiniam maistui, pramonės 
reikmenims, ūkio mašinoms. Per 
eilę metų importui prašokant 
eksportą, Kanada yra priversta 
imtis priemonių. Diefenbakeris 
tikisi, kad šias jo vyriausybės 
priemones parems ir kitos par
tijos.



DRAUGAS, antradienis, 1962 m. birželio mėn. 26

'Rašo DR. KL. RŠ6KUS'

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer Avė., Chjcaoo. 32 'i

CHRONIŠKASIS CYSTITIS

Daugelis senesnio amžiaus vartojama, kad viduriai susi- 
žmonių turi chronišką cystitą, tvarkytų, kai kurias inflamaci- 
arba, kitais žodžiais tariant, jas ir karštį palengvintų. Tik- 
šlapumo pūslės nuolatinį užde- tai tinkamai išdžiovinti yra ge- 
gimą. Jie kenčia, rūpinasi ir gė- ri, o vandenyje išmirkę jau ne- 
disi eiti pas gydytoją. Daugelis tinka vaistams. ,
įsivaizduoja, kad tai yra pasek-Į Klausia R. T.—Ar tiesa, kad 
mė “jaunystės griekų”. O taiželatino valgymas stiprina tra- 
netiesa. j pjus nagus?

Priežastys. Chroniško cystito j Atsakymas R. T. — Iš da- 
priežasčių yra įvairių, bet svar- * ^es tiesa, jei naguosna nėra į- 
biausios ir dažniausia pasitai-! sirnetę fungoidiniai (gryheli- 
kančios šios: 1) Prostatinių niai) mikrobai.
liaukų suputimas (hypertro-; _____________________________
phia), 2) atsiradę šlapumo la-j 
takose ar pūslėje akmenys, 3) i 
augantieji pūslėje neoplasmai į 
(navikai), 4) tuberkulozė, 5

Eisenhoweris politiniais klausimais. — Kalbėdamas pietuose Washingtone, 
kuriuose dalyvavo 3,000 asmenų, buvęs prezidentas Eisenhoweris nurodė, 
ką respublikonai turėtų liesti 1962 metų politinėje agitacijoje. Jis puolė 
administracijos programą visuose frontuose, ir nustebino daugelį savo parti
jos asmenų, sakydamas, kad gynybos biudžetas „turėtų būti smarkiai 
sumažintas”. (UPI)

MŪSŲ KOLONIJOSE
nervų sistemos ligos, 6) susižei' q < Ranids Mich 
dirbai, 7) cukrinė liga (diabetes ; <jrana ^aplOS, Midi. 
mellitus), 8) vartojimas tokių- Pagerbta gabiausia mokinė 
iritantų, kaip stiprūs pipirai, | Šiais mokslo metais aukštes-

procesiją į Hagis šventovę, esan
čią Eichsfeldo apylinkėse. Pro
cesijoje dalyvavo 20,000 vyrų.

S P. ŠILEIKIS? 0. P.
Ortliopedad. proleziaiae 

Aparatai-Protezai. Med. bat 
dažai. Spee. pagalba kojom* 
(Arch Supports) ir t.t

Vai. 8-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS fECHNIROS I.AB 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, UI 

Tel. PRospect 6-5084
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vo mokslo metus su programa, tų. Programa baigta Lietuvos 
kurią išpildė mokiniai. Mokslo himnu.
metų užbaigimo iškilmes atida- po programos tėvai savo mo- 

,, . , , . . ... , . ,Eė mokyklos vedėjas, Pranas kįnius if svečius pavaįšino ka
pam ekspelerio lasai, Hoff-, mąją mergaičių mokyklą pirmą, Turūta primindamas, kad šie . • akanėstai“

manno lašai, aspirinas, stiprus ja mokine baigė Laima Kušli- < metaį yra lietuvių bendruome- ° ”
šnapsas, terpentinas ir t. t. kytė. Džiaugsmo sudarė tėve- ' nės paskelbti Maironio metai ir - Tragiškasis birželis

Be to, reikia žinoti, kad po liams, bet nemažesni džiaugs- didelė garbė šiai grupelei lietu-Į
kiekvieno peršalimo ir po kiek- mą jautė ir Grand Rapids be- viukų gilinti lituanistines žinias Birželio 17 d. apylinkės vado-
vienų slogų pas senesnio am- tuviškoji visuomenė, kad ji iš 
žiaus žmones šlapinimosi pūslė l kelių šimtų mergaičių išsiskyrė 
ir visa kūno sistema nusilpsta. kaip .gabiausia mokinė, kuriai 

dienose supra- j atitinkamos įstaigos vadovybėTodėl karštose
kaįtavus staiga prie vėsintuvo, paskyrė stipendiją tolimesnėms 
neatvėsti, ir darganotose dieno
se reikia tinkamai apsirengti ir 
pąsįsaugoti peršalimo.

studijoms.
Tai jau antras atvejąs, kada 

I šią mokyklą baigia naujakurių 
-Simptomai. Chronišką cysti- jaunuolės. Prieš kelerius metus

tą turįs žmogus pajunta šito-! tą >pačią mokyklą pirmąja mo
kius nemalonumus; 1) perdaž-, kine baigė Balytė.

0R, J. IR K, AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą. 

; jSI valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-15-32 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
taskied, išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTOS 

2858 West 63rd Street
Vai.- Kasdien 10--12 vai. Ir 7—9 v.
■ ak šeštadieniais 10—1 vai. Trečia 

:cn. uždaryta Kitu laiku susitarus 
Ofiso telefonas PR 8-3229 

Rez. telef. WAlbrook 5-5070

Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Crav j r d 
Med ai Building). tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą Jei ne- 
itsiliepia, skambinti MI 8-0001,

Ofisas: 3148 West 63rd Street
Tel.: I’Rospect 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest 68th Place
Tel.: REpublic 7-7868

Dr.
C H

S. BIEŽIS
I R U F GAS

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

šiais garbingais metais. I vybės iniciatyva buvo surengtau
Klebonui negalint dalyvauti, birželio įvykių minėjimo antroji

kun. J. Žvirblis šiltu ir reikšmin ; dalis — pamaldos per Grand 
gu žodžiu priminė, kad savo! Rapids T. V. Pamaldas celebra- 
gimtosios kalbos mokėjimas y- vo vys^- Juozapas Rancans, pa
ra praturtinimas mūsų akiračio.

Apylinkės valdybos pirm. Puo 
džiūnienė nuoširdžiu žodžiu pa
dėkojo klebonui už leidimą nau
dotis parapijos patalpomis ne

moksią tai dienai pasakė kun. 
Tamulis. Gerbiamas pamoksli
ninkas priminė visų Pabalti
jo tautų Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos kryžiaus kelius, jų

nai nnri sianin+ic sianinan ’ n" , s ........ mokamai; apylinkės vadovybės pasiaukojimą savo kraštams.
i . amiesi eve įai savo , tėvų vardu įteikė kuklią pi- i Baigdamas pamokslą kreipėsi į 

pasisekimu, jos baigi- . . dovana nau-jos statomos' laisvąjį pasaulį, kad šių kraštų 
mas yra gan astrus-šiurpus, 3) j mo mokyklos proga surengė jai m^kyklog fopdpi ¥okiniai pa.! kančios būtų išgirstos laisvų 

Mes maži vaikeliai, kraštų žmonijos ir kad šiomis

tis skauda ir kartais tas skaus-; dukros 
mas yra gan aštrus-šiurpus, 3) | mo mo 
papilvėje jaučiama maudžiantis ; pobūvį savo namuose, kurin su

dainavo:sunkumas, 4) nakties metu ten- < važiavo giminių iš tolimesnių vie \ ^š ”ant' žirgo^ Žemė kėlė^žolę’ tradicinėmis maldomis mes mel 
ka keltis iš lovos bent keletą tovių, atsilankė daug vietinių ant zn go Žeme Rele žolę, . Aukščiausią likusiems 
sviriu natušfjnti nūslp 5) čia • . - .. , I mokyklą ir Ta karvute. Dvi amamesytay patuštinti pūslę. 5) sla „apdrapiečm Das,štamu ir b™ ,miUv0 plastiniajs ju. ir Sibire kenčiantiems Dievo pa

., . , . , „ dėsiais: Lietuva brangi ir Ku- laimos.ryžto mergaitę siekiančią auks- , ,1 T • j ■ kavo gegute; sias daineles nuo- Kareckų ūkyje,i po pamaldų

! grandrapiečių pažįstamų ir ben , . , = , , • • •
pumas gali būti drumstas, gali į dramokslių pagerbti šią pilną daineles citavo plastiniais ju 
rastis pūlių ar retkarčiais krau
jo-

Gydymas. Šilti šlapi komp
resai ant pūslinės vidurių da
lies, palengvina simptomus,

tesnio išsimokslinimo panaudo- ! .... ■ . ,,. _ širdžiai pagelbėjo parengti M.
jant jai suteiktą Dievo dovaną Kuilikienį

gabumus. i Eilėraščius: Aušros Vartų r
Kai kurie Grand Rapids an- -- - . ,, T n , , ■ ‘, . , , n • • -H X X • > tv, - 1 Marijai deklamavo J. Pakalnis, ■ sbent laikinai. Bet tai _ ne gydy- gliski laikraščiai savo skiltyse Ir maža kregždutė _ E. Prel. 

mas. Ar gydymas privalo butu gana gražiai ir plačiai paminė-' kas ir Nemunėlis _ T. žy. 
chirurginis, ar vaistinis, tai jo, kad Laimutė atvykusi į šį gaitė Grupinį eilėrašti dekla 
daktaras nuspręs, nes kaip ne- kraštą kaip išvietintų tėvų dūk-' . t Zaitė D Puolž J'
vienodos yra cystito priežastys, ra išsiskyrė savo gabumais. naitė ' j ' PaJainiš ir E Prel 
taip negali būti vienodos gydy-1 Vaišių metu ją pasveikino ! gauskaį'

Pasibaigus programai tėvų ko

pamokslinin-

mo priemonės. Reikia pildyti i j. Treška, primindamas jos ga- 
visus daktaro nurodymus apie bumus ir džiaugsmą kaimynų,
maištą ir nevalgyti to, ką dak 
taras draudžia.

Negydomas eystitis geruoju 
nesibaigia. Pūslės ligos padari
niai gan dažnai būna liūdni. 
Kas pajunta netvarką šlapini
mosi organe, privalo nedelsiant 
eiti pas daktarą. Reikia visuo
met turėti minty, kad iš sergan 
čios pūslės, jei infekcija pa
sieks inkstus, ž-mogui susidaro 
dideli pavojai. Laiku gydantis, 
tinkamai gydantis, galima iš
vengti tų pavojų.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Klausia M. V. — Aš norėčiau 
paklausti, ar liepos žiedai ir ra
munės yra geri vaistai, ir nuo 
ko. Ar su lapais, ar tik žiedai 
geri. Aš jų prirnkau ir su vande 
niu išploviau, tai man sakė, kad 
visą jų gerumą išploviau. Už 
paaiškinimą ląbai ačiū.

Atsakymas M. V. — Yra ge
resnių vaistų negu liepžiedžiai 
ar ramunės; bet tose vietose, i 
kur negalima gauti vaistų, tai i 
ir liepžiedžiai ir ramunėlės yra ( 
puikūs vaistai. Liepžiedžių ar
bata geriama, kad žmogus iš
prakaituotų. O ramunių arbata

VESTU vii: nuotraukos Ht 
AUKŠTOS RŪŠIES 1'OTOGRAEI.IOS 
MŪSŲ SPECIALYBE.

PREGIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav.

• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos, gavus 
prašymus.

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

• Administracija dirba kas- .£ 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- E 
niais — 8:30 — 12:00.
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Telefonas: GRovehell 6-1585
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 West Marąuette Rd
Valandos 9-
bisitarimą,
uždaryta.

-12 ir 7- 
išskyrus

-9 v. v. pagal 
trečiadienius.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

10-1’tad. tik

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

(Spee. plaučiu ir širdies) 
756 VVest 35th Street

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

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

Dienos metu tel. CA 5-5010

i DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

Headaches, Arthritis, Rheumatlsm, 
Spine & Nerve, Ailments 

1428 Broadvvay. Gary, Indiana 
Valandos — šeštad. 9 v, r. iki 12 v. 
dieną. Kitu laiku pagal susitarimą. 

Telef. Office Gary: Gary 8858635 
Res, Chicago Blshop 7-5833

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spee. orthopedines ligos 

2745 VVest 69th Street 
Telef. REpublic 7-2290.

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 
Išvyko atostogų, ligonis pradės 
priiminėti tik liepos 16 dieną.

DR. ANT. RUDQKAS~Spt
Tikrina akis ir pritaiko akintus 

keičia stiklus ir rėmur 
1455 8. California Avė, VA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p p

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Vai. kas-ben nuo 6—8 vai vak.
Šešt. 2—-4 vai.

••ečiad. ir Kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rez. VVAlbrook 5-3048

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

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street 
Vai.: Pirmad., antrad. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:80 
vai. vak šeštad 1 —< vai., trečiad.

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

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

„ . chirurgija
S’ VVestern Avė., tel. GR 6-0091; 392 E. 159th St., Harvey, 

III., tel. EDison 3-4383; 30 N ' Ml- 
gan Avė., gulte 808, tel. CE 6^77 6 4

Valandos pagal susitarimą

DR. G. K. BOBELIS
iKstę ir Slapumo takų chirurfd 

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

Valandos pagal sųsitarima------ - .. —----------------------- —
fVL ofteo HE 4-5849. lez. HE 4-2SS

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
/ai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7- 
Lntr. 1-6, treč,, S-eSt. pagal sutart 
:ekm. uždaryta.

rei. ofiso HE 4-5758; Res. Hl 5-822

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street
(Bendra praktika ir Alergija)

aiandos: pirm., antr., ketvirt. 2- 
al.: penkt. 10 v. r. iki 9 v v. 

.šeštad. 10 v. r iki 1 p. p. Ligoniu 
irtima pagal susitarimą,.

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

2737 VVEST 71st STREET 
Vuandos tik susitarus 
Tel. GRovehilI 6-3409

si. ofiso ir buto OLynmie 2-4150

DR. P. KISIELIUS
DR. ALDONA SIMKUS

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. I5th St., Cicero 
‘(Lasdien 1- 3 vai. ir 6—8 vai. vak 

išskyrus trečiadienius 
Šęšta.dieniąis 12 iki 4 popiet

8449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, Dl 

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

Ofiso telef. IiAfajette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KICdzie 3-2868

M. EMILY V. KitUKAS
GYDYTOJA-CHIRURGĖ

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

Trečiadlėriiais tik susitarus

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. tel. GRovehilI 6-0617
Valandos: 1-8 p. m. ir 6-8 p. u, 

Penkt. tik 1—3 p. m.
Trečiad. Ir šeštad. pagal eutartl.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTfi
MEDICAL building

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

vai. ryto iki 8 vai p. p.
Ofice tol. RE 7-1168

Res. tel. IVAlbrooi 5-3765

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2—4 ir 
6—8 vai vak Trečiadieniais ir sek- 
madlemals uždaryta, priimama1 pa- 
&al susitarimą. Šeštadieniais
Z vai. iki 5 vai. vak.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO m REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIU,!

DR. VYT. TAURAS
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 W. 69th St 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-6577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8

v' Sešt- 2—4 v- P0Piet Ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

DR. A. MACIŪNO PARTNERIS

DR. E. HOERSTER
į CHIRURGAS
, 2858 VVest 63rd St.

Tel. PR 8-7773
'Vai.: pirmad. ir ketv. 5 iki 8 v. v., 

antrad. ir ponkt. 1 iki 4 p. p.

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

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street 
Priima ligonis pagal susitarimą-

psl valandos skambinkit tel. i HE)
ii2128«xn,uo 1 lkl 8 val' Popiet, kas
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801

DR. i. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Speeialybč — vidaus ligos
2454 VVest 71st Street

(71-os ir Campbeil Avė. tempas)
| Vai.: kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. v.

šeštad.; 9 v. r. — 2 p p.
Trečiadieniais uždaryta.

Telefonas — GRovehilI 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
SpecialybS: AKUŠERIJA ir moterį; 

LIGOS
•/aiandos: nuo 1-4 ir 6-8 vai. vak 

šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet
Trečiadieniais uždaryta.DR. JONAS V. MILERIS

NERVU IR SMEGENŲ LIGOS 
5430 S,;. Kedzie Avenue

PAGAL SUSITARIMĄ
Tel. HE 4-1562

Skambint 2 iki 9 vai. popiet kasdie
ną,. išskyrus trečiadieni.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE

6248 South Kedzie Avc.
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 0-8. 

Šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekm 
tik skubiais atvejais Ir susitarus.DR, JULIA MONSTAVIČIUS

GYDYTOJA-CHIRURGE 
Vidaus ligos

10748 S. Michigan, Chicago 28, UI. 
Telef. offlso; PUllman 5-6766 

Namu: BEveriy 8-3946 
£Ti8m. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt 
1-4 v. p. p., trečiadieni — uždaryta.

Tel. ofiso PR 6-6446, res. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 

2420 VV. Harųuette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. r. ir 7 iki 8 v.» 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.Tel. ofisu RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Ofisas 3259 S. Halsted St
Vai. Antrad. ir penkt. 3-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta.

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir chirurgas 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rea. PR 6-6051 

Rez. 6600 So. Artesian Avenue
Vai.: 11 v. ryto Iki 2 v. d.p.. 6-7

Ofiso telefonas — Blshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

buvo vyskupui ir 
kui pagerbti vaišės, kuriose da
lyvavo apylinkės vadovybė su 
šeimomis. Ąpyl. vadovybės var
du K. Stepšys padėkojo gerbia
miesiems svečiams šeiminin
kams, o ypač namų šeimininkei 
Kareckienei, kuri taip gražiai 
parengė šias sukaktuvines vai
šes ir jos padėjėjoms.

Daug triūso ir .energijos įdė
jo, kad šioji dalis pavyktų kuo

miteto pirm. K. Prelgauskas ir
' Puodžiūnienė apylinkės vardu, , .

Baigdamas priminė, kad ji ne nuoširdžiai padėkojo mokyklos I gižiausiai energinga apylinkes 
tiktai pirmavo moksle, bet darįvedėjui pž gražiai paruoštą ir 1 pirm. p. Puodžiūnienė. Dalyvis
ra o a o aktyviai reikštis or- I darniai pravestą programą, 
gamzacimame gyvenime. Kurį — - - . ... I
laiką buvo Kazio Pakšto atėiti-

giminių ir kitų lietuvių vardu.

Baigiant programą mokyklos 
vedėjas nuoširdžiai padėkojo tė 

nin ų uopos pirmininkė. , vų k_to pįrm ; tėvams ir bend-,
®aigė mokslo metus ruomenės vadovybei p. pirminin j

Birželio 10 d. Grand Rapids kės asmenyje už nuoširdų ben- j Į Dangų Žengimo šventės 
šeštadieninė mokykla baigė sa-1 dradarbiavimą laike mokslo me- proga katalikai vyrai surengė
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Laoso "neutralioji" vyriausybe —

KOMUNISTŲ LAIMĖJIMAS

t

Laoso koalicinė vyriausybė 
jau veikia. Ji daro pirmuosius 
žingsnius. Po keturių valandų 
naujosios vyriausybės inaugu
racinių iškilmių paskelbtos ka
ro paliaubos visame krašte. 
Save vadinąs neutralistu prem 
jeras princas Souvanna Phou- 
ma po iškilmių išvyko j Pary
žių, laikinai patikėdamas savo 
pareigas prokomunistui pusbro 

4iiui princui Souphanouvong, ku 
ris yra vicepremjeru. Antrasis 
vicepremjeras yra gen. Phou- 
mi Nosavan. Jisai vyriausybė
je turėsiąs veto teisę krašto 
gynybos, vidaus ir užsienio rei 
kalų politikoje. Vyriausybę su 
daro trys politinės frakcijos: 
keturi antikomunistai, vienuo
lika vadinamų “neutralistu” ir 
keturi komunistai. Kitas vy
riausybės aktas bus — parei
kalauti, kad iš Laoso būtų iš
trauktos svetimos karinės jė
gos. Ligšiol ten buvo apie aš- 
tuoni šimtai amerikiečių karių, 
kurie mokė ir patarė rojalistų 
armijai, kovojusiai prieš Pa
thet Lao sukilėlius. Šiaurės 
Viet Namo komunistai ten lai
kė virš dešimt tūkstančių ka
rių. Pažymėtina, kad savo i- 
fflauguracinėj kalboj Souvanna 
pareiškė, jog užsienių politiko
je jisai laikysis taikingos ko
egzistencijos dėsnio. Taip pat 
nepriimsiąs SEATO (Pietryčių 
Azijos Sutarties organizaci
jos) globos. Pagalbą priimsiąs 
iš visų kraštų. Po šių premje
ro pareiškimų, komunistinė Ki 
nija tuoj pasisakė pripažinsian 
ti Laoso vyriausybę.

*
Atrodo, kad Laose sulipdy

ta tokia vyriausybė, apie ko
kią dažnai būdavo užsiminta 
Washingtone ir Vakarų Euro
pos sostinėse. Buvo siekta tą 
kraštą išgelbėti nuo komuniz
mo, padarant jį neutraliu, Apie 
tokį neūtralTtetą prezidentas 
Kennedy yra keliais atvejais 
užsiminęs. Taigi, “tikslas bus 
pasiektas”. Dabar, supranta
ma, Laosui Amerika teiks fi
nansinę ir visokią kitokią pa
ramą. Bet ar toji parama iš
gelbės tą kraštą nuo patekimo 
j komunistų rankas, — tai la
bai yra didelis klausimas.

Laosas yra labai svarbioj 
strateginėj pozicijoj. Komunis 
tai, tai žinodami, darė viską, 
kad jį pasiimtų savo kontro
lėm Jiems, tiesa, nepavyko 
pasigrobti tą kraštą ginklo 
pagalba. Bet jie neatsižadėjo 
ir “taikingų” priemonių savo 
tikslui pasiekti. Atrodo, kad 
bent dalinai jie jau bus daug 
ką laimėję. Komunistai, įėję į 
vyriausybę, su neutralistu pa
galba suras kelius, kuriais ei
dami kraštą užvaldys. Tuos 
kelius jie jau gerai yra išban-

/ dę kituose kraštuose.
Nes jau ir dabar yra gana 

aišku, kad koalicinė Laoso vy
riausybė sudaro galimybes ko
munistams drąsiau ir atviriau 
veikti Thailande. Taip pat ati
daroma keliai į Ventianne, Sa- 
vannakhet, Pakęs ir kitas vie
toves Mokong upės pakraš
čiais. Nuo to daugiausiai gali

Spaudoje ir gyvenime

DARYTI ŠIANDIEN, TURĖTI RYTOJ
Komunistinė “Tiesa” eina ko

munistinio dvaro tijūno pareigas. 
Ji visada plaka ir plaka kolcho- 
zininkus: Neužmirškite sėti, akė- 
ti, arti, piauti, kulti ir kcunparti-

/ jai atiduoti.- Visada kolchozinin- 
kus tik ragina ir ragina, kad šie 
uždusdami bėgtų, nes esą šiandie
nines partijos šūkis yra? “Daryti 
šiandien daugiau, — vadinasi, tu
rėti daugiau rytoj”. Esą šiuo Šu
kiu turi dabar vadovautis pramo
nės darbuotojai, statybininkai ir 
žemdirbiai.

Pirmyn, vergai nužemintieji
Taigi darbas vyksta šiandien. 

Kompartijos laikraštis “Tiesa” 
plaka kolehozininką ir darbininką, 
kad šis kaip jautis dirbtų. "Tiesa”

V nuolat šaukia: pirmyn, nes viso
kie planai ir darbai laukia. Ko
munistinis žmogus, esą, negali tu-

4 rėti poilsio, nes komunizmas reiš
kia statybą, žodžiu, tik pirmyn, 
vergai nužemintieji, o už tai rytoj

nukentėti Thailandas. Komu
nistai praves savo propagandą 
ir infiltruos Thailando šiaury- 
tiecius, kurių padėtis yra labai 
opi.

Nereikia užmiršti, kad Lao
so ir Thailando gyventojai dau 
gumoje priklauso tai pačiai ra
sei. Abeji yra budistai. Tarp 
jų kalbų yra mažesnis skirtu
mas, negu, sakysime, tarp 
prancūzų ir italų. Iš tikrųjų, 
tokiame Thailande yra dau
giau laosiečių, negu Laose. In
filtracijos ženklai jau dabar 
yra gana ryškūs. Tiesa, Thai
lande raudonieji ras stiproką 
pasipriešinimą. Tačiau derlin
gi Thailando ryžių laukai vi
sais laikais trauks raudonuo
sius veržtis į Pietrytinę Azi
ją.

Iš kelių šaltinių sužinoma, 
kad raudonoji Kinija jau tu
ri visus planus, kaip pasigrob 
ti “neutralųjį” Laoso kraštą. 
Kampanija jau yra pradėta. 
Diplomatiniais atstovais Pei- 
pingo režimas siunčia į Lao
są stipriausius savo žmones, 
gabiausius propagandistus ir 
patyrusius revoliucionistus. Jie 
pirmiausiai sieks suorganizuo
ti vadinamus “populiariuosius 
frontus”, kad jų pagalba grei
čiau savo tikslo pasiektų.

Komunizmui platinti “gene
raliniai štabai” Kremliuje ir 
Peipinge turi jau gerai išban
dytus savo veiklai planus ir 
jiems vykdyti metodus. Jie tu
ri ir gerai paruoštų, patyrusių 
žmonių. Jie, kaip jau buvo sa
kyta, negalėdami Laoso paim
ti karinėmis jėgomis, ėjo to
kiais keliais, kurie buvo sėk- 
m:ngi Lenkijoj, Čekoslovaki
joj, Kinijoj ir kur kitur. Savo 
tikslui siekti jie panaudojo 
neutraliuosius, kurie būdavo 
pagrindinis elementas koalici
nėms vyriausybėms sudaryti. 
Neilgai trukus tokios vyriau
sybės subyrėdavo ir jų vieto
je išaugdavo komunistiniai re
žimai, komunistinės diktatū
ros. Lygiai ant tokio pat kur
palio yra užtemta ir Laoso 
vyriausybė. Jei ji išlaikys sa
vo neutralumą ir pajėgs atsi
spirti komunistinėms užma
čioms, bus savotiškas stebuk
las.

Nėra jokios abejonės, kad 
koalicinės Laoso vyriausybės 
sulipdymas yra tik komunistų 
laimėjimas. Tai buvo jų pla
nas ir siekimas. Jos pagalba 
komunistai maršuos pirmyn. 
Antikomunistų pasipriešinimas 
vyriausybėje sudarys krizę, ku 
ri patarnaus tik komunistams, 
nes tada jie turėse atviras ran
kas steigti savo diktatūrą. Tuo 
būdu reikia laikyti, kad Lao
so vidaus politikos būklė toli 
gražu nėra išspręsta. Tasai 
kraštas bus atsidūręs pavojin
gesnėje padėtyje, negu jis lig
šiol buvo. JAV ir visi Vakarai, 
kurie turi reikalą ir norą iš
gelbėti tuos Azijos kraštus 
nuo komunizmo pavojų, priva
lo akyliau budėti ir energin
giau veikti, negu bet kada pir
miau.

žada būti 1970 m., kada pralenks 
Ameriką, o paskui, reikia manyti, 
bus dar vėliau, nes komunizmo 
statyba ir remiasi tik pažadais. 
Štai. birželio 14 d. “Tiesoj” rasi
me keletą botaginių straipsnių 
“Kad piktžolės neužgožtų laukų, 
laukiame derlingo rudens, Brigadi
ninko Stasiukyno rūpesčiai” ir tt. 
Gi paantraštės yra tokios: “Grei
čiau baikime sėją. Sunaikinai pikt
žoles — . sumažinai grūdų, pašarų 
savikainą. Labai svarbu derliui — 
puri žemė”. Taigi, tik purenk, kol- 
chozininke, nes “Tiesos” ponai jau 
laukia rudens.

Naikinti pikžoles

“Tiesa” rašo: “Iš rudens suar
tos dirvos, kuriose dėl drėgmės 
pertekliaus pavasarį negalima bu
vo dirbti, dabar jau apžėlė pikt
žolėmis. Ruošiant šias dirvas sėjai 
(ypač sunkiose žemėse), jas reikia 

i perarti.. Ten, kur išbujojo varpu-

MOKSLEIVIAI SKATINAMI MYLĖTI SAVO KALBA
Naujas, bet veiklus literatūros būrelis gimnazijoje. 

Nepamirštami ir mokiniai — evangelikai. Meno 
pomėgiai moksleiviuose. Adv. J. Bataičio kapas

V. ALSEIKA, Vokietija

būrelio nariai nagrinėja Mairo- 
| nio kūrybą. Per trumpą laiką 
Į tas būrelis labai gražiai pasi
rodė, pvz., Vasario 16-ją mi
nint gimnazijoje, žymiai prisidė 
jo būrelio nariai, jie taip pat 
surengė estų nepriklausomybės 
minėjimą su T. Jakumaičio pas
kaita.

Vaidino inscenizuotuose 
Daumanto “Partizanuose”

Literatūros būrelio globėjas 
mokyt. Stp. Vykintas scenai pa 
ruošė trijų paveikslų vaidinimą 
pagal J. Daumanto “Partiza
nus”, ir jis šiais metais, vasa
rio 16 d. pirmą kartą buvo su
vaidintas to būrelio narių. Mok 
sleiviai, iš viso dešimts, vyku
siai suvaidino šias “Pušelės Su
žieduotuves” ir tai buvo žymus 
įvykis gimnazijoje. Buvo pir
mas kartas, kai moksleiviai vai 
dino scenoje ir veikalą iš lietu
vių rezistencijos prieš bolševi
kus. Ne tik žymiai turininges- 
nis buvo Vasario 16-sios minė
jimas, bet, netenka abejoti, jis 
prisidėjo prie moksleivijos tau
tinės, patriotinės sąmonės su
tvirtinimo. Atrodo, kad ateity
je dar teks nugirsti apie to bū
relio veiklą ir, tikėtina, apie 
iškylančius talentus literatūros 
ar publicistikos srity.

27 organizuoti evangelikai
Kai baigiantis mokslo metam

Jei Vasario 16 gimnazijoje a- 
teitininkai su skautais veikia 
jau visa eilė metų, tai dar ne
seniai (prieš 3 mėn.) pradėjo 
veiklą ir jau suskubo gražiai 
pasireikšti tos gimnazijos lite
ratūros būrelis. Jį globoja lie
tuvių k. mokytojas Stp. Vykin. 
tas, o pirmininkauja, prieš ket
verius metus iš Lietuvos atvy
kęs, Ričardas Baliulis. Būrelis 
yra pasirinkęs valdybą iš trijų 
asmenų.

Ugdo lietuvių kalbos meilę, 
rengia vakarus...

Žinoma, mokyt. Stp. Vykin
tui priklauso didelė padėka už 
tokio būrelio suorganizavimo 
paskatinimą, nors ir atrodo kiek 
keistoka, kad jis atsirado tik 
šiais metais. Jo tikslai svarbūs 
ir jie žymiai gali prisidėti prie 
moksleivių ne tik kultūrinio, 
bet ir ypatingai lietuviškos są
monės pakėlimo. Tas būrelis šie 
kia sužadinti moksleivių gyves
nį literatūrinį veikimą, plačiau 
supažindinti su lietuvių ir vi
suotinės literatūros rašytojais 
bei jų kūryba ir svarbiausia — 
ugdyti lietuvių kalbos meilę.

Veikloje to būrelio nariai nau 
doja tokias priemones: rašo 
straipsnius į laikraščius, žur
nalus, ruošia referatus ir pas
kaitas literatūrinėmis temomis, 
rengia literatūros vakarus, teis 
mus, talkininkauja įvairiems mi 
nėjimams, organizuoja išvykas 
į teatrą, filmus, turinčius ry
šio su literatūra. Savo susirin
kimus būrelis turi kiekvieną 
trečiadienį (statute pažymėta: 
“punktualumas — dorybė — 
jos laikomės”). Svarbu, kad 
jaunimas pratinamas rašyti, 
reikštis spaudoje, domisi lie
tuvių rašytojais, štai, šiuo metu

tis, ruošiant dirvas sėjai negalima 
naudoti lėkštinių akėčių, kad šios 
piktžolės nebūtų dauginamos.”

žodžiu, tik kovok, dirbk, plūšk, 
o gausi kada nors vėliau nuo to 
viso, kas liks poniai kompartijai 
paėdus. Laikraščiai kalba apie pikt 
žoles, bet tikroji Lietuvos ūkinin
ko piktžolė yra komunizmas, pa 
vertęs laisvąjį ūkininką į kolcho- 
zininką, kuriam kompartijos orga
nas “Tiesa” kasdieną kerta per 
pečius.

P. Janulis

VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

pasirodė, išvežė Juliją. Ji buvo išbalusi ir mieguista, 
tačiau šypsojosi, o kai Tomas pasilenkęs ją pabučiavo, 
ji pasakė silpnu balsu:

— Tikras tu.
Dar praėjo trumpa akimirka, ir jis per stiklą žiū

rėjo į mažą sutvėrimėlį, laikomą gailestingosios sesers, 
burną balta skarele užsidengusios. Tačiau kiek spok
sojo, kiek stengėsi, niekaip negalėjo suprasti, ką reiš
kė Julijos pasakymas. Koks galėjo būti panašumas, 
jei kūdikis atrodė tik mažu, raudonu šapalėliu?

Dabar jis išbėgo iš ligoninės. Risčia leidosi pas 
Jonuškus su didele naujiena.

GERVĖNAI

1.
Dar tik pusė saulės kyšojo pro gojelio viršūnes, 

kad Tomas išėjo sodybos kieman. Budo ankstyvas ry
tas su karvių kaimenėmis, skubiai traukiančiomis į 
laukus, jog mieguisti piemenys vos suskubo joms iš 
paskos bėgti, kad kuri netiestų galvos į nokstančias 
avižų dirvas ar negriebtų už daržuose išsikerojusių 
buroklapių.

Net virš kalvų, virš miškų bolavo tiršta rūko 
juosta, pakibusi ant Nemuno vagos, o žemė tviskėjo 
rasos perlais, pažertais vejoje, lankose ir sode. Iš 
visų pusių skambėjo dalgių plakimas, lyg varpeliai 
bažnyčioje per pakylėjimą. Pati rugiapiūtė virė lau
kuose, ir kiekvienas skubėjo, kad spėtų atsistoti pa- 
bary, vos tik rasai nukritus. Kiti, kurių laukai kilo 
į kalnelius, retais pušynėliais pamargintus, tepė ratus 
ir ilgose vežėčiose tiesė palas nubyrėjusiam grūdui 

i sulaikyti, nes išilgai ežių į aukštumas jau bėgo dailiai 
; išsirikiavusios gubos, lyg skubėdamos į kalvų viršū
nėles, kad dar bent vieną kartą pasižvalgytų po lau
kus ir iki soties atsigėrėtų saule.

Tėviške, tu, tėviške! Kaip būtina esi, ir kaip re
tai per paskutinius dvylika metų tavimi galėjo pasi
džiaugti Tomasi Jasaitis! Ir kaip tu pasikeitusi, pa- 
grožėjusi.

lipo kalneliai, žalumais apsikaišę, kilo ir nyko tolių 
mėlynume, ir jau nuo mažų dienų, kada tik į juos pa- 
žvelvdavo, Tomui vaidendavosi, kad už jų yra kažko
kia neregėta šalis. Gal tasai laibas Ryliškių bažny
čios bokštas, virš pušynų pasistiepęs, gal tyliais ry
tais iš jo atplaukęs varpo skambėjimas žadino vaiz
duotę ?

Dar pusvalandis, ir saulė užlips ant šilelio, nu
plieks jį šviesa, viršūnė sėrės ir spindės, tik pačiam 
pažemy bus tamsu ir šalta, nes tarp eglių ir pušų su
sivėlę tokie lazdynų kaltūnai, kad tik vaikai ir eigu
lys žino, kaip pro juos prasimušti.

Kur baigiasi Šilelio siena, pūpso išsiskėtusi Ru
džio sodyba. Daržinės, tiesa, jau pasenusios ir kampu 
nulinkusios į pievą, bet už tai nauja troba tviksi skar
diniu stogu, jog vidurdienyje, į jį pažiūrėjus, net akis 
nuo blizgėjimo reikia ranka prisidengti.

Nėra jau senio Rudžio. Iškeliavo į Krikštonių 
naujas kapinaites prieš kelis metus, savo vietoje šei
mininku palikęs Sigitą. Anūkai krykščia naujoje tro
boje, o sūnus, kaip ir tėvas, iš laukų namo barškina 
gėrybių pilnus vežimus, bėga, triūsiasi, jog ir atpa
žinti jį sunku. Nei ankstyvesnio triukšmingumo, nei 
įkyrumo. Net ir kaklas, rodosi, sutrumpėjęs. Užmir
šo smuiką, išmetė laukan ar kam atidavė, nes galva 
ūkiu užimta. Kasmet vis ką nauja išgalvoja. Žiūrėk, 
galvijų veislę pakeis, naujos rūšies avis įsigis, javų 
sėklas pagerins.

Kitoje vieškelio pusėje, į vakarus, rangosi didžiau
sia raizgyne griovių, apžėlusių alksniais ir krūmokš
niais. Tokia iš jų nauda, kad čia prisiperi tūkstančiai 
lakštingalų ir taip šūkauja vasaros naktimis, kad 
jauni žmonės net miegoti negali. Už tai būriu eina 
kryžkelėn ir dainuoja, skundžiasi ilgesiu. Už šitų grio
vių, už pelkynėlių, aukštyn prasiveržia Dirmiškės vir
šūnės, o jų dešinėje, pačioje šiaurėje, ant kalnelio, 

i spiečiasi krūvon susibėgę Vilko namai. Senis Vilkas 
dar stiprus ir iš rankų vadelių nepaleidžia, nors sūnus 
jau metuose, o duktė net į senmerges išėjusi. Tai vis 
per senio užsispyrimą išleisti tik už turtingo ūkinin
kaičio, kurių ne tiek daug pasitaiko. >

„(PUS daugiau).

Galvą rankose įkniaubęs, svarstė įvairiausias min
tis, rengėsi net eiti namo ir ruoštis sutikti nelaimę, 
bet kažkas įkišo per duris galvą ir paklausė:

— Sunku?
Duryse stovėjo dar visai jaunas vyras, gal tik 

dvidešimtį persiritęs, ir žiūrėjo į Tomą.
— Sunku, — atsakė šis.
— Nesisielokite. Vakar aš čia kankinausi, ir vis

kas baigėsi laimingai. Užtikrinu Jus: bus gerai. Gal 
cigaretę ?

— Ačiū, — Jasaitis ištiesė ranką ir paėmė, o ne
pažįstamasis pasakojo toliau:

— Atėjau jų aplankyti. Nematant įslinkau. Da-] 
bar neįsileidžia, bet sunku vakaro sulaukti, — mer-į 
gaitė sveika kaip ropė, žmona taip pat laiminga. Sa
kau Jums, viskas bus gerai. Taigi, su Dievu.

Žmogus nuslinko koridorium tolyn, o Jasaitis 
stovėjo tarpduryje ir mąstė:

— Nejau? Ar galėtų būti, kad viskas laimingai?
Tuo metu trankiai prasivėrė gretimos durys, ir į 

atskubėjo gydytojas.
; — Sveikinu! Sulaukėte sūnaus.

— Ar taip? — net susirietė Jasaitis iš džiaugs-i 
mo, bet staiga širdin dūrė dyglys.

— Sveikas? — klausė bailiomis akimis.
— Ridikas, o ne vaikas.
— O ji?
— Abu. Greitai visi trys galėsite į vakaruškas 

traukti, — juokavo gydytojas. — Palaukite kiek ir 
I galėsite matyti.

Iš tikrųjų, greitai pro tas duris iš kur gydytojas] Anoje Nemuno pusėje, už rūkų juostos, dąniun

(naujieji prasidėjo gegužės 2 
d.) sekmadienio pamaldose baž
nyčioje teko pastebėti apie 70 
besimokančio jaunimo, žmogus 
nepagalvojai, kad juk toje gim
nazijoje esama ir ne katalikų. 
Naujųjų mokslo metų angoje 
evangelikų tikybos moksleivių 
buvo 27, ir jie visi yra evange
likų jaunimo ratelio nariai. Ra
teliui vadovauja šiuo metu 8 kl. 
mokinys Petras Vaitiekūnas. 
Paklaustas, ar mokiniai — evan 
gelikai reiškiasi organizuotai, 
jis atsako: laikas nuo laiko pas 
mus atvyksta iš Bad Godesber- 
go (ties Bonna) kun. Urdzė ir 
jo vadovybėje vyksta biblijos 
valandėlės. Be to, kai Bad Go- 
desberge vyksta evangelikų su
važiavimai, tai mūsiškiai nu
vyksta dalyvauti. Beje, lanky
mosi gimnazijoje metu teko su
sitikti su mokinių — evangelikų 
dvasiniu globėju kun. Urdze. 
Nors jis latvis, tačiau tiek to
bulai kalba lietuviškai, kad, su 
juo pirmą kartą susitikęs, nepa 
sakytum, jog jis ne lietuvis.

Gimnazijos menininkai 
dekoruoja minėjimus...

Už dailės kultūros kėlimą gim 
nazijoje daugiausia atsakingas 
dail. Ali. Krivickas ir, kaip jau 
minėta, jo nuopelnas, kad gim-

(Nukelta j 4 psl.)

Mok. H. Mosgabienė su dviem mokinėm
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Kaip išgelbėti ir pinigus 
ir idėjas?

JAV pašto įstaigos deficitas. Kaip padidinti pajamas? 
Didžiųjų ir mažųjų interesai

DR. VYTAUTAS VARDYS

Spaudoje paskutiniu metu y- 
pačiai diskutuojamas spaudai 
opus dalykas; pašto persiuntimo 
kainų pakėlimas periodiniams 
leidiniams — žurnalams. Su 
šiuo klausimu surišta daug svar 
bių politinių, ekonominių, idėji
nių reikalų.

Kod.^1 reikalaujama pakelti 
pašto persiuntimo kainas ? Per į 
tuzinus metų JAV pašto įstaiga j 
neiš balansuoja savo biudžeto, j 
ir valdžia turi pridėti iki 800 
milijonų dolerių pašto įstaigos j 
operacijai. Tai beveik bilijonas, j 
kurį kasmet reikia pridurti iš 
mokestinių fondų. Sakoma, kad 
toliau pašto įstaiga taip operuo 
ti negali. Ji turinti pati susirink:

! ti daugiau pinigų. Kitaip ta- 
■ riant, norima, kad visas pašto 
j išlaidas apmokėtų tie, kurie paš 
i tu labiausiai naudojasi. Iki šiol 
pašto deficitams padengti buvo 

. keliamos pašto ženklelių ir siun i 
i tinių persiuntimo ratos, bet pa
liekami mažai paliesti vieni di-: 
džiausiu pašto - klijentų — di
dieji žurnalai — tai Life, Sa- 

, turday Evening Post, McCalls 
ir kiti. Daug kas tokia padėtimi 
piktinosi ir dabar norima pa
dėtį atitaisyti. Tačiau jau da
bar, kada pašto siuntimo išlai
dų įstatymas svarstomas kon
grese, atsiranda ir abejonių, 

i Kokios tos abejonės?

Ką pralaimėtų didieji?

Skaičiuojama, kad pakėlus 
persiuntimo kainas, valdžia su
rinktų tik 53 milijonus dole
rių iš reikiamų 800. Gi gali būti 
r nuostolių. Dabar žurnalai mo 

ka valdžiai 25 milijonus dole
rių pajamų mokesčių. Pakėlus 

' pašto kainas, gali kristi žurna
lui pajamos, tuo pačiu ir paja- į 
mes iš mokesčių. Sakoma taip į 
pat, kad jau dabar žurnalai; 
užmoką paštui 100 milijonų do
lerių į metus, kas yra nemaža. 
(Life žurnalas, esą, užmoka 2.5 
cento už vieno egz. persiunti
mą). Didieji žurnalai, kad išsi
laikytų, jau dabar turį konku- 

i ruoti su televizija, o pašto iš-

laidoms padidėjus, ta konkuren
cija pasidarytų dar sunkesnė. 
Kartais bijoma, kad, konkuren
cijos neišlaikant, tauta dar la
biau praras skaitymo įprotį, 
visai atsiduodama esmėje gana 
neproduktingam televizijos žiū
rėjimui.

Eaimė dėl mažųjų

Dar labiau rūpinamasi mažes
niaisiais žurnalais. Amerikoje 
tie mažiukai žurnalai tai ir yra 
intelektualiniai varikliai, naujų 
idėjų skelbėjai, dvasios gaivin 
tojai (pav., Harpers, The Atlan 
tie Monthly, the Reporter, A- 
merica ir daug kitų), žinoma
sis literatūros ir meno žurna
las The Atlantic Monthly ap
skaičiavo, kad, įvedus naujas 
ratas (1 centą daugiau už eg
zemplioriaus persiuntimą), žur 
nalas turėtų beveik 80,000 do
lerių nuostolių per vienerius 
metus. Panašiai su Harper’s žur 
nalu. Galvojama, kad tie lite
ratūros ir meno, politikos ir ide 
ologijos žurnalai turėtų bank
rutuoti ar jų daug turėtų iš
nykti. Tuo būdu tautos inte
lektuali iniam vystymuisi būtų 
padaroma didelė žala.

Čia galima pridėti, kad lietu
viškųjų žurnalų padėtis irgi pa
sunkėtų. Jau dabar jinai nėra 
lengva ir nenumatoma, kad leng 
vėtų, gi naujus mokesčius įmo
kant, su laiku ar nepastatytu- 
me pavojun ir Lietuvių Dienų, 
Ateities, Aidų ar panašių žur
nalų egzistencijos?

Esama padėtim dabar iš tik
rųjų didžiųjų žurnalų leidėjai 
gali pasipelnyti. Tačiau, jų pel
nus bemažinant, ar nebūtų nu
skriaustas ir meninio, literatū
rinio, intelektualinio maisto ieš
kąs ir reikalingas Amerikos žmo 
gus? Ar verta bebalansuojant 
biudžetą statyti pavojun tau
tos dvasią? Dažnai šioji klaida 
būdavo padaroma gynybos, sri
tyje. Jos reiktų išvengti idėjinė 
je.
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VLIKo PIRMININKO SUKAKTIS
Dr. A. Trimako 60-ties m. amžiaus proga 

A. GRAŽIŪNAS

Šiomis dienomis sulaukė 60 
metų amžiaus vienas žymiųjų 
mūsų visuomenės veikėjų — 
VLIKo pirmininkas dr. A. Tri
makas. Sukaktuvininkas yra gi 
męs Taupriuose 1902 m. birželio 
19 d. Teisės, ekonomikos ir po
litinius mokslus yra ėjęs Kau
no, Lille ir Grenoble universi
tetuose, o taip pat Tarptautinės 
teisės akademijoje Haagoje ir 
Tarptautinių mokslų mokykloje 
Genevoje. Filosofijos daktaro 
laipsnį gavo 1930 m. Lille uni
versitete.

daug reikšmingų žygių tiek JA 
Valstybėse, tiek kituose kraš
tuose.

Krikščionių demokratų eilėse

Visuomenininkas ir politikas

Dar eidamas mokslą, sukak
tuvininkas stipriai įsijungė į vi
suomeninę veiklą. Jau nuo 1918 
m. jis yra Ateitininkų Federaci
jos narys, plačiai reiškęsis pa
vasarininkų veikloje ir net nuo 
1924 m. įsijungė į Ūkininkų s- 
gos narių eiles. Tuo pat metu 
pradėjo bendradarbiauti ir spau 
doje, gi 1924-26 m. buvo ir ko
operacijos reikalams skirtos 
“Gerovės” redaktorius.

Turėdamas jau tiek uždavinių 
ir darbo kitur, dr. A. Trimakas 
suranda laiko darbui ir krikš
čionių demokratų eilėse. Lietu
vių krikščionių demokratų vi
duose svarbesniuose pasitari
muose ir suvažiavimuose jis yra 
ne tik nuolatinis dalyvis, bet 
dažniausiai ir pranešėjas ar pa
skaitininkas. O ir tarptautinia
me krikščionių demokratų są
jūdyje jis gyvai reiškiasi. Nuo 
1954 m. jis yra Vidurio Euro-

Skulptorė Irena Wiley sakosi, kad ji prez. Kennedy nuotrauką panaudojo angelo skulptūrai, 
buvo apie 20 m. amžiaus.

SKATINAMI MYLĖTI SAVO KALBĄ

(Atkelta iš 3 psl.)

gu prisipažinti prie savo klai- 
’ dų ir priimti ištiestą pagalbos 
' ranką.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Budis

Tel. CLiffside 4-1050

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk 
tadlenio 10 Iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais lr sekmadieniais nuo 8 Iki 
8:80 vai ryto. Vakaruškos pirmad 
7 vai. vak
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA

Tuo metu Kennedy 
(UPI)

Mirė vysk. Meletjev

lAiDmnn ELECTROniCS
TV-RAOIOAI -JUOST. REKORDERIAI

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS-------- ------------  . _ |TgsANTENOS - BATERIOOS - LEMPŲ! 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

Viskam žemiausios kainos Ir garantija

13321 S. Halsted St.-CLlFFSlDĖ 4-56651

K. BUTKUS
Aluminijaus išdirbiniai 

namų pagerinimui 
PRospect 8-2781

----------------------- ---------

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

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

7151* So. Maplewood Avė., 
Chicago 2», 111.

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

SKELBKITES “DRAUGE"

Baigęs mokslą, dr. A. Trima
kas pasirinko tarnybą užsienio 
reikalų srityje, kuri geriausiai 
atitiko jo pasiruošimą. Būdamas 
Lietuvos užsienio reikalų minis
terijos tarnyboje, jis ėjo įvairias 
pareigas — 1930-35 m. Lietuvos 
pasiuntinybės Stockholme sekre 
toriaus, 1935-38 Lietuvos užsie
nio reik. ministerijos Vidurio 
Europos skyriaus vedėjo, 1938 - 
39 m. Lietuvos pasiuntinybės 
Varšuvoje patarėjo ir 1939 m. 
Lietuvos generalinio konsulo 
Vilniuje.

Dr. A. Trimakas

nazijos sienos dabar pasipuošu
sios Lietuvos, jos pastatų, baž
nyčių vaizdais. Krivicko pas
tangomis įsteigtas ir meno bū
relis, apjungiąs moksleivius su 
gabumais meno srity. Tiesa, 
šiam 'būreliui tepriklausė vos 
septyni, tačiau šiais metais jau 
galėjai stebėti jų pastangas, ga
bumus, kruopštumą. Krivickui 
vadovaujant, jie skoningai išde. 
koravo minėjimo patalpas, Va
sario 16 minint Stuttgarto dai
nų halėje, jie taip pat papuošė 
sceną pačiai gimnazijai paminė 
jus šventę ,atliko dekoracijas 
“Pušelės sužieduotuvių” vaidi-

kapis ir jis derinasi prie kitų 
šių kapinaičių antkapių. Aplan
kęs adv. Bataičio kapą, susi
mąstai: “Volljurišt” (kaip pa
žymėta antkapyje) Bataitis tik
rai vertinga asmenybė ir ypa
tingai savo profesiniais suge
bėjimais. Bataitį teko tik trum 
pai pažinti ir vos porą metų, 
Vokietijoje, apie 1954-56 m. Tuo 
metu jis reiškėsi Lietuvių - vo
kiečių dr-jos veikloje ir teko 
būti liudininku, kaip Bataitis 
imponavo vokiečiams intelektu
alams savo išprusimu, kultūra, 
teisine erudicija.

uimui.

Išeivijos politinėj veikloj

Lietuvos okupacija ir karas, 
sudarę naujas sąlygas ir iškėlę 
naujų uždavinių, privertė ir dr. 
A. Trimaką imtis laiko reikala
vimus atitinkančios naujos vei
klos, nors jis ir toliau pasiliko 
veikti toje pat kaip ir anksčiau 
visuomeninėje, politinėje ir vals 
tybinėje srityje. Nuo pat Vliko 
įkūrimo 1944 m. jis įsijungė į 
jo idąrbą, kaip jo politinės ko
misijos narys ir artimas Vliko 
prezidiumo bendradarbis iš U- 
kininkų s-gos pusės. Pasitrau
kęs nuo naujos sovietinės o- 
kupacijos į užsienį, jis rūpinosi 
tuo metu labai aktualiais gausių 
mūsų tremtinių reikalais ir 1946 
- 47 m. ėjo Balfo įgaliotinio 
Europoje pareigas. 1947 m. at
vykęs į JAV, profesoriavo Se
ton Hali universitete Newarke, 
tačiau iš visuomeninio darbo 
ir čia nepasitraukė, kaip yra 
padarę ne vienas buvusių visuo 
menės veikėjų ir aukštų valsty 
bės pareigūnų — jis jo ėmėsi 
dar platesniu mastu. Nuo 1951 
m. yra Lietuvos Laisvės komite 
to (buv. Patariamosios Lietu
vių grupės prie Europos Lais
vės komiteto) narys ir eilę pas
tarųjų metų jo sekretorius. O 
taip pat ir Pavergtųjų Europos 
Tautų seimo nuolatinis narys 
ir politinės komisijos pirminin
kas. Tame seime dr. A. Trima
kas yra padaręs eilę studijinių 
pranešimų — apie sovietines de 
portacijas, genocidą, sovietinius 
priverčiamuosius darbus, Pabal 
tijo valstybių likimą ir kit. Ne
aplenkdamas ir spaudos darbo, 
1953 m. yra redagavęs Baltic 
Revue, 1957-60 m. La Revue 
Baltic ir 1958 m. Buenos Aires 
išleistą Revista Baltica.

Nuo 1955 m. įeina į Vliką na
riu, kuriuo yra ligi šiol, o 1957 
m. išrenkamas jo pirmininku, 
kuriuo taip pat yra ir dabar.
Šias pareigas eidamas, jis yra
atlikęs Lietuvos laisvės reikalui i ti jos laisvę.

pos Krikščionių Demokratų u- 
nijos (CDUCE) vykdomojo ko
miteto vicepirmininkas ir keliais 
atvejais šios unijos buvo dele
guotas atlikti svarbias misijas. 
1956 m. kaip CDUCE atstovas 
lankėsi Pietų Amerikoje. Kelio
nės tikslas buvo užmegsti san
tykius su P. Amerikos krikščio
nimis demokratais, susipažinti

' su tų kraštų socialiniu bei poli
tiniu gyvenimu ir gauti paramos 
pavergtųjų Europos kraštų lais 
vės kovoje. Ta proga jis aplan
kė Čilę, Argentiną, Urugvajų, 
Braziliją ir, užmegzdamas ry- 

j sius su krikščionimis demokra
tais. Ten matėsi taip pat ir su 

, tų kraštų prezidentais, ministe- 
riais pirmininkas bei kitais aukš 
tais pareigūnais. 1957 m. tos 
pat CDUCE dr. A. Trimakas 
į Pietų Ameriką buvo deleguo
tas antrą kartą — dalyvauti 
tarptautiniame krikščionių de
mokratų kongrese S. Paulo. Po 
šio kongreso, kuriame išnau
dojo visas progas iškelti Lietu
vos ir kitų pavergtų Europos 
kraštų reikalus bei komunizmo 
pavojų laisvajam pasauliui, jis 
dar aplankė jau kaip Vliko pir
mininkas visą eilę P. Amerikos 
kraštų — Braziliją, Argentiną, 
Čilę, Peru, Venecuelą ir Pana
mą.

Jau tik trumpas suminėjimas 
svarbesniųjų dr. A. Trimako at
liktų ar tebedirbamų darbų ro
do, kad sukaktuvininkas yra 
plataus masto ir nenuilstantis 
veikėjas. Jeigu būtų galimybės 
suminėti ir įvairius kitus jo taip 
pat dirbtus darbus bei žygius 
įvairiuose tarptautiniuose susi
tikimuose, tai tik dar patvirtin
tų tokį apie jį teigimą.

Todėl malonu tokio žymaus 
mūsų tautos vyro sukaktį lie
tuvių visuomenei priminti. Juo 
labiau malonu, kad sukaktuvi
ninkas yra ne tik nusipelnęs tau 
tai ir visuomenei vyras, bet ir 
patrauklaus būdo žmogus. Tad 
šios sukakties proga sukaktuvi
ninkui galima tik palinkėti ge
ros sveikatos, kad jis ir toliau 
galėtų varyti tokį pat platų dar 
bo barą. O ypač kaip Vliko pir
mininkui linkėtina, kad jam ne 
tik sektųsi ginti okupuotos mū
sų tėvynės bylą, bet ir būtų 
lemta netolimoje ateityje išvys-

Taigi, jaunimas gimnazijoje 
mokosi, jis reiškiasi įvairiose 
organizacijose, rateliuose, būre- 
liuosc. Visa tai daug teikia jų 
lietuviškumui, organizuotumui, 
dvasinei kultūrai.

Kaimo kapinaitėse ilsisi 
adv. Bataitis

Atvykus į Vasario 16 gimnazi' 
jos vietovę, negalima neaplan
kyti ir netolimų to kaimo — 
Huettenfeldo kapinių. Pernai. 
sausio 17 d. netolimame Heidel 
berge miręs, čia guli palaidotas 
laisvoje Lietuvoje buvęs žino- i 
mas advokatas Juozas Bataitis. 
Dabar kapą puošia gražus ant-!

Pastaruosius savo gyvenimo 
metus adv. Bataitis paskyrė lie
tuvių bendruomenės reikalams, 
jais daug sielojosi ir gaila, kad, 
66 m. amž. sulaukęs, turėjo skir 
tis su šiuo gyvenimu. ‘O kūnas, 
ilsisi toje vietoje, kur ne tik 
švelnus klimatas, bet kur auk
lėjama šimtinė lietuviško jau
nimo ir kur dirba ar posėdžiau 
ja tie bendruomenės žmonės, 
be kurių triūso, pastangų ar 
ryžto turėtų išblėsti Vokietijos 
lietuvių tautinis, kultūrinis ir 
kitoks gyvenimas.

Neseniai Briusely mirė, eida- 
mas 82 metus, rusų katalikų 

i vyskupas Pavel Meletjev. Gi
męs ir augęs šiaurės Rusijoj ir 

1 vėliau tapęs vienuoliu misijo- 
Inierium, jis 12 m. praleido ko
munistų kalėjimuose Archangel 

jske ir Karagandoj. — Antrojo 
karo metu jis buvo pašventin
tas vyskupu, paskui pateko į 
Vokietiją, kur vyskupas Melet
jev susipažino su katalikų Baž
nyčia, įsigilino į Kristaus žo
džius, kad turi būti viena avi
dė ir vienas ganytojas ir 1946 
metais Romoj pripažino popie
žiaus autoritetą, tapdamas ka
taliku.

Bedas ir JAV kviečiai

Spaudos žiniomis, Amerikos 
vyriausybė paskutiniu metu 
padariusi komunistinei Kinijos 
vyriausybei tokį pasiūlymą: 
“Duosime jums nemokamai 
kviečių, bet su sąlyga, kad ant 
kiekvieno maišo būtų užrašy
ta: kviečiai iš Amerikos”. Tokį 
Amerikos pasiūlymą Pekino vai 
džia atmetė. Komunistams ge
riau marinti žmones badu, ne-

A L - T O N Y 
DEGORATING

Ilgamete patirtis dažyme—dekora
vime. Pigu. Sąžininga.

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

H 20%, 30% pigiau mokėsite J
as iž apdraudą nuo ugnies ir auto. 
® sobilio pas
M FRANK ZAPOLIS 
S 3208% 'Vesi »5th Street 
• ’bicago 42, rilinola

oi • GA. 4-8654 ir GR. 6-4330.įį

NAMAMS PASKOLOS
ŽEMIAUSIU NUOŠIMČIU

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

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

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

Turtas $82,000,000.00 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 MACKLEYVTCH Sr. 
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEVVTCH Jr., 
Presideot

STANDARD 
I’KDEBAL SA\'I\(,S

t

AND LOAN ASSOCIATION 
4192 Archer Avenue / Chicago 32, Illinois 

Vlrginia 7-1141

8-PIECE GLASSWARE SĖT

Šiuos 8 puikius 10 uncijų Libbey stiklus pado
vanosime Jums, jei atidarysite $200 ar didesnę 
sąskaitą arba tiek pat pridėsite prie jau turimos. 
Viena dovana pagal sąskaitą — dovanų nesių- 
sime — pasiūlymas galioja nuo birželio 25 ir 

baigiasi liepos 14 d.

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti puikų mažai vartotą bet- 
kokios firmos nuo 1956-1961 metų modelių 
garantuotą automobilį? Duodame 6-ių men. 
garantiją. .JIS1

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

Telef. VVAlbrook 5-5121

KVIEČIAME APLANKYTI MUSŲ NAUJAS PATALPAS

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

4 ’/2%

%

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI AlinfK. PIRM- lr KETV............................... 9 V. r. Iki 8 D. p.• HUMUUd, ANTRAD. ir PENKT..................... 9 T. r. Iki 5 p. p.

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



LIETUVIAI CALIFORNIJOJE

SIDABRINIS KUN. KUČINGIO 
JUBILIEJUS

Birželio 17 d., klebonas kun.' 
Jonas Kučingis atšventė savo 
sidabrinį kunigystės jubiliejų. 
Rengimo komiteto pastangomis 
(pirmininkavo Fr. Speecher) 
tai dienai suteiktas nepaprastas 
iškilmingumas. Parapiją atlan
kė vysk. V. Brizgys, dalyvavo 
eilė kunigų, pamaldas atlankė 
per 1000 žmonių, Banketas bu
vo Breakfast Clube. The Ti- 
ding, Los Angeles Times, Los 
Angeles Herald-Examiner, lei
diniai su šimtais tūkstančių ti
ražo kelis kart talpino praneši
mus ir nuotraukas apie iškil
mes ir jubiliatą.

Iškilmingos pamaldos
Parapijos choras, diriguoja

mas komp. Br. Budriūno, kaip 
ir visad yra tas veiksnys, kuris 
pamaldas praturtina religinės 
muzikos lobiais. Choras atliko 
Beethoveno Aleliują. Choro 
skambėjime visad išieškotas vei 
kalo atlikimas. Čia randame ne
išvengiamą religinei muzikai 
monumentalumą (Agnus Dei 
šių pamaldų repertuare buvo 
nepaprastai efektingas bosų į- 
žangomis), choralinį dainingu
mą ir gracingus moteriškų bal
sų pasažus.

Choras yra per kuklus, ne
ieškodamas pripažinimo pla
čiau. Los Angeles bažnyčiose 
tur būt neatsiras choro, pri
lygstančio savo balsiniu diapa- 
sonu šios mažos bažnyčios cho-

press tuo faktu užvardino iš
kilmių aprašymą: Pope John 
Honorg Father Kučingis), kar
tu su Šv. Sosto palaiminimu, 
kardinolo James F. Mclntyre 
sveikinimas, Los Angeles mies
to tarybos išskirtinio piliečio 
deklaracija, suteikta kun. J. 
Kučingiui asmeniškai šiame 
bankete miesto patarėjo (coun- 
cilman) J. Browno, asmeniškas 
Lietuvos garbės konsulo dr. J. 
Bielskio sveikinimas, labai įdo
mi parapijos choro dovana, 
choro pirmininko Al. Raulinai- 
čio rūpesčiu į plokštelę įrašyta 
visa T. Dubois kantata — Sep
tyni Kristaus žodžiai. Tą kan
tatą choras neseniai atliko reli
ginės muzikos koncerte. Įdomų 
sveikinimo žodį tarė ALRKF 
Los Angeles skyriaus pirm. 
teis. (V. Kazlauskas.

Iš penkiolikos stambiųjų au
kotojų bažnyčios redekoravi- 
mui, tik dvi pavardės atrodo ne 
lietuviškos, visi kiti lietuviai, 
lygiai kaip tik lietuviai buvo 
šios parapijos fundatoriai. Jie 
tebelaiko parapiją sava ir rei
kia tikėtis kad jiems bus taiko
mas tu nuopelnų pripažinimas 
parapijos sidabrinio jubiliejaus 
iškilmėse. Jie pastatė tas sie
nas, kurias vėlesnieji kaišo iš
kilmių vainikais. Aišku jie yra 
tie, apie kuriuos kalbėjo aukš
tasis pamokslininkas: reiškėjai 
religinio ir kultūrinio savo tau
tos brandumo, entuziazmo, ir 
mes pridursime, patriotizmo. 

Jubiliatas, kun. Jonas padė-

l — Vincas Juška, joniškietis, 
i penkeris metus saugiai išdirbęs 
j “Abitibi” miškuose, gavo sau- 
, gumo pažymėjimą.
| Savo atostogas, kaip ir kitais 
metais, praleido Sudbury, daly- 

! vavo lietuviškam parengime ir 
‘ sušelpė lietuvių bažnyčias ir or- 
įganizuojamą liet. jaunimo sto- 
| vykią.
I -— L. ir M. Bachūnai iš Pem- 
brooke, Ont., praleido savaitga
lį Sudbury pas J. M. V. Kriau- 

, čeliūnus.
— Alfonsas ir Jonas Kriau

čeliūnai iš Chicagos aplankė sa- 
j vo seną močiutę Sudbury ir pra 
leido sezonines atostogas pas

Kun. J.. Kučingis svečių tarpe (iš k. j deš.) parapijos komit. pirm. Pr. j y Kriaučeliūnus 
Speecheris, didelis lietuvių draugas ir parapijos rėmėjas D. J. Dondhue, 
vysk. V. Brizgys, kun. J. Kučingis, italų parap. klebonas kun. Chiminello.

Foto L. Kančausko

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. birželio mėn. 28

Church Avė. Windsor, tel. C. L. 
48758. Informacijos reikalais 
kreiptis į E. Butavieienę, 1249 
Elsmere Avė. Windsor Ont.

Komitetas

— Tas žmogus yra susival
dantis, kuris, jausdamas malo
numų įtaką, nesiduoda jų už
viešpataujamas iki tokio laips
nio, kad užmirštų savo parei
gas perdėtai besidžiaugdamas 
malonumais. — Aristotelis

Sudburiškis

GIIADI^SRAS
J. G. TELEVISION CO.

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

O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas fr 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, III.

Kun. kleb. J. A. Kučingio kunigystės 25 m. sukakties minėjimas. Sveikina 
kons. dr. J. Bielskis. Foto L. Kančausko

rui. Chorui verta ieškoti pasi
rodymų ir puošniausiose Los 
Angeles šventovėse.

Sopranas Florence Korsak ir 
viešnia, solistė sopranas Daiva 
Mongirdaitė giedojo pamaldų 
metu.

Vysk. V. Brizgys pasakė die
nai pritaikytą pamokslą, pažy
mėdamas, kad kunigo pašauki
me glūdi du elementai: tapti 
tarpininku tarp Dievo ir žmonių 
ir savo asmenišką gyvenimą 
pajungti pasiimtai misijai. Tas 
yra geras kunigas, pasakė pa
mokslininkas, kas tobulai sude
rina savo veikime tuos du ele
mentus.

Banketas
Įvykęs po pamaldų banketas 

sutraukė apie 500 dalyvių. Ban 
keto meno daly pasirodė solo 
Daiva Mongirdaitė (dvi arijos) 
ir Florence Korsak. Ray Novai 
(Šv. Kazimiero parapijos para- 
pietis ir TV bei radijo dalyvis) 
dalyvavo meno programoje su 
savo pramoginės muzikos or- j 
kestru. Jis šiai šventei sukūrė 
įdomią dovaną: Šv. Kazimiero į 
maršą. Maršas buvo pagriežtas ! 
banketo metu. Tai negriežtų 
maršo taktų kūrinys, švelniai 
akcentuoto ritmo, suskambėjęs 
melodingai pramoginės muzi
kos orkestro atlikime. Tai, kar 
tu yra ir įdomus įnašas nelietu
vio kompozitoriaus į Šventojo 
kultą, '(tokių įnašų turime ne
mažai tapyboje).

Tarp gausybės sveikinimų bei 
dovanų jubiliatui (išvardinti ne 
leidžia korespondencijos rėmai) 
tenka išskirti nepaprastas. Tai 
popiežiaus Jono XXIII autogra
fuota fotografija (Herald-Ex-

kos žodyje apžvelgė savo gyve
nimo etapus: Švėkšna, Telšiai, 
Milanas, Šilalė, Rotteriburg, 
Philadelphia, Los Angeles. Gy
venimo mozaika, pasitikėjimas 
Apvaizda, visad darbas ir sie
kis, Jis dėkojo už dovanas, dė
mesį ir meilę jo vadovaujamai 
parapijai. Jo žodis buvo per
sunktas jam būdingu humoru, 
gyvas ir jautrus.

Italijos auklėtinis, jubiliatas 
lyg tęsia čia Mediči tradicijas, 
plėsdamas jo valdomą parapi
jos teritoriją, įgaudamas vis 
svaresnės įtakos svetimtaueiuo 
se, puoselėdamas meną: parūpi
nęs chorui pirmos eilės vadovą 
parapijos šventėms parsikvies- 
damas pirmaeiles mūsų dainos 
žvaigždes. Savo nepaprastos 
energijos dėka jis sukūrė pilną 
parapijos komplektą su sale, 
mokykla ir vienuolynu. Stovė
damas sidabrinio šydo fone, 
kur spindi sidabriniai “25”, jis 
viltingai sako — aš turiu dar 
daug įvykdytinų planų.

J. G-a

SKAUTŲ GEGUŽINE
Skautų organizacija jau per 

metų metus auklėjo lietuviškąjį 
jaunimą ir stengėsi įkvėpti do
ros, tautos meilės ir pagarbos 
artimui, jausmus. Išeivijoje pri
sidėjo dar vienas tikslas — lie
tuvybės išlaikymas. Daug mūsų 
jaunuolių, pavogę keletą valan
dų laiko nuo savo studijų, dar
bo ar malonaus poilsio, atiduo
da tą laiką mūsų vaikams. 
Džiugu matyti, kai susijaudinęs 
mažas veidukas nekantriai lau
kia sueigos, kai mažos paukšty
tės dainuoja ir šoka lietuvišką 
suktinį, gražu kai mūsų jauni-

mas suėjęs gražiai taisiklingai 
kalba lietuviškai, nepaisant to, 
kad daugumas jau čia praleido 
savo vaikystės dienas ir čia 
baigė mokslus. Jaunimas užsiė
męs auklėjimo ir auklėjimosi 
darbu neturi laiko “gengėms” 
ir nusikaltimams. Visi tėvai, ku 
rių vaikai dar maži ar jau išau
gę vyrai dėkingi skautų orga
nizacijai, kad padėjo jiems auk
lėti vaikus ir nukreipti juos ge
ra kryptim.

i Skautai veikia kiek gali, bet 
jie reikalingi ir moralės ir ma- 
terialės pagalbos.

Los Angelės skautai norėda
mi papildyti savo tuščią kasą 
ruošia didelę ir įdomią gegužinę 
Arroyo Seco parke, liepos 8 d. 
12 vai.

Programą išpildys patys 
skautai, vėliau prie laužo dainų 
prisijungs visi.- Mamytės pada
rys skanių namie gamintų lie
tuviškų dešrų, kugelio, kopūs
tų ir kitų lietuviškų skanumy
nų.

Skautai padeda auklėti jau
nimą, o mūsų visų lietuvių pa
reiga padėti jiems ne tik mora
liai bet ir materialiai. V. Iri.
GLIAUDOS PĖDOS LITERA

TŪROJE IR GYVENIME
LFB Los Angeles sambūrio 

nariai su savo svečiais birželio 
16 atžymėjo rašytojo Jurgio 
Gliaudos naujojo kūrinio Ikaro 
sonatos pasirodymą ir trumpai 
susikaupė ties paties autoriaus 
asmeniu. Apie Gliaudos įnašą 
lietuvių literatūroje kalbėjo ra
šytoja Alė Rūta-Arbienė, jo į- 
mintas pėdas visuomeniniame 
ir kultūriniame kelyje pasekė 
sambūrio pirmininkas. Trumpa
me žodyje rašytojas-laureatas 
Gliaudą aptarė rašytojo kūry
binę misiją ir atskleidė kai ku
rias kūrybinio proceso detales.

Ta proga autoriui buvo įteik 
ta Šv. Kazimiero choro įdainuo
tos Dubois orat. “Septyni Kris
taus žodžiai” naujai išleista plok 
štelė, pamarginta parengimo da 
lyvių parašais. Ši oratorija ga
vėnios metu du kartus buvo at
likta Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje. Oratorija paruošta 
choro dirigento komp. B. Bud
riūno vadovybėje, solo partijas 
išpildant jo mokiniams solis
tams.

Pasigėrėtinai graži ir lietuviš
kai jauki buvo meninė paren
gimo dalis, kurią atliko jaunie
ji vokalistai: Z. Kalvaitienė (so 
lo), J. Čekanauskienė (solo), 
B. Reivydaitė ir R. Dabšys (du 
etas). Akompanavo visada lie
tuviškiems kultūros reikalams 
paslaugus komp. Bronius Bud- 
riūnas. Ištrauką iš Ikaro sona
tos įspūdingu artistiškumu skai
tė Violeta Mitkutė. Tai sau kon 
kurencijos šioje kolonijoje ne
turinti beletristinių ir poetinių 
kūrinių interpretatorė.

Programai vadovavo LFB 
sambūrio sekretorius Algis Rau 
linaitis. Daugelis parengimo da
lyvių, tarpe kurių matėsi nema
ža lietuviško akademinio jauni
mo, įsigijo Ikaro sonatą, kurią 
autorius čia pat autografavo.

Ikaro sonatos pasirodymas ir 
autoriaus pagerbimas buvo at
švęstas Lietuvių B-nės namuo
se. J. Vn.

KANADOJE
Sudbury, Ont.

IŠTREMTŲJŲ MINĖJIMAS
Minėjimas šįmet buvo atžy

mėtas iškilmingomis pamaldo
mis, kurias užprašė KLB vieti
nio skyriaus valdyba. Progai 
pritaikytą žodį per pamokslą 
tarė lietuvių kapelionas kun. 
Ant. Sabas. Prie vėliavos su 
tautiniais drabužiais budėjo V. 
Jasiūnaitė ir D. Kriaučeliū
naitė. Tuoj po pamaldų 
minėjimą salėje atidarė pir
mininko pavaduotojas Povilas 
Jutelis, o turiningą paskaitą 
skaitė Juozas Kručas.

KRONIKA
— Pirmoji Komunija. Šįmet 

lietuvių bažnyčioje priėjo pir
mosios išpažinties ir pirmosios 
Komunijos keturi berniukai: E. 
Gatautis, K. Gavelis, R. Paulai- 
tis ir A. Zlatkus.

— E. Pūdymaitė iš Halifax 
N. S., lankėsi Sudbury.

Kur praleisti atostogas?
Pennsylvanijos Pocono 

kalnai
Tik čia Kalėsite pamatyti visą. gam
tos grožį, rasti ramybę ir gerą poilsį, 
kuris po sunkaus visų metų darbo,

| kiekvienam yra labai reikalingas, 
i ECHO VALLEY LODGE. Tai vieta,
! kurioje Jūs su ,ar be šeimos, lietu
viškoje vasarvietėje praleisite laiką, 
kuris ilgai pasiliks Jūsų maloniuose 
prisiminimuose; kartu suteiks Jums 
poilsį, ramybę ir lietuvišką aplink u- 

1 mą.
ECHO VALLEY LODGE Jūs rasite 
be poilsio, puikų restoraną, erdvius 
atskirus ir patogius kambarius su 
susais patogumais ar tai viengungiui 
ar su šeima, puikia teniso-krepši
nio aikštele, gerą lietuvišką maistą 
ir malonų patarnavimą.
ECHO VALLEY LODGEbe viso ki
to poilsio ir žaidimų, Jūsų patogu
mui ir patarnavimui yra puiki, di
delio tipo maudykle (swimming pool) 
su nuosavu mažu ežeriuku ir 20 ak
rų puikaus miško.
Priimami užsakymai taipgi vestuvių 
puotoms, iškyloms, organizacijoms 
ar pavienėms grupėms.
ECHO VALLEY LODGE atidaroma 
nuo liepos i dienos ir veiks visus 
ištisus metus.
Lietuviai savininkai Julius ir Elena 
Ganriai visus maloniai kviečia at
vykti. Iš anksto kreiptis.

ECHO VALLEY LODGE
ECHO LAKE, PENNA.

Tel.: Stroudsburg 424-1920

diimiiiiiiiimiiiimmiimiiiiiiimiiiiiiiĮ

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

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

■lllllllllllllllltilllllillllllllllllllllllllllliif>
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Windsor, Ont.
LIETUVIŲ DIENA

Lietuvių diena ruošiama šiais 
metais Windsore rugsėjo 1 — 3 
dienomis, Darbo dienos savait- 
galyj. Programoje: sporto var
žybos — futbolas ir lauko teni
sas, meno paroda, balius šešta
dienį, sekmadienį pamaldos ka
talikams ir evangelikams, kon
certas. Pirmadienį mažesnio 
masto parengimas. Norintiems 
pasirūpinti nakvynėmis iš anks
to kreiptis į R. Puida 459

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybės, etc.
3237 \V. 63rd St., Chicago 29, III.

Tel. 434-4660

O V I N G
R. SELENAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toF Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wft 5-8063

a-♦ i

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

MIDLAND
SAVINGS

4040 Archer Avė. Chicago 32

Pirkite JAV Apsaugos 
B o n u r I

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.

GERAS BIZNIS PAS 
BALZEKJ

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

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

1962
VALIANT £1695

1962
PLYMOUTH £1795

New 1962
CHRYSLER £2964

1962
IMPERIAL £4195

BALZEKAS MOTORS 
4030 Archer Avenue. Telef. VI 7-1515

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

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

VALLOE CHERRY, Danijos vynas. 4/5 ...... $1,75

** CHIANTŲ Italijos stalo vynas, kvorta.......... $1.15
** Reserve LOUIS PHILLIPPE, V.S.O.P. pranc. 

konjakas., 80 proof 4/5 Fine Champagne . . $5.49
BALERINA (šokanti) Olandijos aprikosy likeris,,

butelis žemiau savikainos .... .................. .. $7.39
★★ LABATT’S, kanadiškas alus ir ale 24 bute-

Kg dgžč .............. ............................ ................ .. $5.10

SLIVOVICE (SLYVINE) importuota iš Europos.
4/5, 94 proof.............. ........................ ........ 55 39

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

★ ★ VODKA WYBOROWA, Lenkijos degtinė
100 proof, 4/5 ..................................... .............. $5,0Q

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

Turime vyno net 100 metų senumo. Užsakant didesnj kiekį 
pristatome 1 namus. ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)

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 414%

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Western Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehilI 6-7575
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MŪSŲ KOLONIJOSE
K^nnebunk Port, Me

ŠV. ANTANO GIMNAZIJA 
ŽYGIUOJA PIRMYN

lino gijos, kiekvieno lietuvio,
! ypač kataliko pareiga, daugiau 
dėmesio kreipti į Šv. Antano 
gimnaziją, leisti j ją vaikus ir 
vispusiškai ją remti, stiprinti ir 
padėti jai ir toliau taip gražiai j 
klestėti.Birželio 2 d., Kennebunkport,

Maine, buvo graži šventė — Šv.
Antano gimnazijos 3-čiosios abi 
turientų išleistuvės. Gražus
oras, žydinti gamta, iškeltos 'vė; "Thompson, Conn 
liavos ir šviesūs veidai teikė 
šiai dienai iškilmingą toną.

Abiturientas Dangerutis

Chicagoje CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

Dar gerokai prieš laiką tėvų 
pranciškonų koplyčia prisipildo 
gim. mokinių, jų tėvų, svečių, 
kunigų ir vienuolių. 10 vai. į- 
žygiuoja togose abiturientai ir 
prasideda iškilmingos mišios, 
kurias atnašauja provinciolas ir 
šios gimnazijos steigėjas bei 
rektorius T. Jurgis Gailiušis 
OFM, o jam asistuoja gimnazi
jos direkt. T. Gabrielius Baltru
šaitis, OFM, T. Eugenijus Jur
gutis, OFM ir mokytojas kun. 
V. Bitinas. Iš toli atvykęs žy
musis lietuvis prel. J. Balkūnas 
pasako turiningą pamokslą. Mi
šių metu jaudinančiai gražiai 
gieda gimnazijos berniukų cho
ras, t. Bernardino Grauslio, 
GFM, vedamas.

Po šv. mišių provinciolas 
skaito išleistuvių aktą, o iš pre 
lato rankų gauna diplomus D. 
Aukštikalnis, So. Boston, Mass., 
V. Dūda — Los Angeles, Calif., 
R. Jackowitz — New Haven, 
Conn., R. Jakelaitis — Wood- 
haven, N. Y., A. Katinauskas 
— Worcestėr, Mass., J. Long- 
Brockton, Mass., A. Mickus — 
Great Neck, N. Y., (V. Mika
lauskas — Worcester, Mass., 
J. Roman, — Melrose, Mass., B. 
Sadinauskas — Philadelphia, 
Pa., A. Špakauskas — Philadel
phia, Pa., A. Šuopys — Phila
delphia, Pa., ir V. Vakauzas— 
So. Boston, Mass.

Jų buvo trylika ir jie visi gra 
žiai baigė, net trys pasiryžę pa 
pildyti tėvų pranciškonų eiles.

Suskamba Te Deum lauda- 
mus. Įspūdis neišdildomas, nes 
vietoj išnykstančių kyla nauji 
lietuviški vardai ir naujos vil
tys.

12 vai. visi kaip viena šei
ma, tėvo provinciolo pakviesti, 
renkasi į gimnazijos salę, sėda
si prie vaišingų stalų ir stipri
nasi. Vaišes gyvina ugningai 
rimtomis kalbomis gimnazijos 
rektorius T. Jurgis Gailiusis, 
OFM, prel. J. Balkūnas, gim
nazijos direkt. T. Gabrielius 
Baltrušaitis, OFM, tėvų atsto
vas K. Aukštikalnis ir abitu
rientų — A. Katinauskas.

Ir vėl užliūliuoja gimnazijos 
berniukų choras, mintimis ir 
jausmais visus perkeldamas i 
brangią tėvynę. Nesinori skir
tis su šia taip vaišinga pastoge, 
bet mokinių orkestras užtrau
kia Lietuva tėvynė mūsų ir rei 
kia jau keliauti į kasdienius na
mus.

Laikas bėgs, kaip upės van
duo, bet iš mūsų atminties nie
kada neišnyks šios gimnazijos 
siela T. Jurgis Gailiušis, OFM, 
kurio širdies gerumą, išmintį ir 
taktą turėjome laimės patirti. 
Neišdils vardai T. Gabrieliaus 
Baltrušaičio, ir T. Eugenijaus 
Jurgučio, OFM, kurie savo gy
venimo dienas ir naktis pašven 
tė besimokančiam jaunimui. Su 
pagarba ir meile minėsime vi
sus lietuvius tėvus pranciško
nus ir brangius mokytojus, ku
rie savęs išsižadėję, tarp sveti
mų bangų, skiepyja mūsų jau
nimo širdyse lietuviškąjį atgi
mimą. Kad Dievas duotų jiems 
dar ilgai ilgai nepavargti.

O, kad svetimi vėjai neužpūs 
tų šio šviesaus lietuviško švy
turio ir, kad. nenutrauktų taip 
gražiai audžiamos mėlynžiedžio

Svečias iš Romos

Kun. dr. Juozas Vaišnora,
MIC, atvykęs iš Romos birželio 
12 d., Lietuvių Dienoj, Maria- 
napolyje, Thompson, Conn., sa
kys pamokslą per šv. mišias. 
Popiet meninėje programoje jis 
pasakys kalbą. Kun. J. Vaišno
ra yra artimai susirišęs su lie- j 

: tuvių veikla Romoje ir Vokie- ■ 
tijoje ir jo žodis bus įdomus 

i bei svarbus.

i Kun. J. Vaišnora yra Tėvų 
; Marijonų generalinis prokurato- 
i rius. Savo laiku ėjo atsakin
gas provincijolo pareigas Lie- 

j tuvoje.

TELEVIZIJA IŠ EUROPOS
Įpusėjus liepos mėnesiui, Chi 

cagos gyventojai turės progos 
matyti iš Europos leidžiamą te 
levizijos programą. Paleistas į 
tolimas erdves komunikacijos 
satelitas įgalins šį bandymą,

BAŽNYČIŲ VADAI RINKSIS 
PIRMA KARTA

Tautinė tikėjimo ir rasės 
konferencija, kurioj pirmą kar
tą istorijoj dalyvaus katalikų, 
rytų ortodoksų, žydų ir pro
testantų dvasiškiai, bus sušauk 
ta Chicagoje 1963 m. sausio 14 
—17 d. Edgevvater Beach vieš
butyje. Tikimasi, kad konfe
rencijoj dalyvaus apie 600 dva
siškių.

SU NAUJAIS PAPILDY

MAIS LEIDINYS!

KNYGA REIKALINGA KIEK- 
VIENAM PILNAMEČIUI 

DARBININKUI ’

Per šių metų Lietuvių Dieną 
bus šventinamas Marianapolio 
Priruošiamosios mokyklos nau
jo studentų bendrabučio kerti
nis akmuo. Šioms apeigoms va
dovaus kun. Jonas Jančius, 
MIC., tėvų marijonų provinci
jolas. AVM

Portugalijos sostinėje Lisabo 
noje pakrikštyti trys jauni ka
riai, kilimu iš Mozambiko, ku
rie iš muzulmonų tikybos perė
jo į katalikybę.

VALYMAS
KILIMAI. APMUŠTI BAIDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

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

MARQUETTE PARKO CENTRE
Mūrinis. 2 butai ir biznis. Alyva Biznio mūras prieš parką. 2 mo- 

radijatoriais šildymas. 2 auto. gara- butai- Maisto prekyba apie
žas. $12,000. $50,000 metines pajamos. Garažas.

Gera proga. — Didelis pajamų na- , Už $38,800. 
mas. 2 butai -— 7 ir 3 kamb., 2 ka- I Naujas mūras. 2 modernūs butai 
binetines virtuves. Naujas alyva šild. po 5 kamb. Arti mūsų. Atskiri šil- 
Apsauga nuo potvynio. Alum. lan- dymai. Objektas $39,500.
gal. Garažas. $16,700. _ į štai 1% aukšto mūras. 6 metų. 2

0 kamb. mūras. Labai modernus butai — 5 ir 4 kamb. Atskiri gazu 
Įrengimai, karpetai. Medžio iškaltas šildymai. Alumin. langai. Garažas, 
rūsys. Naujas gazu šildymas. $20,600. «32 000

Didelė rezidencija. 9 kamb. 50 p. | ’ . ’ „ .. . . . .
lotas. Moderni virtuvė ir vidaus su- Pigia,: nerasite, čia pat 4 butui 
tvarkymas. Alyva šild. Garažas. muras: Naujas alyva šildymas, ir sto- 
$24 500 gas lr alumin. langai.

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

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

Arti 68-čios ir Kedzie. 6 kamb. 
bungalow. Gazu šild. Karpetai. Ga
ražas. $17,450.

8 kamb. bungalovv. 1% vonios. 
Gazu šildymas. Garažas. Arti parko. 
$17,800.

Tik §15,700 už 6 kamb. namą. 
Naujas alyva šildymas. Alumin. lan
gai.

Arti mūsų. Beveik naujas 4 
kamb. mūras. Aukštas stogas. Alu
min. langai. Gelež. tvora. Sausas rū
sys. Garažas. SI 9.800-

Kaip iš granito mūro rezidencija 
ant 43 p. loto. Žavus 7 kamb., 4 
dideli mieg. Karpetai, keramikos

i gas ir alumin. 
6 kamb. ir ! $<3,000.

Garažas.

Gage Parke. 2 butų mūras. 3 au
to. mūr. garažas. Radijatoriais — 
gazu šild. $20,900.

Naujas 5‘/2 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 niūras. 2 butai — 4 ir 2 
kamb. Alyva šild. Gage Parke. — 
$15.900.

Našlė parduoda pigiai. 1% aukšto 
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
vonios čerpių stogas. Dienos kaina, biznio patalpa. Apie $4,000 nuomos.

Namas kaip pasakoj 6 kamb. mūr. i Ir šiandien vertas daugiau $16,000. 
namas. Apie 40 p. lotas. 2% vonios, Kitur. 3-jų aukštų mūras. 5 butai po 
įrengtas rūsys, virtuvė, karpetai, I 4 kamb. Atskiri šildymai. Pelningas 
garažas. $26,000. namas už $15,300.

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

2-jų butų med. 5 ir 5 kamb. 50 p. 
sklypas, .šildymas gazo pečiais. Gara
žas. Arti 45-os ir Fairfield. $17,500. 
2-jų butų med. 6 ir 3 kamb. šildy
mas gazo pečiais. Brighton Parke. 
$14,500.
2-jų butų mūr. 6 ir 5 kamb. namas. 
Šildymas gazu-karštu vandeniu. Ga
ražas. Arti 69-os ir Fairfield. $27,750. 
4 metų 1 $4 aukšto mur. 5 kamb. 
(3 mieg'.) apačioj; 4% kamb. viršuj. 
Garažas. Arti 64-os ir St. Louis. 
$30,500.

8 metų — 4j£ kamb. mūr. Alyva —- . 
rad'iant lieat. garažas. Alum. antrieji 
langai. Arti 64-tos ir Kostner 
$21,500.

6 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. $49,900.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE

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

6 kamb. 10 m. rezidencija ant 
40 p. lot. Gazo šildymas. $18,000.

2 aprt. po 4 kamb. 5 metų. Šil
dymas alyva. Garažas. $35,000.

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

12 aprt. po 4 kamb. Mėn. paja
mos virš $13,000. $95,000.

Turiu kitokių namų pasirinkimui.

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

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

FEDERALINIA! DARBO 
SAMDOS ĮSTATYMAI
Spaudai paruošė Pr. šulas 

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

Pinigus au užsakymais siųsti:

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

įi% 5%
eurrent dividend on investment bonus

4%% DIVIDENDĄ MOKAM UŽ VISAS TAUPYMO SĄ-TAS.
4 metų investment bonus sąskaitom mokam 4*/2% dividendą 

kas pusmeti ir ekstra Vz% per metus išmokam pabaigoj 4 metų.
Už pinigus padėtus iki 10 d. mėnesio, dividendai 

skaitomi nuo 1 d. to mėnesio.
INDELIAI APDRAUSTI IKI $10,000.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS

BU I C K AS - LIETUVIŠKAS 
AUTOMOBILIS! 

NAUJAUSIAS BUICK - V-6!
Šis 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, 

Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ 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

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 2x6, po S 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!

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 į kambarius/ 
(galimos 4 nuomos), “Termopane” 
stiklai, daug įvairių priedų, tik 2 
blokai nuo Marąuette p. bažnyčios ir 
mokyklos. Kaina prieinama.

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

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

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

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

4259 S®. Map!ewood Avė,
Telef. CL 4-7450 «rba YA 7-2046

KAIRYS REALTY, 2501 #. 69ih 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-jų akrų sodas. 4 butų namas, 
geros rendos, turi būti parduotas. Bizniui patalpa, 3 kamb. užp. viršuje 
butas — $8,000. Labai gera vieta dėl motei ir Night Club, nebrangiai.

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

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

gazu šildymas. Brighton P-ke, netoli 
i nuo Archer, žemi mokesčiai. Gražus 
! sodelis. Tik $12,000.

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

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

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

Medinis 2 po 4 kamb. Cementiniai 
. pamatai. Skalbykla. Gazu šildymas. 
■ Brighton Parke. $15,900.
1 Turime daug ir įvairių namų vi
sose kolonijose, parūpiname pasko
las. notarizuojame dokumentus, pil
dome Income Tar.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuom. 6 kamb. apšild. butas. 
2-me aukšte. Cicero, 1602 S. 51st 
Avenue.

IŠNUOM. VASARVIETE

KAS NORITE RAMIAI praleis
ti atostogas ar pailsėti savaitga
liais; prie gražaus ir žuvingo Lake 
Como — ežero (Wisconsine), 2 
mylios nuo Lake Geneva, skam
binkite — J. Žemaitis, OLympic 
6-0412, po 6 v. v, •

HELP WANTED — VYRAI

BAKERS
Experienced r e t a i 1 bakers —
to take cliarge of sniall shop \vith 
2 shifts, 6 day wcek opęration. Paid 
vacation, other benefits, t.op wages. 
Mušt have referenees and know every 
phase of the baking businesš. Apply 
in person or cali:

RUSSELL PLUMMER
Tel. CEdar 2-0111

SMITH-BRIDGMAN D16PT.
Flint, Michigan

STORE

CICERO—BERWYN
2-jų butų namas — 4 ir 4 švie

sūs kamb., 45 p. sklypas. Pilna kai
na tik $9.500.

Parklioime mūrinis 2 butų: 2 
po 6-šis kamb., mūrinis garažas.

Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas. 
S butai po 5 kamb. (8 miegamieji). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

ŠIMAITIS REAL ESTATE
4936 VVest 15th Street, Cicero
Tel. OL 6-2223 OL 2-8907

TINKAMAS DIDELEI ŠEIMAI
8 kambarių mur. bungalovv 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
kyta aplinka. $48,000.

TIK §17,900.
5 kmb. 13 meti} 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. BUNGALOVV

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 lr 4 
kamb. butas; viršuje — 6 kamb 

. gražus poilsio kambarys rūsyje 
J $380 mčn. pajamų. Kaina $43,000. 
j VASARVIETfi

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

P- L E O N A S
REAL ESTATE

2735 West 7įsi Street
Tel. WAlbroob 5-6015

Marą. Park. Mūr. 2x4 garaž. §20,900. 
Gage Park Nauj. mūr. 3 mieg. d. 
lot. turi tuojau parduoti, išvyksta iš 
Steito. §16,850.
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

I

Marąuette Parite 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

Marąuette Parke, 12 butų po 4 
kamb. 2-jų aukštų namas. Meti- i 
nes pajamos $13,764. Kaina —

,$87,000. Savininkas. REpublic 7- 2405 W. 51st St. 
8542. ~

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

Tik $23,300 už 2-jų butų gerą pa
jamų mūrinį Brighton Parke, Mont- 
gomery g-vėje. 4 ir 5 kamb., rūsys 
ir pastogė. Šildymas karštu vand. 
Garažas.

A. Norkus Real Estate
WA 5-5039

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St CL 4-2390

Perskaitė "Draugą", duoki 

e ii kitiems pasirkaityti.

Apsimoka skelbtis “DRAUGĖ 
nes Jis plačiausia) sKaitomrr bėtr 
vių dienraštis. Gi skelbimų kaino, 
visiems prieinamos

CONTRACTORS
CONTRACTORS

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

Petrauskas Construction Go.
2523 W. 69th St PR 8-3792

Platinkite “Draugę”.

PASINAUDOKITE 
‘DRAUGO” SPAUSTUVES

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje opaus- 

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje.

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

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

Kviečiame visas organizacijas ir programa vadovus bei 
ritus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU
GO spaustuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS 

4545 West 63 rd Street 
CHICAGd 29, ILL. — TEL. LU 5-9500

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

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

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

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
g Chicago 36, 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 $o. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

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

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

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Doįvnspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 5 
m. garantija. Dedame naujas “cop- 
per-alloy” rinas—“gutters”: niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kaip 
ir “galvanized”. Dažymas iš lauko, 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidrąudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; 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 ir vande
niu šildimus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki 8 metų išsl- 
mokėjimaa

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenue
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OIi 6-0412

Remkite tuos, kuriu skelbimus matot “Drauge

Pasinaudokite “Draugo” flassificd skyriumi

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. Westera Ava. 
Chicago 9, ELL 
Tel. VI 7-3447

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATITEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST S-0703 OL 7-2094 Chicago, Oi.

REZIDENCINIAI, 
^KOMERCINIAI,

MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!



Marija Ona Norvainis, policijos leitenante M. O’Regan, Anastazijai 
Norkus.

LIETUVĖS POLICIJOJE
Pasakoja savo nuotykius

Centrinėje Chicagos policijos jie yra. Seniau buvo papročiai 
būstinėje, 1121 S. State, tar- — kur tėvai ėjo, ten ir vaikus
nauja trys lietuvės moterys po
licininkės. Užėjau pasikalbėti. 
Marčia Wierschem tą dieną sir
go, bet buvo dvi kitos. Marija 
Ona Norvainis (Norvvay), gyv. 
10733 So. Wabash, policijoje 
tarnauja jau 14 metų. Yra bai
gusi Visų Šventų (lietuvių) pa
rap. mokyklą, Šv. Kazimiero a- 
kademiją ir dabar yra Roselan
do lietuvių parapijos narė. Pa 
šakojo, kad jai patinka tarny
ba policijoje — galinti žmo
nėms padėti. Antroji — Anas
tazija Norkus,, gyv. 10153 Ya
tes, South Chicagoje, yra North 
western universitete dvejus me
tus studijavusi psichologiją ir 
rašymą (literatūrą). Priklauso 
Portą Coeli katalikų parapijai.

Joms tenka budėti policijos 
daboklėje, kur atgabenamos a- 
reštuotos moterys. Atvežus nau 
ją įnamę, mūsų lietuvaitės su

vedėsi. Dabar — tėvai išvažiuo
ja, vaikai lieka be tinkamos 
priežiūros su kaimynais, su sau 
goto jais. Tikra tiesa: šeima, ku 
ri kartu pramogauja, kartu mei 
džiasi, išlieka nesuirusi ir leng
viau išvengia šeimos nelaimių.

— Ąr patartumėt kitom mo
terim tarnauti policijoje?

— Patartume. Pirmiau polici
joje tebuvo tik airiai, dabar yra 
daugiau ir kitų tautų. Darbas 
tikras, atlyginimas geras, 3 sa
vaitės atostogų.

— Neatsitiko tarnyboj kokių 
nelaimių?

— Ne, nors prieš tarnybą 
mus paruošė visokiems įvy
kiams, išmokė net ir judo grum 
tynių. Mes areštuotų moterų ne 
mušam. Bet žinoma, kita per
daug prisigėrusi, perdaug nar
kotikų paėmusi. Pasiunta. Rei-

rašo duomenis apie jas, suregist I tada psichologiškai veikti,__  __ ________ ___ ____
ruoja jų turimus daiktus, nuima .Kartą viena norėjo praryti sau koRiu būdu gis seimas “
pirštų nuospaudas, nugabena į 34 heroino kapsulių. Sugauna |buvQ renkamas yra aprašyta1 

tokias, kurios turi elastinius a- , I§ §
patinius ir į juos krautuvėse , ... . , . .F J išimti du sakinius ir su dviejųkemša vagiamus daiktus. Is
aukštesnio luomo tai pasitaiko, 
kad susisiekimo policija areštuo 
ja automobily girtas.

— Tai kas jūsų namuose vy-

kamerą, lydi vežant į teismą, 
susirgusias nuveža į ligoninę ir 
saugo, kad gydomos nepabėg
tų.. Tos lietuvaitės policininkės 
visada uniformuotos ir savo ran 
kinuky turi revolverį, nors gink 
lą joms tekę pavartoti tik per*
pratybas. Į nusikaltėlį šauti ne- resnis jūs 31 vyras?
tekę. Jų rankinuky taip pat yra 
pora knygučių su pagrindinėmis 
teisinėmis ir policijos darbo tai-į 
syklėmis. Jos atlieka nuodugnią 
kratą atgabentų areštuotų mo
terų, dalyvauja kaip liudininkės 
areštuotąsias tardant. O kar
tais areštuotąją atveža tik su
suptą į kokią paklodę, antklodę, 
ir mūsų lietuvaitėms tenka pa
sirūpinti drabužiais...

Jos pasakojo, kad norint įsto
ti į policiją, reikia paduoti pra
šymą miesto rotušėje. Paskiau 
tenka išlaikyti egzaminus, per
eiti sveikatos patikrinimą, o 
kai būna priimtos — išeit 13 
savaičių apmokymą. Moters po
licininkės atlyginimas metams 
nuo $5,412 iki $6,516.

— Kaip jums patinka šios 
pareigos? — paklausiu jas.

— Labai gerai. Daug sykių 
būna sunkios valandos, nes kas 
mėnesį keičia darbo pamainą. 
Tenka pradėti dirbti tai 8 vai. 
ryto, tai 4 vai. po pietų, tai 12 
vai. nakties. Budime moterų a- 
rešto patalpose. Areštuojama 
daug, bet lietuvių mažai. Jeigu 
jau kokią lietuvę atveža, tai ji 
dažnai įsiregistruoja esanti len
kė... Patenka čia už muštynes, 
už narkotikų vartojimą, vogi
mą iš krautuvių, girtavimą, už
daro ir gatvės moteris.

— Dabar jūs patyrusios. Ko
kį duotumėte patarimą, kaid mo
teris nepatektų į daboklę?

— Niekada čia nepakliūtų, 
jeigu išpildytų 10 Dievo įsaky
mų, jei klausytų tėvų iš jau
nystės, jei atmintų, ką mokyto
jas patarė, jei nedraugautų su 
blogais žmonėmis, jei pastoviai 
eitų į bažnyčią. Džiaugiuosi, — J 
pasakojo Anastazija, kuri yrai 
ištekėjusi, — kad manieji vai- j 
kai klauso. Aš visada žinau, kur

sakinių pagalba bandyti duoti 
visuomenei iškraipytą tenden
cingą vaizdą, tegali visai anor- 
malus demogogas.

Knyga yra pasirodžiusi prieš 
dešimt mėnesių. Tose pačiose 
“Naujienose” buvo eilė straips- 

'nių J4 giriančių. Kaip tai atsi
tiko, kad dabar ji pasidarė su
gadina, nemokšos parašyta ir 
net pavojinga? Tai yra ne kas 
kitas, kaip susibūrusių apie 
“Naujienas” asmenų kerštas 
man, kadangi aš esu vienas iš 
tų, kuris atvirai pasisakiau dėl 
ALTo veiklos, reikalaudamas 
jo reformų. Aš labai apgailes
tauju, kad, užuot pulti mane,

Ištekėjusioji atsakė, kad vy
ras. Toliau jos kablėjo:

— Žmonės manė, kad moteris 
policininkė turi būti kietos šir
dies. Bet tai klaida. Mes nuo
širdžiai stengiamės padėti mo
terims nelaimėje. Iš savo kiše? 
niaus kartais ir užvalgyt parū
pinanti ir drabužių, ir parūkyt 
duodam. Daug sykių atgabena 
areštuotąsias basas — pijokai 
batus pavogę..., Reikia gelbėt.

— At leistumėt savo dukterį 
į policininkes?

— Mano jauniausia nori bū
ti. Leistume.

— Ar neteko kada areštuoti 
kokio vyro?

-— Kartą mokyklos vaikai ė- 
mė nusiskųsti, kad vienas vy
ras prie lango rodosi nepado
riai. Jį areštavau. Vasarą mums 
kartais tenka budėti paplūdi
my. Pamatę netinkamai apsi
rengusius, kartais turime per
duoti patruliuojantiems polici
ninkams.

— Ką jūs manote apie Chica
gos moteris?

— Chicagiečių daug neareš
tuoja. Daugiausia policijon pa
tenka atvykusių iš kitų vietų 
— iš pietų. Čia gimusios dau
giau mokytos, geriau išauklėtos, 
gėdinasi, nepapuola taip į da
boklę. Bet tos iš pietų, iš kalnų 
atvykusios — mano, kad taip

ir reikia daryti, kaip jos daro.
— Ką darote, kai būnate lais

vos?
— Praleidžiam laiką namuo

se, su savo šeima, su vaikais. 
Priklausome savo parapijos klu 1 
bams. Tenka pabūti su moks-, i 
leiviais, kai jie turi savo pasi
linksminimus, susirinkimus, čiuo 
žimą ir kitas pramogas. Ateina 
senų žmonių, kuriems padedame 
laiškus rašyti vaikams. Pamo
kome angliškai norinčius priim
ti pilietybę.

— Ar esate labai griežta su 
savo vaikais? — paklausiau iš
tekėjusios.

-— Turiu berniuką ir tris mer 
gaitcs. Prižiūriu, kad būtų ge
ri. Jiems iš pat jaunystės pasa
kyta, ką gali daryt, ko ne. Klau 
sė, kai buvo jauni, klauso ir 
dabar. J. Pr.

A. -f- A.
JONUI RUDAIČIUI mirus, 

jo šeimai ir artimiesiems reiškiame gilia už
uojautą.

Juozas Šarūnas, Gustainio šeimą, 
Girdausku šeima, Pranas Bacevičius ir 
Feliksas Girdauskas

VIEŠAS PAREIŠKIMAS ! šau statyti mūsų bendrus rei-t DRAUGAS, antradienis, 1962 m. birželio mėn. 26 
kalus aukščiau virs asme-

Aukštai Gerb. Redaktoriau: puolamas naudingas darbas,1 aistrų.
Prašau neatsisakyti patai- prie kurio aš prisidėjau. Anuo- au^®ta pagarba,

pinti Tamstos laikraštyje šį : nienės atsiminimai yra vienin-• 
mano pareiškimą. ' telė su Lietuvos tragedija su- \

Jau dviejuose “Naujienų” nu, pažindinanti knyga, kurią eili- ■ 
meriuose buvo puolama B. Ar-' nis amerikietis su malonumu 
monienės anglų kalboje atsimi- i skaito. Jau šiandien ji yra dau- i
nimų knyga “Palik Ašaras Ma- i giau paplitusi Amerikoje, negu; Amerikos katalikų vyrų rū- 
skvoje”, kaip sugadinta knyga, j bet kokia nors kita knyga apiejpesčįu yra gaminama serija fil- 
kenksminga knyga ir buvo iš- Lietuvą Amerikos istorijoje. IrįmU( kuriais bus pavaizduotas 
reikštas džiaugsmas, kad dėl tas atsitinka taip kritišku Lie- Bažnyčios išsivystymas dvide- 
techniškų kliūčių knygai laiku i tuvai laiku, kada kiekvieno ame i šimtie,s Visuotinių susirinkimų 
į Washingtoną neatsiuntus, ji > rikiečio simpatija mums yra įtakoje. Kino nuotraukos yra 
negalėjo būti padalinta senato-, taip reikalinga. Bandyti iš as- daromos Šventojoj žemėj, Tur- 
riams ir kongresmanams. Visi meniškų keršto sumetimų su-' kijoj,
šie teigimai remiasi poros saki
nių citata iš knygos 13 pusla
pio. Lietuviškai ši citata skam
bėtų šitaip: “Naujai išrinktas 
seimas nutarė prašyti Rusiją 
inkorporuoti Lietuvą į Sovietų 
Sąjungą. Delegacija buvo pa
siųsta į Maskvą ir Stalinas bei 
Sovietų atstovų rūmai “lyg tai 
nenoromis” sutiko priimti. Tas 
atsitiko rugpiūčio 3, 1940 me
tais.” Čia citata Naujienose bai 
giasi. Straipsnio autorius “už- i 
miršo” paminėti toliau einantį; 
sakinį, būtent: “Vėliau mes ra
dome, kad taip vadinamas sei-, 
mas ne tiktai buvo išrinktas iš 
komunistų partijos narių, bet 
visos kalbos ir visi nutarimai, 
padaryti šio seimo, buvo pa
ruošti specialaus planavimo ko
miteto Maskvoje dar prieš Lie
tuvos okupaciją.” Kiekvienam 
asmeniui savo gyvenime pas- 
kaičiusiam bent porą knygų 
turi būti visai aišku, kad čia 
pavartota literatūrinė vaizdin
gumo priemonė vadinama prieš 
priešą vartojama kontrastų ryš 
kinimui.

Kiekvienam skaitytojui, per
skaičiusiam tuos sakinius, duo
damas vaizdas formaliosios pu-1 
sės ir apgavikiškos realybės. 1

Algirdas Nasvytis

Bažnyčios susirinkimų 
filmai

Graikijoj, Prancūzijoj, 
kliudyti tos knygos platinimą Italijoj, Šveicarijoj ir Vokieti- 
ir įtaigoti lietuviams, kad jie j joj.
nepropaguotų tos knygos ame-,
rikiečių tarpe, yra neatsakin- į Visi broliai
gas veiksmas, reikalaujantis Į
griežščiausio pasmerkimo. [ Birželio 2-4 dienomis prie 

Aš nerišu šios knygos su sa- Dievo Motinos apsireiškimų gro 
vo asmeniu ir visai nesijaudinu tos Lourde meldėsi 45 tūkstan 
dėl asmeniškų puolimų. Aš pra- čiai karių, priklausančių 20-

Mirus mielam draugui
A. -J- A.

JONUI RUDAIČIUI
jo žmonai Magdalenai, ir šeimai reiškiame 
giliausią užuojautą.

Didžbaliy šeima ir Jonas Abraitis
1 Im nrrTrmml-----

y y ..... ” - . • į :■ ■

Mirus mielam draugui
A. + A.

JONUI RUDAIČIUI, 
jo žmonai Magdalenai ir šeimai, reiškiame 
giliausią užuojautą.

Antanina ir Justinas Račiūnai ir 
Onutė ir Zenonas Buinevičiai

Mielam

VYTAUTUI MIKŪNUI IR ŠEIMAI, 
jo brangiai mamytei Lietuvoje mirus, gilią 
užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.

L. ir A. Sispaščiai

PADĖKA
Visiems draugams ir pažįstamiems pa- 

reiškusiems užuojautą ir dalyvavusiems 
mano mylimo ir brangaus vyro dailinin
ko ir diplomato

A. -f A.

ADALBERTO STANEIKOS 
laidotuvėse, nuoširdžiai dėkoju.

Dr. Marija Sfaneikiene

A. + A.
JUOZAPAS GEDMINSKAS

Gyveno 4135 S. Rockvvell St.
Mirė birželio 24 d., 1962, 2:10 vai. p. p., sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskričio, Kruopių parap. 

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs: Juozapas, marti 

Emilija ir Stanislovas, marti Marijona, 4 anūkai: Robert 
Gedmin, jo žmona Dorothy ir1 Mary Ann Drummond, jos vy
ras arthur, Nancy ir Pa.tricia Gedmin, 4 proanūkai, švogerka 
Agnieška Cepello, jos vyras Michael, švogeris Peter Samoška 
su šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Buvo amžinas narys Šv. Kazimiero Vienuolyno Rėmėjų 
D-jos.

Priklausė Šv. Vardo draugijai, žagariečių Klubui ir Ute
niškių klubui.

Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4330 S. 
California Avė.

Laidotuvės įvyks treč., birželio 27 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Švenč. P. M. Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, marčios, anūkai, proanūkai ir kiti gi
minės.

Laidotuvių direktorius John F. Eudeikis, Tel. LA 3-0440.

čiai įvairių tautų. “Mūsų tarpe : mes visi esame broliai vienos 
nėra užsieniečių”, — kalbėjo ' dangiškosios tėvynės vaikai, 
šiai maldoj susitelkusiai tarp-’ Bendra malda ir giesmės mūsų 
tautinei kariuomenei Paryžiaus širdyge uždegg neužgesįnamą 

meilę vienų kitiems.”kardinolas Feltin. — “Čia dan 
giškosios Motinos akivaizdoje

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELIHYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 ĮVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. N E L S 0 M

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT GO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Paslrli5.kim.fts Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nno kapinių

F. KI IIKIKIS
DUBOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605-67 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2
4330-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ii LA 3-9852

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IE NAKTĮ

' H f 
IftOl

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst Si. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avg,, Cicero. TOvvnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAW5CZ
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

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

PETRAS BIELIŪNAS
«348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-8401

POVILAS IjRIDlKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1188—1139

VASAITIS — BUTKUS ~~~
1446 S. 50th AVĖ,, CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003
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X Prof. R. Sealey, laikinai 
dėstąs Seattle, Wash., universi
tete, dažnai perka lietuviškų 
knygų. Profesorius galėtų būti 
pavyzdžiu daugeliui mūsų in
teligentų, vengiančių lietuviš
kos knygos. Prof. Sealey yra 
anglas, puikiai išmokęs lietu
vių kalbą, vasaros semestrą dė
stąs Seattle universitete.

X Sesuo Virginija, prieš še
šerius metus buvusi Šv. Kry
žiaus ligoninės viršininkė, vėl 
sugrįžo ligoninėn vadovauti pe- 
diatrikos departamentui nau
jame pastate.

X Jonas Paeankis, žinomas 
pensininkų įmonės savininkes, 
su dukromis buvo išvykęs ap
lankyti savo sūnaus šeimos, gy 
venančios Hanfield, Calif. Sū
nus, kuris yra armijos kapito
nas, tarnauja Chicagoj, bet jo 
žmona gyvena Californijoj.

X Dr. A. Šimkus ir dr. B. 
Zubriekas priklausė Šv. Kry
žiaus ligoninės gydytojų perso
nalui per 25 metus. Tos sukak
ties proga buvo apdovanoti spe 
cialiu atžymėjimu.

X Dalia Šulaitytė, Aldonos 
ir Juozo duktė, galutinai parink 
ta atstovauti lietuvius Preky
bos ir Pramonės parodoje Chi
cagoje. Anksčiau Dalia buvo iš 
rinkta tik lietuvių, o dabar ją 
išrinko ir amerikiečių komisija. 
Lietuvaitės gražuolės paskirtis 
parodos metu reprezentuoti Lie 
tuvą ir lietuvius.

X Metinis Gintaro balius, 
Chicagos Moterų klubo sureng
tas šeštadienį puošniose South 
Shore Club patalpose, praėjo 
su ypatingu pasisekimu, daly
vaujant gausiam būriui rinkti
nių svečių. Skambėjo lietuviš
kos melodijos ir buvo į lietu
viškos visuomenės veiklą įves
dintos debiutantės A. Aleksiū
naitė, A. Gudėnaitė, K. Kairy
tė, J. Mackevičiūtė, M. Shaules, 
Ch. Torok. Programą sumaniai 
pravedė šių tradicinių iškilmių 
sumanytoja J. Daužvardienė. 
Vėliau bus platesnis aprašy
mas.

X Nekalto Prasidėjimo Sese
rų Rėmėjų Cicero skyriaus val
dyba susirinkusi Marijos Remie 
nės bute, nutarė vasaros metu 
pravesti naujų narių vajų, o 
rugsėjo 30 d. suruošti Cicero 
parapijos salėje madų parodą 
Putnamo seselių darbams pa
remti.

X Stasiui Terminui, 3350 
W. 64th St., tik už 6 dienas 
praleistas ligoninėj Leonardas 
Jankauskas įteikė $268.31. Iš 
viso iki šiol jam jau įteikta 
$4,058.96. L. Jankausko telef. 
LU 5-2094. (Sk.)

X Pranas Pranckevičius pa
sistatydino didelį apartamentinį 
namą 69 ir Fairfield g. kampe. 
Statė žinomas kontraktorius J. 
Stankus. Birželio 24 d. nauja
sis namas buvo pašventintas ir 
jame padarytos šaunios įkurtu
vės, kuriose dalyvavo didelis 
būrys P. ir S. Pranckevičių 
draugų ir artimųjų, tarp jų bu
vo ir jo brolis Antanas Pranc
kevičius, su žmona ir trimis vai 
kučiais atvykęs iš Hamilton, 
Kanados.

X Cicero šv. Antano parapi
jos bažnyčioj kitą sekmadienį 
bus renkamos aukos Balfui. 
Tam reikalui praėjusį sekmadie 
nį buvo išdalinti vokeliai.

IŠ ARTJ IR TOLI 

DIDž. BRITANIJOJE
— Kun. J. Gutauskas pakel

tas į prelatus. Neseniai jis ga
vo iš prel. L. Tulabos tokį laiš- |das)’ suzalodama dau§ nam4 ir 

padarydama beveik mil. dol.ką. “Su dideliu džiaugsmu jums 
pranešu, kad popiežius Jonas 
XXIII, vertindamas jūsų nuo- 

I pelnus Bažnyčiai, rūpinantis šie 
lų išganymu mūsų tautiečių gy- 

' venančių Škotijoje suteikė jums 
savo rūmų prelato titulą. Do- 

, kumentus perduosiu jums, kai 
,atvyksit pas mus. Manau, kad 
į čia bus galima užsisakyti ir dra 
bužius. Sveikinu savo ir visos 
kolegijos vardu. Te Dievulis ir 
toliau laimina jūsų gražią dar-
buotę mūsų tautiečių dvasinei sjų jr sudaręs apie $40,000 nuo 
gerovei. Žinau jūsų kuklumą, , stolių. 

į tačiau mes esame netik sau, o
kitiems. Jūsų išaukštinimas su
teiks džiaugsmo ir pasididžia
vimo visiems, kurie yra jums 
artimi”.

— Mykolas Slapšys, gyv. To to neapmokamoms atostogoms, 
ronte^šiais, metais baigė Onta- VAŽIUOJANT KELIU ARBA 

EŽERU
Gerokai įsikaušę, ar važiuotų

rio Meno kolegiją, Industrial 
Design skyrių, gavo diplomą ir i 
jau dirba savo specialybėj. Ka- ' 
dangi yra vedęs ir augina sū
nų Eduardą - Mykolą, todėl ir 
mokslas buvo sunkus, nes va
saros metu studentams buvo 
sunku gauti darbo, o ypač me
nininkams. Birže'io 13 d. Myko 
las ir žmona Rita šventė trijų
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį ir gimimo dieną, todėl ta Schipper = savo automašina nu 
proga jo motina surengė kuk
lias vaišes, o taip pat buvo už'
prašiusi šv. mišias, kad Dievas
laimino laimingai užbaigti mok- i P°ūcijos sulaikytas už neblai- 
slą. Mykolas yra dėkingas už Įvum4-
paramą studijų metu savo žmo
nai Ritai, uošviams Juknevi- 
čiams ir savo tėveliams.

Marijonų Berniukų Stovyklos stovyklautojai: Ed. Lipskis, L. Raslavičius, Ed. 
Šilkaitis. Stovykloje šiuo metu stovyklauja apie 30 berniukų. Vadovauja 

kun. J. Navys, MIC.

Atomo galingumas

Atominė bomba sprogdama ratūra saulės centre gali būti 
veikia trejopai: savo sprogsta- apie 30—1,000 milijonų laips- 
mąja jėga, savo karščiu ir ra- nių. Ir temepratūros, ir sprogi- 
dioaktyviniais spinduliais. Na- mo veiksmo išdava pakanka- 
gasaki bomba, sprogdama tu- mai išryškėjo sprogdinant, ka
rėjo išvystyti 50 milijonų Cel- ro metu, Japonijoje miestus, 
sijaus laipsnių temperatūrą ir Tiek pat baisios buvo radiospin 
sprogstamąjį, kuris yra lygus duliavimo pasekmės — dar ir 
trotilo 20,000 tonų pajėgumui, šiandien Japonijoj yra tūkstan 
Ką reiškia tokia temperatūra, čiai žmonių, dėl to netekusių 
galima iš to suprasti, kad mok- sveikatos, o šimtai tūkstančių 
slininkų apskaičiavimu tempe- žuvo iš karto.

Pre!. Pr. Jurą 40 m. kunigystės sukakties proga sveikina Šv. Pranciškaus 
parapijos Lawrence, Mass., mokiniai. Nuotr. B. Kerbelienės

CHICAGOS ŽINIOS
SMALSUOLIAI TRUKDO 

VALYMO DARBĄ
Kur šeštadienį po pietų prie 

147-tos ir Central Park gatvių 
smogė sūkurinė audra (torna-

nuostolių, sekmadienį ir pirma
dienį suplūdo tūkstantinės mi
nios smalsuolių, kurie trukdė 
valymo darbą. Vietinės Midlo- 
thian policijos vadas pareiškė: 
“Smalsuoliai beveik sudaro dau 
giau bėdos negu pati audra”.

DEGĖ SKERDYKLOS
Prie apleistųjų jau rengia

mų griauti Swift skerdyklų, 
arti Loomis ir 42-ros gt., įvyko 
gaisras, iššaukęs daug uniage-

VYKSTA LĖKTUVŲ 
STREIKAS

i Lėktuvų inžinierių streikas 
palietė ir Chicagą, kur iš Eas
tern Air linijos turimų 17,906 
darbininkų, 619 turi likti be dar

automobiliu ar motoriniu laivu!I
ežeru, susilaukia to paties liki- į 
mo. Sekmadienį pakraščio poli
cija sulaikė Charles Cameron, 
5200 S. Troy gt., kuris vairuo
damas savo jachtą Bum Bum 
rankoj laikė alaus stiklinę. Tą 
pat dieną smuikininkas James

griovė šviesos stulpą North- 
west ekspresiniame kelyje prie 
Ontario gatvės. Jis irgi buvo

RAŠTINĖS DARBININKŲ 
ALGA

Vidurinė raštinės darbininkų

savaitinė alga Chicagos rajone 
šiuo metu yra $82.78. Tai yra 
18% daugiau negu prieš penke
rius metus.

AR VERTA RŪKYTI „ A ,. TT.». , . • , Bridgeporto skyriaus, kurioAmerikos Vėžio draugija, ku .pirm. yra S. Kaulakiene, pala-rios centro raštinė yra Chica
goje, pagamino 19-kos minučių 
ilgio spalvotą filmą tema “Ar 
verta rūkyti?’’ Draugija tikisi 
parodyti filmą 30,000 mokyklų. 
Filmas taikomas jaunamečiams.
Ta pati draugija jaū išplatino , , ., , . .... , ... sk., vad. pirm. A. Skrebutienes,

i turėjo rugstaus pieno ir me
daus. Town of Lake sk., ku
riam pirmininkauja P. Turskie- 
nė, turėjo ledų ir kitų saldžių 
dalykėlių. Garsiakalbius tvarkė 
J. Bartkus. Taip visi įsijungę į 
darbą gražiai aptarnavo susi
rinkusius, prisidėjo prie gerų 
darbų, katalikų spaudos ir mo
kyklų išlaikymo.

lapelių “Ar man rūkyti?”
PABRANGS KELIONĖ Į 

SANDCNUS
Chicago, South Shore & South 

Bend elektrizuotas gelžkelis pra 
šė atitinkamų komisijų leidimo 
pakelti kelionių kainą 5-10%. 
Šiuo gelžkeliu kasdien naudoja
si 15,000 keleivių.

Sesele Margarita su viena iš N. P. seserų vadovaujamo vaikų darželio 
globotinių Toronte.

BERMUDA KONKURUOJA SU 

PRANCŪZAIS
V. ZALATORIUS

BERMUDA, VI.15. — Ber- imi. Lajus sugeria iš žiedų kva- 
mudų salose, Atlanto viduryje, ’pą.
kuriose beveik nėra pramonės, 
kvepalų gamyba stovi pirmau
jančioje vietoje.

Kiekvienos sėkmingos pra- i skiedinys užfiksuojamas ar tai
monės pagrinde yra gamtos tur 
tai — Bermudoje gėlės: olean
dras, jazminai, lelijos ir Kris
taus Kančios gėlės. Gėlių čia 
pilnos pakelės, kaip botanikos 
sode, pilni laukai, kaip Olandi
joje. Nenuostabu tad, kad 1929 
m. du anglai Smitas ir Skotas 
pradėjo daryti bandymus su ve
lykinėmis lelijomis. Jiems pa
vyko. Bandymų išdava buvo 
“Lili” kvepalai, pradėti parda
vinėti 1931 m. ir dar šiandien 
stipriai konkuruoją su prancū
ziškomis firmomis.

Smito ir Skoto fabrikas visai 
nepanašus į Gary plieno liejyk
las. Jis įsikūręs nedideliame na
melyje ir yra daugiau laborato
rija nei farbikas.

Nuo fabriko namelis baltu 
stogu ir pakopomis skyriasi dar 
ir tuo, kad čia lankytojų dau
giau kaip darbininkų, tyla kaip 
ligoninėje ir kvapas, kaip kve
palų fabrike.

Vadovė mielai paaiškina, kad 
kvepalų gamyba vyksta trimis 
stadijomis.

Pirmoje gėlės sudedamos į
medines dėžes, kurių vidus yra kyla lyg kryžius, ant kurio ma- 
stiklinis, išteptas avienos lajų- tyti trys vinys, ir net pats Kris

MARIJONŲ BENDRADAR
BIŲ PIKNIKAS GERAI 

PAVYKO
Tėvų Marijonų Bendradarbių 

Chicagos apskrities metinis pik 
nikas įvyko Marijonų semina
rijose soduose, Clarendon Hills, 
III., pereitą sekmadienį, birželio 
24 d. Šv. mišias bendradarbių 
intencija atlaikė kun. J. Kar- 
dauskas.

Oras buvo geras — ne per
daug karštas, tai žmonių susi
rinko vidutiniškai. Buvo sve
čių net iš toliau atvažiavusių, 
kaip dr. A. Laucis su žmona iš 
Mt. Olive, UI., Marčiukaitienė 
iš Gilespie, III., ir kt.

Plokštelių muzikai grojant, 
čia buvo galima pasivaišinti ir 
atsigaivinti. Atskirus stalus tu
rėjo beveik visi Tėvų Marijonų 
Bendradarbių dr-jos skyriai. Į- 
vairių užkandžių galėjai gauti

pinėje. Cicero skyrius, kuriam 
vadovauja E. Dvilaitienė, teikė 
gėrimų ir užkandžių. Marąuette 
Parko sk. su savo pirm. P. Du- 
binskiene buvo paruošusios įvai 
rių užkandžių, Brighton Parko

Sekantis žingsnis yra išplauti 
tą gėlių ekstraktą alkoholiu. Pa 
galiau paskutinėje stadijoje

Abisinijos leopardo, ar bangi
nio, ar Tibeto briedžių tulžimi 
ir kitų liaukų sekrecijomis.

Po poros mėnesių nokinimo 
bonkose kvepalai paruošti rin
kai.

Kai prancūzai savo kvepa
lams daugiausia naudoja rožes, 
tai bermudiečiai keletą gėlių rū
šių. Viena jų yra Kristaus Kan
čios gėlė. Nepaprastas tai žie
das!

Pats augalas yra vijoklinis. 
Juo susidomėjo ispanų ir italų 
misijonieriai Meksikoje ir P. 
Amerikoje. Aprašytas jis ir Šv. 
Rašte.

Žiedas yra baltas su lelijavu 
atspalviu. Kokių 2.5 colio skers 
mens. Jame galima įsivaizduoti 
visą Kristaus Kančią.

Dešimt žiedalapių vaizduoja 
apaštalus. Apie kuokeles auga 
daugybė lazdelių, kurios vaiz
duoja žmonių minią per Kris
taus nukryžiavimą. Aplink kuo 
kėlės yra, taip vadinamas, erš
kėčių vainikas su 72 taškiukais 
— dygliais.

Pagaliau pačios kuokelės pa

Tik temstant pamažu skirstė
si žmonės, bet buvo patenkinti 
atsigaivinę puikiu sodų oru, ati 
trukę nuo miesto triukšmo ir 
pabuvoję su pažįstamais ir sa
vaisiais. —Pn.

HANAU LIET. GIMNAZIJOS
IOS LAIDOS SUSITIKIMAS
Po kapituliacijos Vokietijoje 

buvo įsteigta ne viena gimnazi
ja. Viena iš didžiausių buvo 
Hanau lietuvių stovykloje. Pir
moji laida baigė gimnaziją 
1946 m. — iš viso 32 mokiniai.

Birželio 23 d. 17 šios laidos 
mokinių susirinko St. ir dr. P. 
Kisielių namuose, Cicero, prisi
minti mokslo baigimą ir pagy
venti praeities nuotaikomis. Iš 
jų didžioji dalis jau sukūrusi 
šeimas, todėl iš viso buvo su- 

1 sirinkę su vyrais arba žmono- 
| mis 29 svečiai. Iš baigusių pir- 
| mąją Hanau liet. gimnazijos 
laidą, be pačios namų šeiminin 
kės Stefos Kisielienės, dalyva
vo dar E. Valiūnienė (iš New 
Yorko), T. Jonynas (iš Detroi
to), J- Kiemaitis (iš St. Louis), 
iš Kanados — A. Skaistienė, S. 
Ulozienė, A. Gotceitas, čikagiš- 
kiai — D. Stankaitytė, I. Lais- 
vėnaitė, L. Kolytė-Sarokin, K. 

i Vasiljevas, R. Latožienė, A. Mi 
1 lūnas, A. Kolis, E. Imbrasaitė,
I S. Užupienė. Buvo pasidalinta 
mintimis, pasivaišinta ir pasi
šokta. ss.

—o—
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
CHICAGOS APYGARDOS IR 
CHICAGOS ALT KOMITETO 

PRANEŠIMAS
Ryšium su JAV-bių preziden

to neužilgo skelbsima Paverg
tųjų Tautų savaite liepos mėn. 
viduryje birželio 22 d. Chica
gos miesto savivaldybėje įvyko 
tautinių grupių atstovų pasita
rimas. Jam vadovavo Chicagos 
miesto specialių įvykių direkto
rius p. Reilly. Lietuviams at
stovavo LB Chicagos apygar
dos v-bos vicepirmininkas vie
šiems reikalams B. Nainys, L. 
Prapuolenis ir J. Kižys.

Pasitarime išryškėjo, jog pa
grindinis įvykis Pavergtųjų 

: Tautų Savaitės proga Chicagoj 
į bus masinis mitingas liepos 15 
d., 2 v. p. p. Grant parke.

tus su penkiomis žaizdomis.
Vakare, vaikštant po botani

kos sodą, mūsų šeimininkė A. 
Spurling, pamačius vieną Kris
taus Kančios žiedą, apsidairo ir 
greitai nusiskina. Ji mano, kad 
jis laimę neša.

Mes lietuviškai iš jos pasijuo 
kiam tarp savęs. Ji susigėdus 
klausia:

— Kokia jūs čia kalba kal
bat?

— Lietuviškai, — atsakom.
— Kas tai? — ji vėl paklau

sia.
Paaiškinam, kad tai kelias

dešimt kartų didesnė valstybė 
už Bermudų ir už ją senesnė. 
Mat Bermuda didžiuojasi esanti 
seniausia anglų kolonija.

Ant rytojaus 72 metų senutė 
vėl susidomi, kaip tos “didelės” 
valstybės pavadinimas.

— Užrašykit man jos var
dą prie savo pavardės svečių 
knygoje, — sako ji. Aš jau tu
rėjau vokiečių, prancūzų, dabar 
jūs.

Išpildom jos prašymą, ir dar 
tebekvepėdami nuo vakar viso
kiais kvepalais, ruošiamės eiti 
maudytis į uolėtą vandenyną.

Tarp kitko, skirtumas tarp 
kvepalų ir odekolono yra tas, 
kad odekolone žymiai daugiau 
alkoholio, tai praskiesti kvepa
lai.

— Bostono policija iš vieno 
buto išgabeno 110 šunų ir 85 
kates. Visas šis žvėrynas buvo 
septynių kambarių name, kuria 
me kartu gyveno motina ir jos 
dukra senmergė.

Siekiant suorganizuoti ko 
skaitlingesnį lietuvių dalyvavi
mą tame parengime, LB Chica
gos apygardos v-ba ir Chicagos 
ALT komitetas kviečia visų lie
tuviškų organizacijų ir spau
dos atstovų pasitarimą birželio 
29 d., 7 v. v. Jaunimo Centre, 

i Visos lietuvių organizacijos 
j turėtų aktyviai dalyvauti ir 
į šiais metais išlyginti tai, kas 
pereitais metais tapo skaudu ir 
liūdna dėl menko dalyvavimo. 
Pereitais metais parodytas ne- 
sidomėjimas iššaukė kaikurių 
amerikiečių sluogsnių priekaiš
tus ir nuomonę, jog, vargu, ar 
yra logiška JAV-bėms rūpintis 
pavergtomis tautomis, jei tų pa 
čių tautų nariai, esantieji Chi
cagoje, nesidomi tais reikalais. 
Todėl LB Chicagos apygardos 
v-ba ir Chicagos ALT komite
tas primygtinai kviečia Chica
gos lietuvius šiais metais pasi
rodyti esant ne vien statistiška, 
bet tikrai organiška, gyvybin
ga visuomene.

ŠACHMATŲ TURNYRAS

Birželio 16 ir 17 dienomis Au 
roroj suruoštas “Open” 5 ratų 
šachmatų turnyras sutraukė ga 
na gražų būrį šachmatininkų. 
Dalyvavo 58 žaidėjai — du net 
iš Kanados. Iš lietuvių—5, vi
si iš Chicagos. Kaip ir buvo ti
kėtasi, pirmą vietą išsikovojo 
meisteris Teodorovič, antrą či- 
kagiškis Formanck. Iš lietuvių 
geriausiais pasirodė Palčiaus- 
kas, surinkęs iš galimų 5 taškų 
— 4 ir pasidalinęs su Sandriu 
3—4 vietą. Po jo Šalkauskas su 
3y2 t., Karpuška 2y2» Zujus ir 
Jankauskas po 2 tašku.

Auroroj gyvenąs dr. J. Gilau 
delis du syk lankėsi turnyre, do 
mėdamasis mūsiškių pasiseki
mais, gi pasibaigus žaidinėms 
visus ten dalyvavusius lietuvius 
pasikvietė į savo gražią rezi
denciją vaišėms. Už tai jam 
šachmatininkai labai dėkingi.

V. K.
MAŽŲJŲ GEGUŽINĖ

III. Liet. Gyd. dr-jos Pagalbi
nio Moterų vieneto pirmininkė 
Al. Lipskienė, užbaigdama savo 
darbo metus, nepamiršo ir mū
sų mažųjų vaikučių, suorgani
zuodama jiems gražų pikniką, 
kuris įvyko birželio 12 d. pas 
J. Vienužienę, gražioje gamtos 
aplinkoje.

Gražiai padengti stalai ir pa
ruošti įvairūs skanumynai jau 
iš pat ankstaus ryto laukė jau
nučių svečių. Jos pastangos ne
buvo beprasmingos. Pilnas kie
mas prigūžėjo vaikų ir jų glo
bėjų.

Al. Lipskienė dalino tiems, 
kurie mokėjo gražiai lietuviškai 
padeklamuoti, padainuoti ar suk 
tinį pašokti.

Vieni dainavo, kiti deklama
vo, suktinį, klumpakojį šoko 
net ir choru apie juodąjį kamin 
kretį sudainavo, kurį pravedė 
jaunieji Lipskiai. Lietuviškai 
kalbėjo, dainavo, mamytės ir 
vaikučiai džiaugėsi, nieko ne
trūko, tik diena buvo pertrum- 
pa. A, Vileišienė

'llllllllllll!l!!!IIIHIItIIIIIIIIlllllllllllllllllll

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 VVest 63rd Street 

Chicago 29, Illinois 
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