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Sveikiname latviu jaunimą kūrybingame Isstivalyje
Kūrybos ugnis ir tikėjimas atgauti 

nepriklausomybę tejungia mus
Džiaugdamiesi latvių tautos jaunimo aktyvumu, kuris bus 

taip akivaizdžiai demonstruojamas nuo birželio 30 iki liepos 8 
Chicągoje, linkime bendro likimo broliams gero pasisekimo. Te
būna Jūsų rankos nepavargstančios, o Jūsų širdys neatšąlan
čios. Kūrybos ugnis ir tikėjimas laisvės prisikėlimu tejungia ir 
telydi mus visus į šviesios ateities viziją prie Dauguvos ir prie 
Nemuno krantų.

*
Antrojo Latvių Jaunimo festivalio Rengimo Komitetas, 

kreipdamasis į lietuvius, sako:
— Mieli lietuviai — mūsų broliai! Sekančių astuonių dienų 

laikotarpyje jaunieji Chieagos latviai stato spektaklį, kuris turi 
atnaujinti laisvės viltis mūsų kraštams.

Trumpai iš visur
— Prezidentas Kennedy per — Pietų Vietnamo karinė va- 

JAV darbo sekretorių Goldber-! dovybė nuleido 4,000 karių ko-
gą pranešė Amerikos sionistų 
organizacijai, kad šis kraštas 
nori taikos ir ekonominės gero
vės Vidurio Rytuose.

— Prezidentas Kennedy pa
sirašė specialų įstatymą, kad 
žmonės, pabėgę iš savo tėvynių, 
laikinai apsigyvenę Amerikoje, 
vėliau gali priimti JAV piliety
bę.

— Argentinoje pronaciai “ga
landa dantis” prieš žydus. Ar
gentinoje stiprėja antisemitiz
mas. Antisemitizmas labiau ė- 
mė reikštis, kai Izraelis pako
rė Adolfą Eichmaną.

— Keturi vyrai pradėjo dvy-

munistų partizanų užnugaryje, 
kad juos paimtų nelaisvėn. Pie
tų Vietnamo kareivius parėmė 
sunkioji artilerija ir laivynas.

— Dar 100 indonezų parašiu
tininkų šiom dienom buvo nu
leista Vakarų Naujojoje Gvinė
joje kovoti prieš olandų karines 
įgulas.

— Buvusio Britanijos prem
jero Churchillio kojos operacija 
padaryta vakar.

5,000 paliko Oraną, 
sugrįžo į Ispaniją

Alžirijoje rytoj bus referendumas, kuris1 nuspręs alžiriečių ateitį. Alžirija gaus nepriklausomybę.
(UPI)

Kennedžiui suteiktos ypatingos užsienio 

prekybos galios, kokių kiti neturėjo
Naujas prekybos įstatymas praplečia prezidento teises muitų srityje

WASHINGTONAS. Atsto-likos valandų pasniką prie Jung
tinių Amerikos Valstybių kon- MADRIDAS. Apie 5,000 
sulato Bombay mieste Indijo- i isPan4 sugrįžo į savo tėvynę 
je, protestuodami prieš JAV! iš Alžirijos Orano ketvirtadienį; 
atominius bandymus. Į 3ie atplaukė dviem Ispanų lai- . .

— Keturiolika Jungtinių A- vais- Pabėgėliai, kurie gyveno tarptautinėje prekyboje muitų

vų Rūmai užvakar 298 balsais 
prieš 125 priėmė naują įstaty
mo projektą, kuriuo prezidentui, 
suteikiamos platesnės galios

mo projektu prezidento galia centų tropikiniams žemdirbys-

Alžirijoje daug metų, pareiškė, 
jog jie nutarę “sugrįžti, nes ten 
nebegalima pakelti esamos pa
dėties. Ten yra pragaras”.

Švedija sumokėjo 
visą skolą JAV

merikos Valstybių laikraščių re
daktorių birželio 27 dieną at
vyko į Sovietų Sąjungą dvide
šimt trejų dienų vizito. Gal būt, 
jie vizituos ir diktatorių Chruš-

Clovą Alžiriečiai Maroke
balsavo

RABAT, Marokas. — Alžirie-
WASHINGTONAS __ Švedi- j apsisprendimo referendumas

ja užvakar sumokėjo visą liku- Maroko baigtas birželio 27 die- 
sią skolą Jungtinių Amerikos n^’ 29,179 alžiriečiams atidavus 
Valstybių vyriausybei. Skola su!savo balsus, kurie bus nuga- 
mokėta 21 metus anksčiau nei benti i Alžiriją. Pačioje Alžirijo- 
buvo nustatyta. J'e referendumas bus rytoj.

Iždas pranešė, jog jis gavo
iš Švedijos $16,217,506.85 skolos 
apmokėjimą, kuris panaikino'vi
sas skolas, padarytas pagal Mar j _ popiežius Jonas XXIII, kai 
shallio planą. Į šį atlygį įeina bedamas šv. Petro ir Povilo

srityje. Tokių įgaliojimų nėra 
turėjęs joks JAV prezidentas. 
Prez. Kennedy pareiškė tuo pa
sitenkinimą ir taipgi viltį, kad 
šis įstatymo projektas bus greit 
priimtas ir senato, nes tai, anot 
prezidento, turi gyvybinės svar
bos Jungtinėms Amerikos Vals
tybėms. Šio įstatymo baiminosi 
pietiečiai, bijodami Portugalijos 
ir Hong Kongo medvilnės kon
kurencijos, jeigu būtų numa
žinti muitai. Tačiau pietiečiams 
buvo garantuota, kad jų intere
sai nenukentės.

Šiuo kongreso priimtu įstaty-

Naujausios žinios

sudarinėti prekybos sutartis su 
užsienio valstybėmis pratęsia
ma nuo š. m. liepos mėn. 1 d. 
iki 1967 m. birželio 30 d. Pa
grindiniai šio įstatymo nuosta
tai:

1. Prezidentui penkerių metų 
laikotarpiui duodama teisė su
mažinti muitus iki 50 procentų 
nuo tų muitų, kurie buvo galio
je š. m. liepos 1 d. Taipgi pre
zidentui suteikiama teisė 50 pro 
Centų pakelti muitus (nuo 1934 
m. galiojusiųjų). Be to — pre
zidentas gali nustatyti įvežamų 
prekių kvotas.

2. Prezidentui nustatytais at
vejais leidžiama numušti muitus 
net daugiau kai 50 procentų, 
kada prezidentas randa, kad JA 
Valstybės ir Europos Bendro
sios Rinkos prekyba tuo perio
du apima 80 procentų ar dau-

tės ir miškų produktams, kai tie 
produktai JAV-se mažai tėra ga 
minami.

4. Įstatymas palaiko didžiojo 
palankumo principą abipusiai 
draugingų valstybių prekybai, 
bet neleidžia to principo taikyti 
Kubai, Lenkijai ir Jugoslavijai.

$197,506.85 proc.

WASHINGTONAS. — Ato
minės Energijos komisija už
vakar atliko 40-tą požeminį a- 
tominį bandymą Nevadoje. Ban 
dymai atnaujinti praėjusį rugsė 
jį.

KALENDORIUS
Birželio 30 d.: šv. Emilija, 

Tautgintas, Uogelė.
Liepos 1 d.: III sekm. po Sek

minių, Švč. Jėzaus Kraujo šven
tė, Gandrutis.

Liepos 2 d.: Švc. P. Marijos 
aplankymas, Lengvelis, Žilvine.

ORAS
Oro biuras praneša: Cbica- 

goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 80 laipsnių, galimas lie
tus su perkūnija; rytoj — vė
siau.

Saulė teka 5:19, leidžias 8:29.

vigilijoje, pareiškė, jog pasau
lį ištiko aitrumas ir konflik
tai.

Popiežius dalyvavo mišparuo 
se šv. Petro bazilikoje, kur jis 
kalbėjo apie 3,000 piligrimų.

“Nėra taikos, nėra saugumo”, 
— pareiškė popiežius.

“Nėra ramybės. Šiandien pa
saulis ištiktas aitrumo ir kon
fliktų. Virpėjimas ir baimė vi
sur jaučiama. Mes privalome 
prašyti Visagalį, kad Jis mums 
suteiktų taiką”, — pabrėžė Šv. 
Tėvas.

— Belgų valdomos teritori
jos Ruanda ir Urundi rytoj gau 
na nepriklausomybę kaip dvi 
atskiros valstybės.

— Austrijos kancleris Alfons 
Gorbach užvakar atvyko į So
vietų Sąjungą 10 dienų vizito 
ir pasikalbėti su diktatorium 
Chruščiovu, norėdamas apra

minti Kremliaus opoziciją neut
ralios Austrijos planams palai
kyti santykius su Europos E- 
konomine Bendruomene.

— Sovietų diktatorius Chruš
čiovas, kalbėdamasis su Austri
jos kancleriu Maskvoje, vakar 
smarkiai puolė Europos Ekono
minę Bendruomenę (Bendrąją 
Rinką).

— Portugalija ir Jungtinės 
Amerikos Valstybės greitai pra
dės derybas dėl atnaujinimo a- 
merikiečfų sutarties naudotis 
strategine JAV aviacijos baze 
Azoruose. Sutartis baigiasi šių 
metų gale.

— Britų užsienio reikalų mi
nisterija užvakar pranešė, kad 
“šiek tiek sušvelninti” suvar
žymai keliauti į komunistinę 
Kiniją.

— Didelės sausros graso Ko
rėjos javams. Dar tokių saus
rų nėra buvę per penkerius 
metus.

Iškilmingai Meksikoje sutiktas 

prezidentas Kennedy
MEXICO CITY. — Preziden

tas Kennedy vakar pietų metu 
atskrido į Mcxico City pasikal
bėti su Meksikos prezidentu A- 
dolfo Lopez Mateos šių dienų 
politinėmis aktualijomis. Abiejų 
kraštų valstybininkų pasitari
mų darbotvarkėje: savitarpiniai 
Meksikos ir JAV santykiai ir 
pažangos programa ekonomi
niame ir socialiniame gyveni
me.

Prezidentą Kennedį ir jo žmo
ną Jacąueline, nusileidus jų lėk 
tuvui Mexico City aerodrome, 
sutiko Meksikos prezidentas Ma 
teos ir jo žmona Ieva. Svečius 
iš Jungtinių Amerikos Valsty
bių sveikino daugiau kaip 100,

000 meksikiečių, nors komunis
tai ir diktatoriaus Fidel Castro 
šalininkai šnairavo.

Šis vizitas daugiausiai bus 
pašvęstas vaišėms, žinoma, su 
kalbomis, liaudies šokių festiva 
liui, apžiūrėti statybos projek
tus federalinėje apylinkėje.

JAV prezidentas ir jo žmona 
planuoja rytoj grįžti į Wash- 
ingtoną po dalyvavimo mišių 
alkoje senovilnėje Guadalupe 
katedroje. Mišias atnašaus ar
kivyskupas Miguel Dario Miran- 
da.

a

JAV žemes ūkio sekretorius Or- 
ville L. Freeman, liudydamas Bil 
lie Sol Estes byloje, pareiškė Se
nato pakomitečiui, jog jis prisiimą 
atsakomybę dėl “klaidų ir trūku
mų” jo departamente ryšium su 
Texas veikėju. Jis teigė, kad Es
tes negavęs jokių “specialių leng
vatų” ir kad nebuvę prarasta pa
jamų mokesčių, (UPI)

JAV paskola Meksikai
WASHINGTONAS. — Jung

tinės Amerikos Valstybės už
vakar sutiko paskolinti Meksi
kai 20 milijonų dolerių. Prezi
dentas Kennedy ir jo žmona va 
kar nuvyko į Meksiką valstybi
nio vizito.

Kanada atideda
statybos projektą

■0TTAWA, Kanada. — Multi 
milijoninis vyriausybės statybos 
projektas, įskaitant 10 milijonų 
dolerių Valstybinės bibliotekos 
pastatą Ottawoje, bus atidėtas, 
nebus vykdoma “diržo suverži
mo” programa. Tai pranešė mi
nisteris pirmininkas Diefenba- 
keris.

— Detroite vakar susijungė 
keturios liuteronų bažnyčios ša
kos ir suorganizavo naują A- 
merikos liuteronų bažnyčią. Da
bar ji turi 3,200,000 narių ir y- 
ra šeštoji protestantų didžiausia 
bažnyčia Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse.

SOVIETŲ ŽIBALAS GRASO VAKARAMS
Senato grupė ragina Šiaurės Atlanto Sąjungos (Nato) suvaržyti Sovietų žibalo 

importą, perspėjo apie pavojus

WASHINGTONAS. — JAV 
Senato pakomitetis paskelbė ra
portą, kuriame pareikštas su
sirūpinimas dėl Sovietų Sąjun
gos pastangų ir jau pasiektų 
žymių rezultatų naftos gami
niais užkariauti pasaulio rin- 

giau užsienio prekybos tomis , ^-as> raginant Šiaurės Atlanto 
prekėmis Į Gynybos Sutarties organizaci

jos (Nato) valstybes suvaržyti
3. Prezidentui leidžiama mui

tą mažinti daugiau kai 50 pro-
. Rusijos naftos importą. Senato 
pakomitetis pramato, kad ši So
vietų Sąjungos naftos ofenzyva 
yra tikrai pavojinga Vakarams 
ir neutraliam blokui ne tik eko
nominiai, bet ir politiniai. So
vietų Rusijos pastangos yra nu
kreiptos pigia nafta suvilioti ko 
daugiausiai pirkėjų ir tuo plėsti 
savo politinę įtaką, kaip yra į- 
vykę su Graikija ir Skandinavi
jos valstybėmis. Sovietų nafti
nė ofenzyva jau stipriai jaučia-

turi vieningai laikytis bendrų 
naftos prekybos nuostatų, var
žančių žibalo gaminių importą 
iš Sovietų Sąjungos.

2. Vakarų bloko valstybės tu
ri sustabdyti eksportavimą naf 
tos įmonių įrengimus Rusijon 
ar kiton kurion komunistinio 
bloko valstybėn.

3. Viešai skelbti Sovietų Są
jungos žibalinės propagandos 
tikslus, kurių tikroji prasmė 
yra kova prieš laisvąjį Vakarų 
pasaulį.

4. Vakarų bloko valstybės tu
ri ieškoti naujų naftos versmių 
ir kelti šią pramonę.

Senatorius Keating minėtame 
keturių punktų raporte nurodo 
Sovietų Sąjungos naftinės pro
pagandos pavojingumą Vaka
rams. Sovietų naftos pramonė 
labai sparčiai kylanti; 1950 me-

Dr. Kobert A. Soblen, Sovietų Są
jungos šnipas, nuteistas JAV teis
mo kalėti iki gyvos galvos, iš New 
Yorko pabėgo netikru kanadiečio į vietų Rusijos ekonominę agre- 
pasu j Tel Avivj, Izraelyje, kur .. 
jj policija areštavo. JAV paprašė. 34'

ma Pakistane, Indijoje, Ceilone, tais Sovietai pagamino 37,900, 
Japonijoje ir Afrikoje. Į tuos' 000 metrinių tonų žibalo ir eks- 
kraštus rusai eksportuoja ne j.portavo 3 procentus. Po 10-ties 
tik naftos gaminių, bet ir šios
rūšies technikų.

Senatorius K. Keating (R.,
N. Y.), vienas to pakomitečio 
narių raporte nurodo keturias 
priemones, kovojant prieš So

mėtų, 1960 metais, žibalo pa
gaminta 148,000,000 metrinių 
tonų ir eksportavo 14 procen
tų. Vadinasi, dešimties metų 
laikotarpyje ši pramonė paki
lusi net keturis kartus.

Pranešimo įžanginiame straip 
snyje H. Hoskins nurodo, kad

išduoti 62 metų šnipą. (UPI) ! !• Visos Nato valstybės (15) į 1961 metais buvo sudarytas pla

nas savarankiškai ir laisvai su
varžyti Sovietų Sąjungos žiba
lo importavimą. Šis planas bu
vo sudarytas šešių Europos Ben 
drosios Rinkos valstybių (Pran 
cūzijos, Belgijos, Vakarų Vo
kietijos, Italijos, Olandijos ir 
Liuksemburgo), vykdomosios ko 
misijos, bet Italija griežtai pa
sipriešino ir jo įvykdymas ne
buvo įmanomas. Pagal ankstes
nį susitarimą, Italija buvo įsi
pareigojusi importuoti iš Sovie
tų žibalo gaminių, net 17 pro
centų bendro sunaudojimo. Ta 
sutartis galioja dar 3 metus. 
Šiuo tad kanalu Sovietų Rusi
jos žibalas nuteka ir į kitas Va 
karų Europos valstybes.

Hoskins - Keating pranešimas 
susilaukė ir kritikos. Kritikuo
jantieji štai ką sako:

1. Sovietų Sąjungos žibalo 
pramonės pajėgumas yra gero
kai perdėtas.

2. Sovietų Sąjungai reikia už
sienio valiutos; gi žibalo eks
portas šiuos šaltinius kaip tik 
papildo.

3. Įsiskverbimu su savo ži
balo gaminiais į Europos rinką 
Sovietų Sąjunga turi sumažinti 
kainas, bet kai ji ten įsitvir
tins, tada kainas pradės kelti. 
Tain iau atsitiko Švedijoje.
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DRAUGAS, šeštadiehi3, 1962 m. birželio mėn. .30 d. suprasti lietuvišką veiklą; didis 
darbas įskiepyt meilę mūsų tau 
tos ir paskatint į darbą mūsų 
tėvynės naudai.

Smagios pramogos, kaip ši, ' 
daug padeda. Komisijos pirm. i 
Martin Gestautas prižada, kad 
bus kas nors įdomaus kiekvie
nam, kuris atsilankys. Jauna- j 
mečiams lenktynės ir rungty
nės, dovanos laimėtojams. Su
augusiam jaunimui krepšinis,

Redaguoja Al Manstavičius ir Pr. Razminas. Rankraščius siųsti adram: Al. tinklinis ir futbolas (soCcer). 
Manstavičius, 1731 N. Albany Avė., Chicago 47, III.; tel.: CA 7-5385 „

! Visiems bus Tony Samoska ir , 
. jQ muzikantai, kad galėtumėt

GYVYBINĖ SROVE j linksmai Šokti. _ ,
į Alkaniems musų seimininkes

Jau prieš daugelį metų, besi-.tys nesusivokė, nepajautė atsa-Prlz^a skanlU ir sotinančių lie 
sukiodamas ir lietuvišku stu- komybės ir neįsijungė tiek gau- uyis ų vaglų' Kas gali įspėti, 
dentišku žodžiu bei sugestijo- šiai į vyčių gretas, kiek tai tu- ga . ba ProSa teks la™®tJ
mis patarnaudamas į didį žygį i rėjo padaryti. Menki skirtumai P™gls ' pir„ma.
išėjusiems Lietuvos laukų sū-jbuvo galima lengvai išlyginti, ’ an ia n ’ * lr- i? " 
nums ir dukterims — pavasari jei butų turėta drąsos ir noro.
niukams, žinojau iš spaudos,

Veiklūs ir sumanūs vyčiai, Naujosios Anglijos apskr. seime buvę 
mandatų ir rezoliucijų komisijos nariai. Stovi (iš kairės) :• Povi
las Žukas (Norvrood), Pranciškus Dziekievvich (Providence), Wal- 
ter Witsotsky (Brockton), Jonas Zemis (Lawrencej, Leonas Ba
rauskas (Ansonia), Benediktas Coach (Wastfield), Walter Pit- 
cavage (Waterbury). Sėdi (iš kairės): Ronald Venis (So. Bos
ton), IVilliam Wislasky (Athol), Mary Klimkaitis (Worcester), 
kun. A. Jurgelaitis, O.P. (Providence kolegija) ir Juozas Drums
tas (Worcester).
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kad toli, didžiojoje ir svetingo
joje Amerikoje, šauniai veikia 
lietuviškasis jaunimas — vy
čiui.

(Visados miela prisiminti na-

prie Nekalto Prasidėjimo para- i 
Kovoje už vyčių garbę ir jų j pijos bažnyčios ir iškeliaus i 

ateitį, už žuvusių brolių testą- 11:30 vai. ryto, taipgi pribus
mento įvykdymą yra ultimaty- 
vinis reikalavimas pratęsti vie-

autobusas prie Gimimo Švč. P. i iškeliavo 6 vai. vakare. Už jū- daržą. Birželio 30 turėsit progą
Marijos parapijos bažnyčios 69- sų paramą būsim dėkingi; pa- išvyst mūsų atnaujintą darželį,

ną kitą dešimtmetį, jei jau ne tos ir Washtenaw; iškeliaus rodysim jums “gerą laiką.” jame pasišokti, gal dovaną lai-
kelioms ateities generacijoms pietų laike 12 valandą. Kelionėj mėt ir linksmai laiką praleist.

----------------  Taip, antrašas 2455 W. 47thšios veiklos metus Dažnai pra- išlaik tį gimtosios kalbos gy- į vieną pusę kainuos tik $1.00, 
eitis yra didžių planų ir didžioj , !. _u. ____  ,____j 4.„:„^i vybę.

Ilgo arryžto įkvėpėja. Praeitis yra pa
matąs, ant kurio statomas da- . , , v. ,._, ,. . , . .gimtosios kalbos plokštele galibarties ir ateities rūmas. ° . ,. .patarnauti kalbos patobulini

mui. tačiau tik lietuvės motinos 
švelnūs keliai ir mylinti širdis 

į yra. tikroji lietuvių kalbos mo-

į abi puses (round-trip) $1.50. Šį šeštadienį visi Chicagos vy Street, kampas Campbell ir 47
trumpo įkalbėjimo Autobusas grįš atgal iš kur čiai kviečiami susirinkti į vyčių g-vė. Pradžia 7:30 vai. vakare.

Šios dvi didžiulės katalikų 
šeimos savo laiku vieniems kė
lė baimę, kitiems pasididžiavi
mą ir viltį. Pavasarininkai Lie
tuvoje žygiavo tėvynės keliais, i

kytoja.

ČIURLIONIO ANSAMBLIO NAMUOSE

VYT. ZALATORIUS, Cicero, III.

kis sako, kad “koncertą sun- darbuosis JAV vidaus misijose, 
kiau paruošti kaip operą”. Kon, Ji bus mokytoja šv. Juozapo 
certams ruošti kažkaip esą per j mokykloje Killeen, Tex. Taipgi 
maža akstino. i pasiryžo pasišvęsti misijų dar-

— Kam ruošt pusę metų pro j bui pasaulietės Dorothy Fleck 
gramą, su kuria tik du kartus ! ir Mary M. Klinke. Fleck dės- 

galima pasirodyti, — skundžia- j tys minėtoje Šv. Juozapo mo
si jis. — Mes juo tolyn, juo į kykloje, o Klinke gauna pas
tabiau parapijėjam, pradedam , kyrimą Colorado valstybėje. Be- 
pasitenkinti vis menkesnėmis baigiąs Notre Dame universite- 
meninėmis programomis, daž-tą Barry Baldwin šią vasarą 
niausią vietinėmis. Perdaug tu- praleidžia beapaštalaudamas 
mūsų kultūrinį lygį žlugdo. j Peru sostinės Limos priemies- 
rim visokių parengimų, kurie' čiuose.

Taip kalba 52 m. dirigentas,  ................. ...... ,1,1,.,„„„„T,,
kuris per 22 metus linksmino

. . . . . Nederetų leisti niekam gim- Kiek lietuviškų organizacijų ja paaiškina, kad čia dažnai tą atpirkti. Mikulskis mano,
ne afnl yasrnio a Sirrymo pa Į0gjog kajbos laidotuvių direkto Amerikoje turi savo namus? vyksta vestuvių pokyliai ir kiti Į kad Čiurlionio namams eilė pri-
vasarį. yciai p aciuos. aisvos slankioti už durų. Tautos Čiurlionio ansamblis yra viena parengimai. Tik finansinės nau-, eis už poros metų. Tokiais par- 
Amerikos plotuose taip pat ver gyvybė tautos kaiboje. Ras sa- r s l
žėsi drąsiais žingsniais į priekį. ' ramina galįs būti geru lietu.
Lietuvos vyčiai žavus ir ne- vju -r gimtosios kalbos nemokė

damas, tik iš dalies yra teisin-sėnstantis vardas.
Pavasarininkiją ištiko stai

gus mirtinas smūgis. Jos liki
mą visi žinome: vienus raudo
nasis maras išžudė už tikėjimą 
ir gimtosios žemės meilę, kitus 
kalėjimuose supūdė, dar kitus 
Sibiro taigose badu išmarino 
Likusieji taukia nesulaukiamos 
laisvės. Taip žuvo viena didžiu
lė šeima. Antroji didžioji šeima

gas. Gimtoji kalba yra neatski

ls jų.
Birželio 3 d., iš ryto, JAV 

Lietuvių Bendruomenės Tary
bos nariai pamažu rinkosi į 
16908 Magnolia Dr., Clevelan-

dos nedaug esą, nes jaunųjų’ davimo atvejais mokama “auk 
daugumą sudaro patys ansamb- j ščiausia rinkos kaina”, 
liečiai, o kaip čia iš savęs nuo-' O planų vadovas pilnas. Jis 
mą imsi. Į ragina B-nę perimti kultūrinių

Mikulskis su šypsena paaiš- įvykių planavimą į savo rankas,

lietuviškomis dainomis ir šo
kiais ir lietuvius, ir vokiečius, 
ir austrus, ir prancūzus, ir ame
rikiečius. Jo vienetas davė maž 
daug 500 pasaulinės ir religi
nės muzikos koncertų ir laimė-

KRISTAUS
GYVENIMAS

knyga 965 psl., parašyta 
PROF. GIUSEPPE RICCOTTI

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

riama žmogaus vidinio pasaubo dg Tgn žajumynuose pasken- kiną, kad per keturius metus ruošti rajonines dainų ir šokių
dalis

Žurnalas “Vytis” turėtų įsi
vesti lietuvių kalbos pamokų 
puslapius, redaguojamus suma
naus pedagogo, gero mokymo
metodo žinovo ir kartu gero ........... .
kalbininko. Šiam reikalui turėtų 32,000 dol., su Susivienijimo lie ! Bet jei salė nepelninga, tai 
būti skiriamas bent lapas kiek- tuvių ^7erik^e Paskola- > jau antras ir trečias aukštas
viename numeryje. Neturima ~ Mokėti liko dar tik $20, j neša pinigą. Antrame tris kam- 

000,

jo kelias tarptautines varžybas ' Spausdino Nidos spaustuvė Lon- 
Jei vadovas, palyginti, jau- i done- pu‘Hai8

nas, tai ką bekalbėti apie dai- Tai yra pirmas toks platus moks- 
nininkų ir šokėjų amžiaus vi- linis veikalas apie Kristaus gyve- 
durkį: 18 mergaitėms ir tru-1nimą lie.tuviU kalboje, ši knyga
pūtį virš 20 vyrams. Ilgai dar'
jie mums šoks ir dainuos. '

_________ _ Amerikoje ir Kanadoje pagrindi
nis platintojas yra

dęs, stovėjo senas trijų aukš- maždaug pusė dainininkių ir šventes, rengti koncertus viso- 
tų medinis namas su kukliu už- dainininkų “iškrenta” ir į jų se lietuviškose kolonijose pa
rašu “Čiurlionis”. Tai garsiojo vietą ateina nauji. Svarbiausia gal iš anksto išdirbtą planą ir 
ansamblio vyriausioji būstinė. ■ “iškritimo” priežastis — vedy- i įvesti abonentinius bilietus vi- 

Namai nupirkti 1958 m. už bos ir garniai. siems tiems parengimams.
— Tik įsivaizduokit, — sa

ko jis, — latviai turi profesio
nalų teatrą, kuris važinėja po 
Ameriką ir kurio aktoriai vien 
iš vaidybos pragyvena.

Ansamblio paskutinis metinis 
koncertas įvyko prieš pusantro 
mėnesio su įprastu pasisekimu. 
Sekantis numatomas rudeniop 
Maironio garbei, Clevelando o- 

ti patalpas. peros bendrovė pakvietė čiur-
lioniečių chorą dainuoti sekan-

vyčiai—laisvoje šalyje veik ______  _____
lūs ir gajūs. Dabar visų žvilgs- j gia kokių nors iliuzijų ir nesą- 0G0- ~ džiaugiasi ansamblio j barius ' nuomoja viengungiai, 
nis nukreiptas į juos. Tad jų ma fantasto šiuo atveju. Daug vadovas A- Mikulskis. — Pra-, Trečią užėmęs latvis kultūrinin
pečiai apsunkinti didesnėmis pa gyvenime apgadintų dalykų ne- mėnesį tik ką baigėm mo- kas ir kartais suruošia ten net
reigomis ir neišvengiama atsa- beįmanoma taip atitaisyti, kad k®^ vieną ipoteką. j pusiau viešas meno parodas. Iš
komybe: reikia atidirbti už nebeliktų žymių. Nebus ir čia J Svarbiausia pastato dalis yra nuomos ansamblis gauna
tuos, kurie buvo išmušti is ko- įmanoma atkurti pilno1 praeities ga(ė pirmame aukšte, talpinan- $210 į menesį. Reikalui esant,
vos gretų. j paveikslo. Dideliam entuziaz-'ti maždaug 150 žmonių. Jos' galima dar būtų rūsyje įreng

Gyvasis brolis nelaisvėje vi- mui nėra vietos, tačiau galima yįąną šoninę sieną dominuoja ne 
liasi pagalbos. Jis visiems kovo- daug gražaus padaryti.^ Kaip mažag M Čiurlionio, mūsų di-, 
jautiems dėkingas, bet labiau- į ten bebūtų, iki šiolei vyčiai, pir ^žiojo muziko ir tapytojo, port 
šiai dėkingas tiems, kurie rūpi- maudami žygiuose dėl savo pa!retas Galinė giena papuošta 
naši nukirsti jo, vergo, pančius, vergtos tautos laisvės ir rody-iRūk-telės <.Smūtkeliu su lietu.

Šiam reikalui vyčiai yra daug darni tokį gajumą, uzsitarnau- vaitėmis„ Tag paVeikstas žino- 
padarę ne tik žodžiais, bet ir ja ne tik pagalbos, bet ir pasi įmag -- gpajvotų atvirukų, plati- 
darbais, skatindami valdžios vy tikėjimo jų ar uose uz ro įų namų pag mbsų prekybininkus, 
rus laiškais ir kitais būdais ne- laisvę. Pranas Razminas
užmiršti tų, kurių nelaimės prie 
žastimi didžia dalimi yra lais
vojo pasaulio atbukusi sąžinė. Į Metinis liepos 4-tos vyčių iš- 

Neatrodo, kad būtų tinkama važiavimas įvyks šį trečiadienį 
ši diena tik prisiminimais gy- Willow-West Grove (Butchas 
venti. Dabartis turėtų būti pats darže). Čia suvažiuos vyčiai, jų 
gyviausias veiklos periodas. Juk draugai ir visi, kurie įvertina 
riteris žino tik kovoti ir laimė- jų darbą tarp čia gimusio jau- tuvlli dovana ansamblio 15-kos 
ti. Kova garbinga: vergui grą- nimo. Mūsų ateivių širdyse, ti- sukalcties proga. Jis jsis-
žinti laisvo žmogaus gyvenimą, kime, kad dega lietuviška idė- el§e ,m’ 1 niu^e’ Prie sau
Tautos karžygiams negana, 3a> čia gimęs jaunimas dau- JU rm tinęs, 
kad juos tik prisimintum. Rei- gumoj neturėjo progos mokytis Prie sales yra prieškambaris 
kia jų idealais gyventi. j lietuvių kalbos ir sunku jiems ir virtuvė, šių namų prižiūrėto

Kokia karšta buvo vyčių kū
rimosi ir klestėjimo banga! Da
bartiniai vyčiai senjorai tai pui
kiai prisimena. Suprantama, ne 
galima visados išsilaikyti vie
nodame pakilimo lygyje. Vyks
ta bangavimas, potvyniai ir 
atoslūgiai. Tačiau tenka kons
tatuoti, kad pavasarininkijoj 
nebuvo pastebėta atoslūgio. Aiš 
ku, tai buvo tik pati jaunystė, 
pats gyvenimo karštis. Tai bu
vo nuolat kylantis tekėjimas, 
kylanti srovė, verčianti pasitai
kančias kliūtis. Tai jaunystės 
ženklas, žymė neseniai gimu-1 
sios, organizacijos kuri nusags- 
tė kryžiais ir koplytėlėmis aikš
tes ir pakeles, šventorius ir ka
pines.

Pokariniais metais vyčiai tu-1 
rėjo teisės laukti stiprios para
mos iš naujųjų ateivių, iš jų ki-! Per Niagaros upę, tarp Lewinston, N. Y., ir Quaenston, Ont., pa- 
, ... . , .v, statytas naujas tiltas (viršuj) gi senasis tiltas (apačioj) nenaudo-
lusios jaunosios katalikiškosios jamas įr dabar norimas, parduoti, tačiau jį pirkėjas turi nusivežti,
inteligentijos. Tačiau šieji pa- ko joks pirkėjas nenori padaryti. (UPI)

LIEPOS 4 D. IŠVAŽIAVIMAS Įsteigtas 1940 ra.

Ant kitos sienos, prieš M. 
Čiurlionį, kaba jau daug mažes
nis kūrinys, dievdirbys, su Nu
kryžiuotoju ir paslaptinga mo
terimi fone. Tai Rochesterio lie-

yra išversta į 23 kalbas. 
Knygos kaina $7.00

PASAULIETES Į MISIJAS
Charlotte Bowman, atsisakiu

si savo tarnybos Minneapolio 
aviacijos įstaigoje, kur mėnesi-

“DRAUGAS” 
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois

Namus parduos čių metų “Rigoleto” ir 1964 me
, „ „ . . tų “Karmen” operų sezoniniuoseVVestern Reserve universi- „x , .v. . . i pastatymuose. Pasiūlymas pn-:tetas planuoja šiame rajone sta <.1 imtastyti naujus rūmus. Įstatymas i 

universitetui leidžia net prievari
ta, jeigu reikia, nejudomą tur- (

Per maža jiasirodyinų 
Ansamblio vadovas Mikuls-

PABALTIJO KRAŠTŲ “EKSPERTO” 

PĖDOMIS...

Kongresmanas Murphy atkalbinėjamas remti Lietuvos 
bylos reikalu įneštas JAV-bių kongrese rezoliucijas

Rezoliucijoms Remti komite
to narių grupė, lankydama 1962 
m. birželio 13—15 dienomis Se
nato ir Atstovų rūmų užsienio 
reikalų komisijų narius, aplan
kė ir Chicagos kongresmaną

suklaidintas, ir Chicagos bei vi- j 
si kiti geros valios lietuviai tu-1 
retų labai rimtai į tą reikalą 
reaguoti. Visi geros valios lie
tuviai, ypač čikagiečiai, tuoj j 
turėtų parašyti po laišką kon- j

VVilliam T. Murphy (D. —III.), Įgresmanui Murphy, pareikšda- 
kuris yra vienas iš minėtų ko- ! mi, kad jis nebeklausytų atei-
misijų narių.

Kongresmanas William T. 
Murphy lietuvius priėmė birže
lio 15 d., ir pašnekesys užtru-

tyje dr. Grigaičio “patarimų” 
ir aiškiai išeitų už rezoliucijos 
rėmimą. Laiškai turėtų būti , 
mandagūs, bet kartu ir “kieti”. .

ko arti valandos taiko. Pašne- į Kongresmanui adresuotina: The i
kesio pradžioje kongresmanas 
Murphy kalbėjo, kad jis esąs 
prieš rezoliucijas, nes dr. Pijus 
Grigaitis jam sakęs, jog Chi
cagos ir viso krašto lietuviai 
tų rezoliucijų pravedimo neno-

Honorable VVilliam T. Murphy, 
House Office Building, Wa- 
shington 25, D. C.

Sunku šiuo metu būtų pasa
kyti, ar dr. Grigaitis yra davęs 
panašių “patarimų” ir kitiems

rį. Rezoliucijoms Remti komi- kongresmanams ir senatoriams, 
j teto narių grupei, dalyvaujant Puiku, kad kongresmanas Mur- 
šiame pašnekesy, pavyko įtikin- phy buvo atviras ir viską iš- 
ti kongresmaną Murphy, kad j pasakojo. Tas pagelbės visiems 
dr. Grigaitis jokiu būdu neat- geros valios lietuviams pasida- 
stovauja visiems krašto lietu- ryti išvadas. Ką su dr. Pijumi 
viams-, o tik mažai saujelei so-: Grigaičiu daryti, be abejo, rim- 

i cialistų, kurie pasisako prieš tai pagalvos ALT-bos vykdomo- 
tas rezoliucijas. , jo komiteto vadovybė ir visa

Trumpai tariant, kongresma- patriotiškoji lietuvių visuome- 
inas Murphy yra dr. Grigaičio nė. —cc. i

nio atlyginimo gaudavo $400, i_____________ ’JinKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui
— įv

STANKŪNO IR MASIULIO
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ

jau ketvirti metai pasitarnauja savo tautiečiams siuntinių į Lie
timų kltUS kraŠtus reikalu be Priekaištų ir be jokių nesusipra-

Tie, kurie per ją siuntė ar siunčia, labai gerai žino, kad 
viskas bus pasiųsta taip, kaip užsakyta, be jokių pakeitimų. Be 
t°, jie žino, kad ši Bendrovė kostiumams medžiagos siunčia ne 
po 3 14 ir ne po 3 4 jardų, bet po 3 »/2 jardų, kad tikrai išeitų 
geras drabužis, kokius mūsų žmonės iš seno mėgsta.

Siunčia ji viską, kas tik užsakoma: gerąsias medžiagas, ku
rios pasirenkamos pagal kainoraščius, ir standartinius siuntinius, 
viską vyrams, viską moterims, vaikams ir visokius namų apyvo
kos daiktus. O kaip pavyzdį, štai, galėtumėm nurodyti šitokį 
savo standartini grynos vilnos medžiagų siuntinį:

3 atkarpos labai vertingos, geros, gražios ir tvirtos angliškos 
vilnones medžiagos vyriškiems ar moteriškiems kostiumams, 
kiekviena po 3 y2 jardų, Boston serge, Worsted ar Barathea, 
pilkos, juodos, rudos ar mėlynos spalvos su įaustais įrašais 
ar su fabriko antspaudais “Ali \Y00I Made in England”.

Siuntinio svoris 16 svarų. Kaina $76.00 įskaitant visus 
pasiuntimo mokesčius.
Toks pat siuntinys' ir -už tą pačią kainą gali būti ir kitaip 

sutvarkytas. Sakysim, ne 3 atkarpos vilnonės medžiagos kostiu
mams, bet 3 atkarpos vilnonės medžiagos šiltiems žieminiams 
paltams, arba 2 atkarpos paltams ii" 1 atkarpa kostiumui, arba 
l atkarpa paltui ir 2 atkarpos kostiumams pageidaujamų spąlvų.

Arba, standartinis siuntinys, kurio medžiagos yra pastiprin
tos nedideliu procentu medvilnės priemaišos. Pavyzdžiui, 10 at
karpų tokios medžiagos kostiumams, po 3 y2 jardų kiekviena, 
jus galite pasiųsti už $126.00, ir tokiame siuntinyje bus dar 20 
jardų pamušalo. O šitaip juk iš karto galima aprengti pusę kai
mo! Tokios medžiagos ypač tinka kasdien nešioti.

Standartinių siuntinių turime net keliasdešimt. Taip pat ge
rosios medžiagos, specialios nailono rūšys, grynas šilkas sukne
lėms, silkines ir vilnonės skarelės, nailoninės kojinės, batai, lovų 
užtiesalai,^ akordeonai, siuvamosios mašinos, šveicariški laikro
džiai. Rašykite ir prašykite kainoraščių ir informacijų.

Be to, įsidėmėtina, kad siunčiant pagal katalogus pasirink
tąsias ar jūsų pačių supirktąsias medžiagas ar kitokius dalykus 
mūsų Bendrovės licenzijos, pokavimo, draudimo ir pasiuntimo 
mokesčiai yra ypač žemi — tik 6 doleriai vienam siuntiniui. Siun
čiant standartinius siuntinius, visus su pasuntimu susijusius 
mokesčius apmoka pati Bendrovė. Atsakomybę už siuntinių 
pristatymą gavėjui imasi Bendrovė. Visi siuntiniai draudžiami

Dėl to nelaukite rudens — apsirengti ir pavalgyti reikia! ir 
dabar, o žmonės tik kartą gyvena ir nori gyventi jau šiandien! 
Rašykite mums vis tuo pačiu niekad nesikeitusiu ir nesikeičian
čiu adresu:

STANKŪNAS & MASIULIS 
LITHUANIAN TRADING COMPANY 
108 A, Whifechapel Rd.
London, E. I
Greaf Britain



i Jungtinių Valstybių prezidento

DARBAI IR ATSAKOMYBĖ
Jungtinių Amerikos Valsty

bių prezidento postas yra ko- 
losalinio dydžio. Jo pečiai turi 
pakelti sunkią naštą didelės, 
galingos ir šiandien pirmaujan 
čios valstybės. Jis neša didelę 
atsakomybę’prieš visą kraštą, 
net prieš visą laisvąjį pasaulį. 
Tiesa, jis turi kabinetą, turi pa 
tarėjus, tačiau ne kas kitas, 
bet jis atsako už krašto ge
rovę, už užsienio politikos rei- 
kalus. Visi vidaus politikos, už 
sieniniai ir kariniai reikalai y- 
ra jo vadovybėje. Niekas, ži
noma, neįsivaizduoja, kad jis 
vienas viską turi atlikti ir at
lieka. Jis turi gausią eksper
tų ir patarėjų talką. Kiekvie
noje darbo srityje jam yra pri 
statomi planai, teikiamos smul 
kios informacijos, net jo kal
bos yra parašomos. Bet visa 
tai jam reikia peržiūrėti, reikia 
greit orientuotis, įsigilinti, su
prasti ir už viską pačiam at
sakyti.

. .Y

Prezidentui yra labai svar
bu turėti kongreso bendradar
biavimą. Jei jo nėra, preziden
tui sunku dirbti, nes daugelyje 
dalykų yra reikalingi nauji įsta 

/tymai arba jų pataisymai. Rei 
< kalinga, kad kongresas nekar
pytų vyriausybės pateikto vai 
stybinio biudžeto, kad pritartų 
prezidento ir jo vyriausybės
planams.

Kalbant apie kongresą, pr- 
zidentas Kennedy ne be pa
grindo gali nusiskųsti, kad nė
ra sulaukęs tokios kooperaci
jos, kokią, turėtų turėti, nes 
kongreso abeji rūmai yra de
mokratų partijos — preziden
to partijos ,— kontroliuojami. 
Kad to pilno ir lauktino bend
radarbiavimo nėra, parodė vy
riausybės pateikto žemės ūkio 
įstatymo projekto atmetimas. 
Tai buvo didelis smūgis prezi
dentui. Partiniai-politinis nuo
stolis visai* demokratų parti
jai. Ar nuo to nukentėjo ūki- 

-■ninkai — čia jau visai atski
ras klausimas. Nejuda ir svei
katos įstatymo projekto prave 
dimo reikalai ir jau pradedama 
abejoti, ar..šiemet jam bus duo
ta eiga.

Ne be reikalo jau girdimi 
nusiskundimai Baltuosiuose rū 
muose, kad net demokratų dau 
gumos vadovybė tiek senate, 
tiek atstovų rūmuose neduoda 
pakankamos paramos preziden 
to planams paskubintai praves 
ti. Jau skundžiamasi senato
rium Mike Mansfieldu (iš Mon 
tanos), daugumos vadu, ir ki
tais žymiais senatoriais, kad 
jie nerodo pakankamai veiklu
mo ir energijos vyriausybei 
talkinti. Atstovų rūmų pirmi
ninku John McCormacku taip 
pat nusiskundžiama. Nuo jų 
veiklumo, iniciatyvos ir suge
bėjimo sutelkti pagalbą vy
riausybės .programai vykdyti 
labai daug kas priklauso.

,i ■ ■

7

Kol kas nesiskundžiama vi
ceprezidentu Lyndon Johnso- 
nu, pirmininkaujančiu senatui, 
nors dažnu.. atveju jis laikosi 
rezeryuotai. Jei respublikonų 
laikais viceprezidentas Richard 
Nixonas buvo prezidento Ei- 
senhowerio dešinioji ranka pil
na ta žodžio prasme, jei jis 
buvo labai- judrus ir veiklus, 
tai Johnsono elgsena yra visai 
kitokia. Gal Eisenhoweris Nix- 
onu labiau pasitikėjo, kaip Ken 
nedy Johnsonu, gal pirmasis 
turėjo daugiau pavedimų, ne
gu jų turi Johnsonas? Gal? 
Viceprezidentas Johnsonas, bu 
vęs senato daugumos vadas, 
turįs daug reikalingo patyrimo 
ne tik senato darbuose, bet ir 
vidaus bei užsienio reikalų po
litikoje, galėtų prezidentui la
bai daug padėti ir žymiai jo 
sunkią naštą palengvinti. John 
sonas yra pajėgus ir rimtas 
politikas.

i *
Šiais laikais, kada visas pa

saulis daug tikisi iš Jungtinių 
Valstybių, kada beveik visų

kraštų žmonių akys yra at
kreiptos į Wasringtoną, užsie
nio politikos reikalai mūsų sos 
tinėje turi būti diriguojami di
deliu preciziškumu, išmintin
gai. Jie turi išeiti ne vien tik 
iš pačios Amerikos interesų, 
bet ir vedami tokia kryptimi, 
kad laisvėje (nuo komunizmo) 
tebesąs pasaulis stiprėtų, kad 
jis būtų saugus, pagaliau, kad 
komunizmui tebevergaujančios 
tautos būtų išlaisvintos, ir ko
va, kaip tokia, su komunizmu 
būtų vedama sistemingai, pas
toviai, vieningai ir nesvyruo
jant.

Visi šitie darbai ir reikalai 
yra prezidento atsakomybėje. 
Šioje savo darbo srityje jis 
turi daugiausia pagelbininkų, 
ekspertų ir patarėjų, susitel
kusių nepaprastai šiandien iš
plėstam valstybės departamen 
te ir pačiuose Baltuosiuose rū
muose. Kiekvienam kontinen
tui, kiekvienai atskirai vals
tybei ir jų grupėms yra pas
kirti direktoriai, ekspertai, re
ferentai ir kitokiais vardais 
vadinami pareigūnai. Tačiau už 
jų visų darbus atsako ne vien 
valstybės sekretorius Dean 
Rusk, bet ir pats prezidentas. 
Todėl yra labai svarbu, kad į 
tuos postus būtų parinkti as
menys su patyrimu, kvalifikuo 
ti, savo valstybei ištikimi, pa
reigingi, gerai suprantą tarp
tautinės politikos raidą ir tei
singi.

Nepaisant ir geriausios bei 
skrupulingiausios valstybės de 
partamento pareigūnų atran
kos, jų tarpan visvien įsibrau
na neištikimų ir prezidentui 
bei vyriausybei tik kenkiančių. 
Todėl jų studijos, jų paruošti 
planai, jų patarimai ne tik vai 
stybės sekretoriaus, bet ir pa
ties prezidento turi būti ir, ne
abejojame yra, labai akylai 
peržiūrimi, patikrinti prieš 
duodant jiems bet kokią eigą.

■Y.

Jei yra buvę kai kurių pra- 
šovimų ir klaidų užsienio po
litikoje, tai buvo ne keno kito, 
bet vadinamųjų patarėjų ir 
ekspertų kaltė ir per didelis 
prezidento bei valstybės sek- 
retotraus jais pasitikėjimas. 
Todėl ir su prezidento pata
rėjo ir valstybės departamen
to planuotojų komisijos pir
mininko W. Rostowo planais 
reiktų būti atsargiems, nes 
kiek apie juos jau dabar žino
me, juos vykdant, komunizmui 
būtų pravertos durys plačiau 
naujoms agresijoms į laisvėje 
tebesančius kraštus ir net į 
Ameriką. Tokiems patarėjams, 
kaip Rostowas, valstybės de
partamente neturėtų būti vie
tos.

Valstybės sekretoriui Rusk 
pasivažinėjus po Vakarų Eu
ropos sostines, europinėse poli
tikos sferose, ypač Vakarų Vo 
kietijoj, esą, pajusta, kad rusų 
reikalų ekspertas valstybės de 
partamente, Charles Bohler, 
ir europinių reikalų ekspertas 
Foy Kohler, esą, gana daug 
paveikę, kad “atšaldytų” A- 
merikos santykius su Vakarų 
Vokietiją ir “švelnintų” ryšius 
su Sovietų Sąjunga. Jie “šal
dą” santykius ir su Prancūzi
jos . prezidentu gen. Charles 
de Gaulle.

Šis faktas rodytų, ir tai la
bai aiškiai, kaip yra svarbu 
prezidentui pasirinkti tinkamus 
talkininkus ir patarėjus bei 
ekspertus, o dar svarbiau jam 
pačiam būti labai atsargiu ir 
kiekvieną patarimą priimti kri 
tiškai, patikrinti ir vykdyti di
džiausiu apdairumu, nes nuo 
to pareina Amerikos užsienio 
politikos pasisekimas, geras 
vardas ir viso laisvojo pasau
lio ateitis bei gerovė.

Iš kelių čia suminėtų daly
ki} galime numatyti, kaip di
delę atsakomybę neša JAV 
prezidentas įr kiek daug para
mos ir talkos jis yra reikalin
gas.

Kuri ja „Ex u i m DRAUGAS, šeštadienis, 1962 .m. birželio mėn. 30.d.

Pirmojo dešimtmečio sukaktis 

PREL. LABAS TULABA
Vyriausios Popiežiškos Emigracijos komisijos narys

IV. Emigracijos komisijos 
veikla

Ši konstitucija ne visur ir 
ne visų buvo priimta su pasi
tenkinimu. Net šiandien ji dar 
ne visur yra pilnai įgyvendinta. 
Vienok jos nuostatų vykdymas 
jau atnešė daug gražių vaisių. 
Šiuo metu išeiviai jau visur 
randa šiokią tokią dvasinę glo
bą: visur sutinka savų kunigų, 
kurie juos lengviau ir geriau 
supranta bei jiems nuoširdžiau 
pagelbsti.

“Ėxul Familia” reikšmė yra 
ypatingai didelė ne vien, kad 
jos dėka nūdien sielovados dar 
bas išeivių tarpe yra tiksliau 
nustatytas ir pilniau gali bū
ti vykdomas, bet taip pat, kad 
jos numatyta Vyriausia Emi
gracijos komisija laiduoja ga
limybę sielovados darbą išeivi
joje atidžiai sekti ir iškylančius 
klausimus nuodugniai bei vis
pusiškai svarstyti ir objekty
viai spręsti.

Vyriausia Emigracijos Ko
misija yra sudaryta iš imigra
cijos ir emigracijos kraštų at
stovų. Juos parenka atskirų 
kraštų vyskupai ir skiria Kon- 
sistorialinė kongregacija. Ko
misijos nariai yra nuolatiniame 
kontakte su Emigracijos dele
gatu ir su pačia šv. kongrega
cija, teikdami informacijas, pa
tarimus, perduodami prašymus. 
Kas trys metai komisija susi
renka bendriems posėdžiams. 
Šių posėdžių metu padaromi 
pranešimai apie veiklą ir apie 
padėtį išeivių dvasiniame aptar
navime įvairiuose kraštuose. Be 
to, studijuojamos įvairios nau
jai iškylančios su emigracija 
susijusios problemos. Pagaliau 
diskusijų išvadoje priimami 
įvairūs nutarimai, siūlymai, pa
geidavimai, kad visa tai būtų 
gairės tiems, nuo kurių tiesio
giniai priklauso sielovados tvar
kymas išeivių tarpe.

Paskutiniame šios komisijos 
suvažiavime, įvykusiame 1961 
spalių 19—21 d. Romoje, tarp 
svarbesnių priimtų nutarimų, 
yra pažymėtini:

1. Sielovados klausimu komi 
sija yra nuomonės, kad yra 
geriausiai apaštalavimo darbą 
išeivių tarpe pavesti tos pačios 
tautybės ir tos pačios kalbos

svarbu, kad vaikai lankytų ka
talikiškas mokyklas.

5. “Exul Familia” dešimtme
čio paminėjimui nutariama Ro-

I kunigams. Rekomenduojama, 
i kad visur būtų įsteigtos “apaš
talavimo misijos”, o ten, kur 

i yra galima, ir tautinės parapi 
1 jos. Tam tikrais atvejais gali- į moję sušaukti didžiulį išeivių
! ma imtis ir vadinamųjų mišrių-! suvažiavimą.
Į jų parapijų, kitaip sakant, kur 
! prie teritorinių parapijų įstei- 
; giama misija aprūpinti kurios 
■ nors tautybės apylinkėje gyve
nančius išeivius.

2. Imigracijos vyskupijų ku
nigai turi daryti visa, kad nau
jieji ateiviai vietinių gyvento
jų būtų nuoširdžiai priimti, kad 
jiems būtų padedama lengviau 
įsikurti, kad jie būtų priimti 
kaip gyvi nariai į naują dvasi
nę bendruomenę.

3. Pageidaujama, kad kasmet 
būtų švenčiama Emigracijos 
diena, kaip to reikalauja Šv 
Sostas... Tačiau neturi būti pa
sitenkinama vien Emigracijos 
dienos šventimu, — reikia, kad 
visą metą būtų varoma propa
ganda, nušviečiant Bažnyčios 
pastangas rūpinantis išeivių 
dvasine ir medžiagine gerove...

4. Atskirų tautybių kunigai 
1 turi daryti įtaką savo tautie- 
| čiams, kad šie nesiizoliuotų nuo
čiabuvių, sudarydami savyje 
užsidariusias tautines grupes, 
bet veikiau, kad jungtųsi su ki
tais socialiniame bei profesinia
me gyvenime ir religinėje para
pinėje veikloje... Ypatingai

V.

Išeivių suvažiavimas
\ . .

, Suvažiavimą organizuoja spe- 
i daliai sudarytas komitetas, ku
riam talkininkauja atskirų tau- 

; tybių atstovai. Suvažiavimas 
įvyks 1982 rugpiūčio 4—7 d. 

Į Jo programa tokia:
Šeštadienį, rugp. 4, 8,30 šv.

Į mišios Mario Maggiore bazili
koje. Šv. mišias atnašaus kard. 
Carlo Confalonieri, Konsistoria- 
linės kongregacijos sekretorius, 
suvažiavimo globėjas. Per šv. 
mišias visi giedos lotyniškai 
Kyrie, Sanctus, Agnus Dei iš 
Missa de Angelis. 5 vai. p. p. 
lietuviška programa — Mairo- 
n'o minėjimas. Paskaitą skai
tys kun. J. Kuzmickis. Meninę 
dalį išpildys Vasario 16 ir Sa
leziečių gimnazijos mokiniai.

Sekmadienį, rugp. 5, 8 vai. 
(?) Šv. Petro bazilikoje šv. mi
šias atnašaus Šv. Tėvas Jo
nas XXIII. Per šv. mišias gie
dama lotyniškai, kaip ir pirmą 

: dieną. Po šv. mišių tautybių 
atstovai įteiks Šv Tėvui dova
nas, kurias kiekviena tautybė 
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Chicagoje vykstančiam JAV gydytojų suvažiavime demonstruoja
mas vadinamas 'šaltasis peilis. Ji demonstruoja inž. H. J. Sm.ith. 
Šaltasis peilis, kuris' sušaldo ir sunaikina smegenų audinius, labai 
sėkmingai padeda Parkinson ir kitų ligų atvejuose. ųUPI)

VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

Kur ten liks. Sigitas žino, kad joks bernas neat
stos šeimininko. Bet taip visi prikibę, taip lenda į 
akis, kad net atsikratyti neagli. Žinoma, ir šiokia to
kia garbė: nuėjai, liepei, ir klauso žmonės. Turi klau
syti, nes už nugaros valsčius stovi, o už valsčiaus — 
apskrities viršininkas. Tačiau atsiras nelauktas rei
kalas, mesk visus darbus ir landžiok po namus. Po. 
namus! Gerai, kad dar tik po namus. Bet šito ne
užtenka: laukuose žmonių jieškok.

— Ne, ne. Tegul kas kitas imasi, — kratėsi jis.
Kiti net piktuoju ėmė spirti Rudį prie sienos, 

bet čia tuoj viršaitis liepė aprimti. O kai vėliau kaž
kas sušuko Sigito pavardę, ir žmonės nubalsavo, nesi- 
gins viršaičio akyse. Taip ir tapo Sigitas seniūnu.

Laukai buvo tušti, tik moterys dar skubėjo rau
ti linus, šįmet gražiai nuaugusius. Sodybose, pilnose 
gėrybių, vos telpančių daržinėse, vakarais pasirody- Į 
davo žiburiai, nes diena gerokai susitraukė. Šeiminih- i 
kės nespėdavo paruošti vakarienių prie dienos švie- j 
sos, o vyrai pradėjo vis dažniau ir dažniau spiestis i 
pokalbiams, nes iš visų pusių sklido neramios žinios.

Šios žinios nebuvo naujos. Jau seniai drumstėsi 
žmonių galvose, nes beveik kasdien kas įvykdavo. Tik 
paskutinėmis savaitėmis jos ėmė taip greitai ir su 
tokiu triukšmu plisti, kad ir numirėlis neiškentėtu. 
Kažkas nutiko su Austrija ir Čekoslovakija, vokietis 
sau net Klaipėdą nuo Lietuvos atsirėžė, bet vis paty

Rimties valandėlei

DŽIAUGSMAS KANČIOS FONE
VYSK. V. BRIZGYS

Prieš labai daug metų kaž
kur nuo karnų nuriedėjo upe
liu grubus ir purvinas akmens 
gabalas. Kas juomi kada būtų 
domėjęsis, kai ten žmogus gal 
visai neužkopia, o ir užkopęs 
bene neturėtų į ką žiūrėti. Upe
lis savo dugne aną akmenėlį 
prausė, pamažu jį ritino tarp 
tūkstančių jau anksčiau ten pa
tekusių. Niekas nematavo, nei 
kiek laiko užtruko, nei kokius 
tolius jis pamažu nuriedėjo, 
bet tas akmenėlis atsidūrė ly
gumose to pat upelio sekliame 
dugne. Jis buvo taip ilgai plau
tas ir ritintas, kad dabar jis 
nebuvo nei grubus, nei purvi
nas, o toks dailus, kad vieną 
kartą kažkoks atostogautojas 
jį pasiėmė, parsivežė į didelį 
miestą, jį agata pavadino ir pa
dėjo stiklinėn spinton gamtos 
muziejuje. Dabar eina tūkstan- 

' čiai žmonių, skaito jo vardą ir 
j gėrisi jo švelniu spalvingumu.

Žmogaus širdžiai tenka daug 
ko išgyventi, ko ji labai neno
rėtų, ką skaito sau kančia. Ta
čiau labai daug žmogus pri
kankina pats save.

Žmogus sau įsikalba esąs 
toks ir toks. Kiti jame to ne
randa, tokiu jo nelaiko, žmo- 

I gus kankinasi esąs kitų nesu
prantamas, neįvertinamas, ši 
paties žmogaus susikurta kan
čia yra viena iš skaudžiausių 
ir jam pačiam visais atžvilgiais 
žalingiausių. Ji yra ir nereika- 

' lingiausioji iš visų kančių.

Žmogus turi daug visokių 
norų, planų, siekimų. Jiems ne
pavykus, jis liūsta, kankinasi. 
Tai taip pat nereikalinga, neiš- 

‘ mintmga paties susikurta kan- 
\ čia. Jeigu nors kartą dienoje 
! susiteikę ištartume šv. Aloy

zo Gonzagos posakį: “Kas iš 
to amžinybei?”, daug ko ne- 
geistume, nepasisekus ar pasi
segus, išliktume ramūs.

Daug kas ir dažnai kankina
si kitų žmonių neteisingai už
gautas. Ak, sakoma, kad žmo
gus labiausiai užsigauna, išgir
dęs apie save nemalonią tiesą. 
Užsigauti, nors ir neteisingiau
siu žmonių įžeidimu, yra neiš
mintinga. Būdami kiekvienas, 
kuo esame, daugybes kartų už

gauname Dievą. Tuo mes turė
tumėm labai jaudintis. Kas yra 
uievas ir kas mes? Jeigu neia- 
tai jaudimes Dievą įžeidęs, tai 

I jaudintis sau lygaus žmogaus 
kokiu įžeidimu yra nenuoseklu, 
neteisinga, neverta. Ir šis šal
tinis yra nereikalingų kančių 
šaltinis.

Yra dar vargo ir kūno skaus
mų kančia. Vargu daug ką be 
reikalo taip vadiname. Daug 
mokslininkų, menininkų, misi- 
jonierių ir kitų patys laisvai 
sau pasirenka tokias gyvenimo 
sąlygas, kokias daugelis pa
prastų žmonių vargu vadina. 
An.e savo gyvenimo vargu ne
vadina, jiems tai yra tik išsi
laisvinimas iš nereikalingo daik
tų balasto. Kultūringoje krikš
čionių visuomenėje tikro vargo 
pasitaiko labai retai. Jeigu kū- 

1 rį koks nepriteklius ištinka, ki
ti padeda. Ir mūsų laikais yra 
daug vargo stabmeldžių ir be
dievių valdomuose kraštuose.

Sunkiau yra kalbėti apie kū
no kančias ir mirtį. Tačiau tiesa, 
kad kūno negalių būtų žymiai 

i mažiau, jeigu žmonės rūpintųsi 
išmintingiau tvarkyti savo kas
dieninį gyvenimą. Kūno kan- 
č.os ir mirtis nėra iš Dievo, jos 
yra nuodėmės paseka. Tvėrė
jas buvo davęs žmogui antgam
tinę privilegiją, jo kūnas bu
vo apsaugotas nuo skausmų 
ir mirties. Per nuodėmę ana pri
vilegija buvo prarasta, ir nuo 
tada žmogaus kūnui tenka tas 
pat likimas, kaip kiekvienai 
gyvybei medžiaginiame kūne. 
Skausmus ir mirtį galime sau 
šviesesniais padaryti, priimda- 

| mi tai atgailos dvasioje.
Nekurkime sau patys vaiz- 

: duotėje, širdyje nereikalingų 
' kančių. Jos visos neišmintingos, 
nereikalingos, nesančios, o įsi
vaizduotos. Neišvengiamas kan
čias priimdami, Dievo meilėje 
galime padaryti jas žymiai 
lengvesnėmis ir Dievo akyse 
šventomis.

30,000 VAIKŲ FATIMOJE

Daugiau kaip 30,000 vaikų 
dalyvavo specialioje jų piligri
minėje kelionėje į Marijos šven 
tovę Fatimoje. Apie 20,000 jų 
priėmė šv. komuniją.

lomis, kad šitam kampe išgirsdavai tik tada, kai vis
kas buvo įvykę.

Bet dabar net oras atsidavė naujienomis. Tad 
kur nesirūpinsi, kur negalvosi, jei karas kasdien ga
li įsiliepsnoti? Užeis šita nelaimė, išdegins, išgriaus 
namus, triūsą ir vargą šėtonas nusineš. Gerai, jei tik 
namų nustosi. Bet ar karas maža gyvybių pražudo? 
O Gervėnuose jaunimo pilna. Paims, duos šautuvą į 
rankas ir eik muštis.

Vyrai sėdėjo tylūs ir susimąstę, kimšo į pypkes 
vos spėjusį išdžiūti šįmetinį tabaką, kasinėjo pakau
šius, dūsavo, nes jautė, kad niekas nuo jų pačių ne
priklauso.

— Gal mums neklius, — guodėsi kuris. — Pa
mokys vokietis lenkus ir aprims. Nekenks, jei šlėk
toms ragus aplaužys. Ko gero, dar Vilnių atgausim.

— Reikėtų kailį pakedenti. Ar maža Lietuvai 
skriaudos nususėliai padarė? — karščiavosi jaunes
ni.

— Dieve, duok, kad viskas gerai baigtųs. Ale 
vilką pasotinti sunku. Dar vienos avies nebaigęs ėsti, 
jau į kitą žiūri. Gali ir mus užpulti.

—Ogi kariuomenę turim! Tik ulonų Alytuje 
visas pulkas!

Paleis dujas, ir iškris visi, kaip musės. Dide
lė galybė Vokietijoje.

— Tiesa, jų daug. Bet visi alkani, kaip šunes. 
Mašinų prisidarę visokiausių, gi ėsti neturi ko. O mū
siškiai, kariuomenėn nuėję, sprandus užsiaugina.

— Taukai neapgins. Vokietis geležim apaugęs. 
Atvažiuos tankuose, ir padaryk ką, jei gudrus.

— Nevažiuos Lietuvon. Kumpiais atsipirksim.
— O kam jam pirkti, jei dovanai pasiims?,
— Tai jau! Ateis ir pasiims, kaip savo! Ginsi

mės! Ar vagies iš namų neveji? Duosifn, rupūžėm, 
kad net dulkės. Ne bobos juk esam!

—Šneki niekus, ba esi jaunas ir nedaug išmanai. 
Pirmą kąrą gerai pamenu: kaip amaro pilnį laukai 
užėjo. Iš kur tu surinksi pas mus tiek žmonių?

— Užėjo, bet ir išėjo. O kas Lietuvą ant kojų 
pastatė, ar ne mes patys ?

— Dieve, duok, kad taip išeitų, kaip kalbi. Bet 
vargo bus. Jei taip dedasi pasauly, gero nesitikėk.

Šitokios kalbos sukosi kiekvieną vakarą, ir žmo
nės gulti ėjo ne linksmi. Tik rytais, kai busdavo die
na, vėl kiekvienas skubėjo kieman, žvilgsniu glostė 
laukus ir niekaip negalėjo suprasti, kaip išsilaikytų, 
jei svetimas ateitų ir išdraskytų šitas šventas Ger- 
vėnų sodybas.

Juk čia ne žmogus esi, o medis. Šaknim visas, 
prakaitu dirvon įsisunkęs. Javas ne iš grumsto au
ga, bet iš žmogaus darbo, iš jo triūso. Kaip be že
mės galėtum išsiversti, jei pats esi jos dalimi? Ak
muo dirvoje, ir tas savas, nes per amžius vietoje iš
gulėjęs, žmogaus kalbą supranta.

O pievos, o kalneliai su pušynėliais? Ar drįstų 
paliesti, ar skriaustų kas? Čia kiekvienas daiktas 
kartu su žmogum maldą kalba. Ne, tai ne laukai, 
tai tikra bažnyčia! Tai Dievo namai, kur ir grumstas 
Jam garbę atiduoda.

5.
Šeštadienio vėlyvą popietę pas Jasaičius sugar

mėjo visas Gervėnų jaunimas. Susėdęs daržinės klo
jimuose, juokėsi, prunkštė, klegėjo, kaip žąsų pul
kas, o kultuvių pupsėjimas, mušant linus, dundėjo 
net vieškelyje. Lyg giliai žemėje kas kūjais kaltų, 
lyg didelis puodas gelmėse kunkuliuotų, — taip keis
tai atrodė šie kultuvių garsai, apdusinti pilnų šalinių, 
iki pat viršaus užkimštų šienu, dobilais ar javu. Sau
sos linų galvelės dužo šiuose papsėjimuose ir į visas 
puses bėrė rudas sėmenis, jog net merginų plaukuo
se jos blizgėjo, net slydo už apikaklių.

Jasaičių vyrai vieni galėjo apsidirbti. Švilpian
čiais spragilais per pusdenį būtų apdoroję visus li
nus, bet ar tik darbui jaunimas susirinko? Juos su
traukė šitas klegesys, kuris veržėsi per sienas, juo
kui ir pramogai vienon krūvon susiėjo. Už tai nety
lėjo, už tai visi žvengė ir kvatojo, o pro atidaras 
daržinės duris laukan lėkė viena po kitos nuvaini
kuotos linų saujos ir netvarkingai tūpė didžiulėje 
krūvoje.

(Bus daugiau)
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NEMOKĖJO LIETUVIŠKAI, O

DABAR-GRYNIAUSI LIETUVIAI

Gimnazija sustiprino lietuviškumą, jaunuoliai įsitraukė 
į organizacinę veiklą. Mokiniai — knygų klubo nariai. 
Būsimieji mokytojai, teisininkai ir lėktuvų palydovės 

V. ALSEIKA, Vokietija

Besikalbant su Vasario 16 
Gimnazijos moksleiviais, tenka 
susidurti su įdomia grupe tų, 
kurie, gimę Vokietijoje, savo 
jaunystės pradžioje visai ne
kalbėjo lietuviškai, o šiuo metu 
didžiuojasi gražiai kalbą lietu
viškai, patenkinti, kad galėjo 
mokytis, visiškai sulietuvėti 
Huettenfeldo gimnazijoje. Da
bar tas jaunimas ne tik 100% 
lietuviškas ir patriotiškas, bet 
ir stebina savo visuomenine vei 
kia. Taigi, dabar ir leiskime pra 
bilti keturiems aštuntosios 
(priešpaskutinės) klasės moks
leiviams — jų tarpe merginoms 
Anelizei Alisaitei, Linai Marifl- 
naitei ir jaunuoliams — Teodo
rui Jakumaičiui ir Petrui Vai
tiekūnui.

Nemokėjo lietuviškai, dabar 
pamilo Maironį

Anelizė Alisaitė, Klaipėdos 
krašto dukra, iš Šilutės, 1944 
m. vos vienerių metų būdama 
atsidūrė Vokietijoje. Tėvas jau

Trys moksleivės Va

miręs, mama mažai mokėjo lie
tuviškai. Kai 12 m. amž. įstojo 
į gimnaziją, ji lietuviškai nemo. 
kėjo. O dabar?

— Dalyvauju tautinių šokių 
grupėje, laisvai kalbu lietuviš
kai, — sako. Ką skaitau? Man 
patinka Maironis, o iš svetimų
jų — Goethe ir Dickensas. A- 
teity norėčiau būti mokytoja.

Kiek panašus ir Linos Mariū- 
naitės likimas. Abi su Alisaite 
gyvena viename kambary, abi 
daug skaito ir abi nematė Lie
tuvos.

Dvi norėtų būti lėktuvų 
palydovėmis

Lina Mariūnaitė gimusi ne 
Lietuvoje, bet pačiame karo sū
kury — Lenkijoje. Jos tėvai 
— lietuviai. Pasirodo, kai jai 
papasakoju, kad Clevelande, O- 
hio, savo metu bendravęs su 
aktyviu kultūrininku Vikt. Ma
riumi, Lina atšauna — tai ma
no dėdė... O paklausta, ką jai; 
davė gimnazija, ji atsako:

— Daug, pradžioje rašyti ne
mokėjau, o gimnazija visko iš
mokė. Esu ateitininkų kuopos 
narė, skaitau įvairių tautybių 
autorius. Iš lietuvių patinka Že
maitė, iš klasikų — Šekspyras,

iš moderniųjų autorių — vokie
čių Borchert, Kafka ir kt.

Kai pažvelgi į merginų len
tynas, nustembi, kiek tų kny
gų daug, jos įvairių sričių, kraš 
tų, filosofijos ar poezijos neiš
skiriant. O kokią ateitį pasi
rinktų ?

— Jei baigsiu mokslą, tai 
bandyčiau studijuoti teisę, ta
čiau turiu ir antrą pasirinkimą 
— tai lėktuvų patarnautojos' 
karjerą... Šioje gimnazijoje ir 
dar viena mergina apie tai gal
voja. Traukia tokios pareigos? 
O taip...

Gimnazija man įdiegė 
lietuviškumą...

Trečiasis “aštuntokas”, 1942 
m. Vokietijoje gimęs ir įstojęs 
į gimnaziją nemokėdamas lie
tuviškai, tai — Petras Vaitie
kūnas. Jo tėvas nacių buvęs iš
vežtas darbams, o motina — 
iš Prancūzijos, Jau devyneri me

sario 16 gimnazijoje

tai mokosi gimnazijoje, pradžio 
je dar Diepholze.

— Šeimoje teko kalbėtis vo
kiškai ir, kai čia atvykau, lie
tuviškai nemokėjau. Taip, buvo 
pradžioje sunkumų, tačiau grei
tai visko išmokau, gerai susi
pažinau su lietuvių kalba, isto
rija, o apie Lietuvą tesu gir
dėjęs tik iš pasakojimų.... Taip, 
lietuviškumą man įdiegė šioji 
gimnazija.

Taigi, vaizdas jau žymiai pa
sikeitęs. Šis dabar 20 m. jau
nuolis, šiuo metu veiklaus lie
tuvio pavyzdys, veikia skautų 
tunte, pernai buvo Šveicarijoje, 
šią vasarą tikisi stovyklauti Šve 
dijoje, Norvegijoje. Jis priklau
so evangelikų jaunimo būreliui 
(su kitais 26 nariais), jis ir 
meno būrelio narys ir jam te
ko atlikti dekoracijas.

Knygų klubo dalyvis

Paklaustas, ką skaito iš lietu
vių rašytojų, atsako, kad mėgs 
tąs Maironį, Vienuolį, iš sveti
mųjų — Steinbecką. Ne tik Vai 
tiekūnas, bet dar keli mokslei
viai užsisako knygas per vad. 
Bartelsmanno ratelį. Tenka kas 
mėn. sumokėti nedidelę sumą,

Mchyt. E. Tamošaitienė su 
savo dukra

ir kas mėnuo ateina po kny
gą. Beje, jis galvoja apie me
diciną ateity...

Lietuviu virto 15 m. amžiaus 
turėdamas

Ketvirtasis — 19 m. amž. 
Teodoras Jakumaitis — mažlie- 
tuvis, vėl iš Šilutės ir 1944 m. 
vos 2 m. amž. atsiradęs Vokie
tijoje. Tai vienas įdomiausių ir 
daug žadančių jaunuolių, nepap 
rastai veiklus (naujasis ateiti
ninkų kuopos pirmininkas). Jo 
gyvenimo vingiai — įdomūs, vie 
tomis ir nuostabą kelią. Bet 
leiskime jam kalbėti:

rėjau įdomų -atsitikimą — už
kabino praeitis gatvėje ir pa
sirodė kas besąs?, Lietuvis ir 
iš to paties Ingolstadto, kur te
ko gyventi. Kur tų lietuvių ne
rasi? į’!:’'

Tačiau tikrai, sunku rasti to
kį lietuvį, kaip Teodoras Ja
kumaitis. Jis ir šią vasarą pa
sirengęs dumti į Prancūzijos 
pietus ir tai netektų laikyti iš
dykavimu ar pan. Reikia pinigų.

Apsukrusis. Teodoras iškelia 
ir vieną kitą neigemybę šios 
gimnazijos aplinkoje — taigi, 
gaila, kad nėra kino, 12 km. 
reikia keliauti ligi artimiausios 
bibliotekos, kaime nėra krautu
vių ir, jei nori įsigyti kokį rū
bą, keliauk į . artimiausią did
miestį... O kokie Jakumaičio 
planai ateičiai?

— Teisė it ją, kaip advoka
tas, numatau praktikuoti Vo
kietijoje. Toks aš čia būsiu vie
nintelis, nes berniukai šiaip dau 
giausia turi palinkimą į medici
ną ar inžineriją.

Taip, Jakumaičio vaizdas greit' 
neišdils, bet jau tenka skubė
ti, nes laukia pokalbiai su pas-, 
kutinės klasės moksleiviais ir j 
su pora vos “iškeptų” abitu
rientų.

— Žinai Tamsta, su lietuviais 
į kontaktą tesuėjau tik prieš 
ketvens metus. Ligi to laiko kai 
bėjau namuose tik vokiškai, nes 
patėvis uuvo latvis. Taigi, tik
ru lietuviu tapau 15 m. amž. 
sulaukęs, kai 18 mėn. praleidau 
saleziečių gimnazijoje Italijoje, 
o po to atvykau į Vasario 16 
rumus.

Jakumaitis gyvai kalba ir iš ' 
karto gali jausti: ne tik dabar, 
bet ir ateity teks į jį kreipti 
dėmesį... Aišku, čia gimnazija 
"kaita” (dar ir, matyt, įgimti 
gabumai), kad šis jaunuolis 
jau suskubo būti ateitininkų bū 
reiio vadovu, jis ir taut. šokių 
grupės seniūnas, ir literatūros 
būrelio narys, ir ne taip seniai 
skaitė paskaitą apie Estiją, jos 
laisvę minint.

Jakumaitis, pusantrų metų iš 
buvęs Italijoje, jau apvaldo ita
lų kalbą. Apie lietuvių kalbą 
nėra reikalo ir klausti, nes re
tas jaunuolis susikalbės taip 
taisyklinga lietuvių kalba, kaip 
Teodoras, tikru lietuviu virtęs 
vos prieš ketverius metus.... Ži
noma, jis gerai kalba ir rašo 
vokiškai, bet ir tai dar ne vis
kas. Jis susikalba prancūziš
kai ir angliškai, na ir visomis 
kalbomis skaito.

— Matai Tamsta, atostogų 
metu pravartu kiek ir pinigo 
užsidirbti... Taigi, tokioje Nico
je, ties Viduržemio jūra, teko 
susipažinti su prancūzais ir ten 
kas vasarą varau “biznį” su 
riešutais. Juk tų amerikoniškų 
turistų ten knibžda, tad uždar
bis eina, ir per dieną, teisin
giau per keturias valandas ga
li “padaryti” kokius 10 dol. 
Buvau Paryžiuje ir Briuselyje, 
o šioje belgų sostinėje net tu-

GALVOS ODOS IR PLAUKŲ 
PRIEŽIŪRA

Pranešama moterims ir vyrama, 
turintiems galvos odos negalavi- 
mus-ligas: pleiskanas, šašus, plau
kų slinkimas, niežėjimas, išgydo
mas 100%.

Daktarų ir vartotojų ištirtas ir 
pripažintas J. I. B. preparatas ge
riausias U.S.A.

J. I. B. gaunami labor. 1437 So. 
49th Avė. Cicero 50, III. ir 5000 
West 16th St., Cicero 50.

Pareikalavus siunčiame C. O. D.
Į užsienius iš anksto apmokėjus.

APAŠTALIŠKA KONSTITUCIJA
(Atkelta iš 3 psl.)

savo lėšomis turi pasirūpinti. 
Iš mūsų pusės yra numatyta 
įteikti kokį nors dalykėlį iš lie
tuviško meno ir specialiai pa
ruoštą Sibiro maldaknygės ita
lišką leidinį. 9 vai. Kryžiaus 
Keliai Koliziejuje. Prie kiekvie
nos paskiros stoties bus atsto
vaujama atskira tauta. Jų tar
pe ir mes būsime. Taigi ir mū
sų kalba įsijungs į bendrą 14 
kalbų maldą prie kenčiančio Iš
ganytojo.

Pirmadienį, rugp. 6, 8 vai. šv. 
mišios Šv. Povilo bazilikoje. 
Jos bus atnašaujamos už Ty
los Bažnyčią. Celebruos arkiv. 
Carpino, Konsistorialinės kon
gregacijos asesorius, Vyriau
sios Emigracijos komisijos pir
mininkas. Mišių metu Tylos 
Bažnyčią atstovaujančių tauty
bių atstovai iš eilės giedos sa
vo kalba po vieną posmą kurios 
nors Marijos giesmės. Mes gie
dosime Sasnausko “Marija, Ma
rija”. 6,30 vai. v. Palazzo Pio 
auditorijoje įvyks iškilminga 
akademija, kurios metu pagrin
dinę kalbą pasakys Mr. Norris, 
amerikietis, ilgametis Tarptau

entire stock ladies’

SPRING COATS and SUITS

Jokie stiliai nenuslepiami — jokie seni stiliai nepanaudojami... kiek
vienas geriausios rūšies vilnonis pavasarinis paltas ir kostiumas Mor
ris B. Sachs atsargose dabar drastiškai papiginamas šiam paskutiniam 
išpardavimui! Nuostabūs paltai ir kostiumai liuksusinių importuotų ir 
garsių vietinių firmų vilnonių medžiagų... kiekvienos svarbios spal
vos... panelėms, pusinių dydžių, mažų, aukštų, jaunų, įskaitant mote
riškus dydžius. Sutaupykit dabar nuo 40 % iki 50 %.

ARDAVIMAS! Garsių Handmacher 

ir Glenhaven vasarinių kostiumų
Buvo 24.95 iki 29.95 Buvo 34.95 iki 39.95

dabar

Vasariniai paltai bei švarkai taip pat nupiginti,

pirkit pirmad. miesto centre—State & Monroe nuo 11 iki 9 v. vak.; pietuose—6638 South Halsted Street— 
nuo 12 valandos iki 10 valandos vakaro.

tinės Emigracijos organizacijos 
pirmininkas Genevoje. Meno 
programą išpildys atskiros tau
tybės: kiekviena parodys po 

Į vieną numerį iš savo folkloro, 
i Lietuviai išpildys vieną numerį
I tautinių šokių.
♦

Antradienį, rugp. 7, laisvas 
laikas — proga susipažinti su 
miestu.

Iki šiol turime žinių, kad su
važiavime dalyvaus apie 40 as
menų iš Anglijos ir apie 70 iš 
Vokietijos lietuvių. Tikimės, 
kad ir iš Prancūzijos lietuvių 
kas nors atvyks. Būtų labai 
pageidaujama, kad kiek galima 
didesnis skaičius mūsų tautie
čių dalyvautų šiame reikšmin
game suvažiavime, kad tuo bū
du Lietuva būtų tinkamai atsto
vaujama, kad pasirodytume esą 
gyvi, gajūs ir verti dėmesio.

(Pabaiga)

.v.
VESTUVIŲ NUOTRAUKOS TR 

AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MUSŲ SPECIADYBfi.

PRECIN PHOTO STUDIO
41MI8 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 

(Ineorporated) 
EDVARDAS UUIS, sav.

MOKSLAS IR RELIGIJA

Chicagos universiteto prezi
dentas genetikos specdaliptas 

George Beadle, kalbėdamas vie
name susirinkime Chicagoje, 
kaip rašo “Time” Nr. 26, pa
žymėjo: “Aš nematau jokio kon 
flikto tarp mokslo ir religijos... 
Atsakymas į sutvėrimo klausi
mą pasilieka tikėjimo srityje... 
Mokslas, primindamas evoliuci
jos vyksmą, mus vedė tokiu 
keliu, kad nebuvo kur kitur sus
toti, kol... prieita nuomonės, 
kad pradinė visata buvo suda
ryta iš vandenilio. Bet tada ky
la klausimas — iš kur atsirado 
vandenilis? Ir čia mokslas ne
turi atsakymo. Argi būtų ma
žiau baugu priimti sąvoką, kad 
visata buvo sutverta iš vande
nilio, turinčio galimumą išsiri- 
tuliuoti į žmogų, kaip priimti 
sutvėrimą žmogaus kaip žmo
gaus? Aš tikiu, kad paskutinė 
prielaida nėra nei kiek sunkiau 
priimtina”.

5 NAUJOS MISIJOS

Maryknoll seserys atidarė pen 
kias naujas misijas Tanganiko- 
je (Afrikoje), Čilėje, Peru ir 
Panamoje.
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Autobusai važiuos 11:30 v. ryto nuo | 
Švč. P. M. Nekalto Prasidėjimo baž- | 

nyčios, 44-os ir S. Fairfield Avenue. | 
12 vai. nuo Šv. P. Marijos Gimimo | 
bažn., 69-os ir S. Washtenaw Avė.
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Aurora, Illinois
A. a. Martynas Laurynas

Gegužės mėn. pabaigoj besi- 
triusiant apie daržą nelauktai 
ištiko paralyžius M. Lauryną. 
Kad ir geroj dukters seselės 
(nurse) priežiūroj, nepajėgė 
daugiau nei atsikelti nei pakal
bėti. Kapinių puošimo dieną vi
siškai užmerkė akis. Birželio 
2 d. didelio būrio giminių, drau- 
gų ir pažįstamų buvo palydėtas 
į Alyvų Kalno kapines.

Mirė sulaukęs apie 84 metus.
Į Ameriką su žmona atvyko 
1909 metais. Čia dirbo tai vie
nur tai kitur, kol pagaliau ap- i 
sistojo “Well Works” fabrike Į 
Jame išdirbo apie 50 metų.

Artėjant šios vasaros atosto
goms rengėsi po jų palikti na
mie poilsiui. Tačiau likimo ne-! 
buvo lemta pasinaudoti pensi j 
jos poilsiu. I

Šiaip jis jautėsi sveikas, jud 
rus ir niekad nesiskundė dides
niais negalavimais.

Prieš keletą metų Laurynai 
buvo atšventę auksines vestu
ves. Rengėsi ir deimantinėms.

Amerikoje gyvendamas pri
klausė Vytauto ir Šv. Kazimie
ro pašalpinėms draugijoms.

Taip pat buvo nuoširdus Bal
fo ir kitokių labdaros reikalų 
rėmėjas.

Paliko nuliūdusi žmona, bro
lis Juozas, 4 vedusios dukros ir 
daugybė anūkų ir proanūkų. 

Gavo diplomus
Birželio pradžioje Romualdas 

Vizgirda baigė Northern Illinois 
universitetą ir gavo biznio sri
tyje bakalauro laipsnį.

Laikinai tarnauja fabrike it 
pasirengęs artimiausiu laiku eiti 
atlikti karinės prievolės.

Tuo pat laiku baigė Auroros 
Marmion Military Academy (ka 
talikišką aukšt. mokyklą) ir ga
vo diplomus šie lietuviai; Ar
thur Balt (Baltrušaitis), Donald 
Gervickąs, Sigitas Jablonskis, 
Jeromie Kazak ir J. Kaunas.

Geriausiai iš čia pažymėtų yra 1 
baigęs Kaunas — karininko 1 
laipsniu, o kiti seržanto.

Šiais metais ši mokykla tu
rėjo rekordinius metus, nes 
daug daugiau gavo stipendijas 
tęsti mokslą aukštosiose mokyk 
lose.

Mokyklai vadovauja tėvai be i 
nediktiriai. Vieną mokyklą turi 
Auroros miesto ir apylinkės mo 
kiniams, o antrą užmiesty su 
pilnu išlaikymu.

Lankydami šią mokyklą mo
kiniai yra parengiami rezervo 
kariais. Mokslo metu jie dėvi 
karines uniformas. Karinį paren 
girną dėsto aktyviosios tarny
bos karininkai ir puskarinin
kiai. Jų vadas yra majoro laips. 
nio. B. Jablonskis

Rockfotd, III.
Padėkime šalpos darbe

Vietos Balfo 85 skyr. valdy
ba nutarė su savo nariais-rėmė 
jais bei geros valios lietuviais 
padaryti išvyką į gamtą liepos 
8 d. į gražųjį Šimaičių parkutį.

Balfo 85 skyr. valdyba kvie
čia gausiai dalyvauti mielus 
rockfordiečius. Taipogi kviečia 
savo kaimynus iš Beloito, Ke- 
noshos ir kitų apylinkės mies
telių ir iš Chicagos. Visus kuo 
grąžiausiai priimsime ir palinks
minsime, tame gražiajame Ši
maičių parkutyje.

Gros muzika, veiks baras su 
šiltais ir skaniais užkandžiais, 
bei išgėrimais. Augis

East Chicago, Ind.

Baigė mokslą

Šiais metais šios lietuvių ko
lonijos parapijos mokyklą bai
gė 14 mokinių, kurių tarpe 5 šių 
laikų ateivių vaikai. Mokslo me 
tams pasibaigus, visi šios pa
rapijos mokiniai, lankę vietos 
parapijos ar kitas mokyklas, 
Šv. Pranciškaus lietuvių parapi
jos bažnyčioje turėjo bendras 
pamaldas, į kurias susirinko 
gražus jaunimo būrys. Visi uni
formuoti togomis. Abiturientus 
ir pradžios mokyklą baigusius 
prie bažnyčios durų pasitiko 
kun. klebonas Ig. Vichuras ir 
iškilmingai į bažnyčią įvedė jau

Aid. Indreikaitė iš kleb. kun. Ig. 
Vichuros gauna mokyklos pažy
mėjimą . Nuotr. Iz. Valančiaus

nimo gretas. Šv. mišias atna
šavo kun. Ig. Vichuras, pasa
kydamas ir atitinkamo turinio 
pamokslą. Po pamaldų klebonas 
išdalino mokyklos baigimo pa
žymėjimus. Po to parapijos sa
lėje buvo užkandžiai.

Tą dieną bažnyčion atėjo į 
pamaldas baigusiųjų tėvai, ar
timieji, kurie bendrai pasimel
dė, paprašė Dievo palaimos, bet 
buvo ir tokių, kurie pasiliko na
muose ir savo vaikų nepasiun
tė į abiturientų šventę.

J. Ervydis

Rochester, N. Y.
Baisiojo birželio minėjimas
Baisiojo birželio sukaktuvių 

paminėjimas įvyko birželio 17 
d. Rytą lietuvių radijo valandė
lės metu Frank Jurlen (Jurge
lionis), buv. Rochesterio mies
to ir apygardos legionierių ko- 
mandierius, anglų kalba pasakė 
labai gerai parengtą kalbą iš
ryškindamas 1941, 1945 — 1952 
metų lietuvių tautos tragiškuo
sius sukilimus prieš reguliarią 
Sov. Rusijos armiją ir dabartinę 
Lietuvos žiaurią kolonijinę pade 
tį. Lietuvių kalba apie Baisio
jo birželio įvykius kalbėjo R. 
Kiršteinas.

11 vai. Šv. Jurgio lietuvių ka 
talikų parapijos bažnyčioje bu
vo atnašaujamos šv. mišios už 
gyvus ir mirusius Lietuvos lais
vės kovotojus. Pamokslą pasa
kė kun. A. Račaitįs.

3 vai. p. p- iškilmingame mi
nėjime apie birželio įvykius ir 
Sov. Rusijos kolonijines užma
čias padarė pranešimą prof. dr. 
Antanas Musteikis, o kun. Pra
nas Valiukevičius papasakojo 
savo įspūdžius iš kelionės į 
Washingtoną pas JAV kongre
so ir senato narius dėl Baltijos 
kraštų rezoliucijų parėmimo. 
Kelione buvo labai patenkintas.

Minėjimas buvo baigtas li-

I tuanistinių kursų dalyvių pa- 
| rengta menine programa ir 
jiems įteikimu baigimo pažy- 

’mėjimų. Baigusieji lituanistinius 
i kursus, viso 13 mergaičių ir 
I berniukų, lankančių įvairias 
'Rochestery viduriniąsias mokyk 
las, padeklamavo Br. Brazdžio
nio ir Maironio eilėraščių. A. 

■ Jankus paskaitė keletą minčių 
! apie J. Maironį. Gaila, kad trum 
Ipus eilėraščių posmus kursan
tai skaitė iš lapelių.

Pr. metais lituanistiniuose 
kursuose mokytojavo Br. Kro- 
kys ir Jonas Miškinis.

Lietuviškas kryžius

Kun. kleb. Pr. Valiukevičiaus 
pastangomis, remiant parapie- 
čiams savo aukomis, šiomis die
nomis Šv. Jurgio liet. parapijos 

buvo pastatytas lie- 
kryžius. .

Patenkinti kelione į 
Washingtoną

Kun. Pranas Valiukevičius, 
Petras Norkeliūnas, ALT skyr. 
pirmininkas, Aloyzas Jančys ir 
Jufozas Stankus, birželio 13, 14 
ir 15 dienomis lankėsi Washing 
tone ir rezoliucijų priėmimo rei
kalu aplankė JAV senato ir 
kongreso narius. Vienai grupei 
vadovavo kun. Pr. Valiukevi
čius, kuris yra gimęs Rocheste
ry ir Lietuvos dar nematęs. Jis 
labai energingai gynė Lietuvos 
reikalą ir ta proga išdalino sa
vais pinigais nupirktas 15 B. 
Armonienės Leave your tears 
in Moscow ir tiek pat anglų 
kalba Sibiro mergaičių malda
knygių. Daugelis aplankytų se
nato ir kongreso narių labai 
domėjosi Baltijos kraštų pro
blema, nes kai kuriems dabar
tinė Baltijos kraštų padėtis bu
vus labai mažai žinoma. Visi 
pažadėję Baltijos kraštų laisvi
nimo rezoliucijas paremti. Kun. 
Pr. Valiukevičius sako, kad jų 
asmeniškas aplankymas JAV 
kongreso ir senato narių gali 
labai daug prisidėti prie šių 
kraštų laisvinimo problemos, pa 
gyvinimo. sb.

Europos pavadinimo kilme
■ Sakoma,, kad Europa savo 

pavadinimą gavusi iš finikiečių 
kalbos. Ši tauta gyveno Mažo
joje Azijoje ir senovės laikais, 
dar prieš Kristų, turėjo didelės 
reikšmės. Jiems Europos žemy
nas lyg atrodė tamsios šiau
rės šalis. Žodis tamsuma, fini
kiečių kalba buvo tada vadina
ma “ereb”. Kai kurie moksli
ninkai tvirtina, kad iš to ir kilo 
Europos vardas. Tačiau Home- 
ris aiškina kitaip. Girdi, kad 
Zeusas iš finikiečių šalies pag
robė gražuolę, vardu Europa, 
ir padovanojo tai mergaitei vi
sas Graikijos ir šiaurės šalis. 
Jo nuomone, kad nuo to laiko 
visas tas žemynas ir gavęs Eu
ropa pavadinimą.

Visi Pittsbnrgh’o lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Piftsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programų

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
IŠ STIPRIOS TR GALINGOS

W L O A
RADTJO STOTTRS BRADDOCKS 

Kiekiveną sekmadieni nuo 
1:30 iki 2:00 vai. o. p.

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad 
resu: Lithuanian Catholic Hour.
Radio Station WLOA, Braddock, 

Pennsylvania.

New York, N. Y.

ATEITININKŲ
SUSIRINKIMAS

Birželio 22 d. New Yorke, 
Baltų namuose įvyko At-kų Šen 
draugių susirinkimas. Pirminin
kavo P. Naujokaitis, sekretoria
vo L. Baltrušaitienė. Dr. Juozas 
Kazickas skaitė paskaitą — Eu 
ropos Suvienytos Valstybės. 
Spaak, Adenauer, De Gaulle — 
didžiausi Europos suvienijimo 
šalininkai. Amerika tam reika
lui yra investavusi kelias dešim 
tis bilijonų dol. Labai aktualus 
klausimas, ar Anglija įsijungs 
į Europos bendruomenę. Jos ū- 
kis šiandien stovi prie bedug
nės, ir Anglija niekada nebuvo 
taip reikalinga pagalbos, kaip 
dabar. Bet anglas save laiko y- 
patingoS rasės žmogumi ir jis 
pats mielai norėtų valdyti pa
saulį ir jam šiandien prašyti 
pagalbos tikrai nėra lengva. Y- 
pač tam priešinasi darbiečių par 
tija ir Commonwealth valsty
bės — Australija, N. Zelandija, 
Canada ir kt. Šiandien Europo
je norima sudaryti jėgą, kuri 
pati viena nepriklausomai ga
lėtų kovoti prieš komunizmą. 
Tai buvo pagrindinės prelegen
to mintys.

Po paskaitęs dr. J. Kazickas 
mielai atsakinėjo į klausimus. 
Jų buvo tiek daug, kad dėl lai
ko stokos reikėjo nutraukti. Tai 
rodo, kad klausytojų susidomė
jimas buvo nepaprastai didelis. 
Gaila, kadį . palyginti, nedidelis 
dalyvių skaičius galėjo gėrėtis 
dr. J. Kazicko gausiomis tais 
klausimais žiniomis ir įdomiu jų 
perdavimu. Jis yra ką tik grįžęs 
iš Europos, kalbėjęs su daugeliu 
Vak. Vokietijas ministerių ir ki
tais pareigūnais.

Po to sekė naujos valdybos 
rinkimai — buvo paplota už iš 
anksto paruoštą į naują valdy
bą įeinančių narių sąrašą; A. 
Radzivanienė, Aid. Mikulskytė,
N. Umbrazaitė, P. Ąžuolas ir 
inž. A. Sabalis.

Po susirinkimo buvo R. Žu
kaitės paruošta kavutė. Susi
rinkime ir kavutėje dalyvavo 
ir svečias iš Chicagos — Drau
go redaktorius kun. dr. V. Rim
šelis. L. B.

JAV-se neseniai paskelbti ty
rinėjimai nustatę, kad sovietų 
siekiai pralenkti pramonės sri
tyje Ameriką tenka laikyti la
kios vaizduotės padaru. Prince- 

i ton universiteto, JAV, išleista 
' G. Warren Nutter parengta 
studija “The Growth of Indus- 
trial Production in the Soviet 

į Union” (Pramonės gamybos 
1 augimas Sovietų Sąjungoj) ga- 
. lutinėje išvadoje teigia; kalbos 
apie nepaprastą sovietinės pra
monės augimą ir būsimą JAV 
pramonės pralenkimą tenka 
laikyti paprasčiausiu mitu. Kaip 
teigia JAV savaitinis žurnalas 
“U. S. News & World Report” 
gegužės 7 d. laidoje, jei sovie
tinė pramonė augtų dideliais 
šuoliais, o amerikiečių — lėtais, 
tai visvien teks laukti nuo 23 
ligi 500 su viršum metų, kol 
sovietų pramonė sugebės pra
lenkti amerikietiškąją.

SU NAUJAIS PAPILDY
MAIS LEIDINYS!

KNYGA REIKALINGA KIEK- 
VIENAM PILNAMEČIUI 

DARBININKUI!

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

FEDERALINIAI DARBO
SAMDOS (STATYMAI
Spaudai paruoš® Pr. Sula*. 

Knygelei klausimų lr atsakymu 
•nrmn yro Išaiškinti veikiantieji 
JAV-b8se federallniai darbo samdoj 
įstatymai. Knygeles kaina. 40 centų

Pinigus su užsakymais siųsti:

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

■ ■ ■ ■ ■ W V ▼ I VZ I I

dar nepasiekė 1913 m. lygio

Kiek metų skiria sovietų ir 
JAV-bių pramonių susilygini - 
mą? Pagal Nutter’į, štąi koks 
skirtumas, jei sugretinti 1913 
ir 1958 metų pramonės gamy
bos šakas ir čia matysime, 
kiek metų, sovietai bus atsili
kę nuo JAV pramonės 1913 ir 
1958 m. Taigi, 1913 m. plieno 
gamyboje sovietai buvo atsilikę 
21 metais (1958 m. — 19 m., 
toliau skliaustuose visur žymi
mas ili958 m. atsilikimas), elekt 
ros energijos — 13 (15), ang
lies gamyboje — 45 (44), auto 
vežimių padangose -— 12 (42), 
geležinkelių prekių vagonų ga
myboje — 33 (71), gel. kelei
vinių vagonų gamyboje •— 21
(57), sviesto gamyboje — 21
(30), muilo gamyboje — 43
(50), batų gamyboje—24 (33), 
medvilninių dirbinių pramonėje 
— 36 (50). Kaip matyti, paly
ginus su 1913 m. sovietų pra-

birželio 28 d

Sųpreme Savings and Loan Association, 1751-55 W. 
47th St., direktoriai savo reguliariam posėdy, įvykusiam 
1962 m. birželio 12 d, patvirtino pusmetinį dividendų mo
kėjimą, imdami pagrindu metinį 4%% mokamą birželio 28. 
Vadovaujant Peter P. Kezon, banko vedėjui, bendrovės tur
tas išaugo virš $29,000,000.00.

PETER P. KEZON 
Executive officer

Kazon pareiškė, jog yra galimybė, 
kad 41/, °/o tarifas pakils sekan
čių šešių mėnesių laikotarpy, 
baigiantis 1962 m. gruodžio 31 
dieną. Minimas procentas bus mo
kamas 1962, gruodžio 22, prieš 
Kalėdas. Supreme Savings visad 
vedė aukščiausių procentų politi
ką, mokamų visoms apdraustoms 
santaupoms su didžiausiu saugu
mu. Visos santaupos pas Supreme 
Savings yra apdraustos iki 10.000 
dol. Federal Savings & Loan Cor- 
por., valdžios agentūros.
Pradedant 1962 liepos 2 d. vi
siems atidarantiems naują sąs
kaitą ar pridedantiems prie turi
mų santaupų $200.00 bus duoda
mas globusas - bankas. Pradėkit 
taupyti "Supreme keliu" šian
dien.

Sekantieji valdininkai, direkto
riai ir tarnautojai yra visad pasi
ruošę patarnauti jums mandagiu 
ir užtikrintu būdu: Peter P. Ke-

zon, banko vedėjas; Ig. Scigalski, 
prezidentas; Peter Radochonski, 
viceprezidentas; Paul Kubalica, 
vice-prezidentas; Felicia Truchon, 
banko vedėjo asistentė; John E. 
Gierut, asist. sekretorius; Chester 
T. Niedzialek, iždininkas; Irene 
S. Konecki, asist. iždininkė; Ju
lius Dziukala, asist. iždininkas; 
Edward Knych, Steve Dominski, 
Adam J. Kezon, Stanley Bafia ir 
Martin Glista, direktoriai; Jessie 
Mesevich, vyriausias kasininkas; 
Alice M. Bembenek, asist. vyr. ka
sininkė; Joseph Soltis, buhalteris; 
Lillian B. Czuczman, Janet Mos- 
cinski, Thomas Tomaszkiewicz, 
Mary Ann Tabak, Edward Knych, 
Jr., Josephine Zielinski, Theresa 
Niawara, Jane Roberts, Janet E. Ja- 
nik, Daniel P. Kezon, Harold P. 
Welsh, Helen Tomaszkiewicz, An- 
nette Hoffman, Gertrūda Lyon, 
Margaret Duggan ir Peter P. Ke
zon, Jr.

monė 1958 m. gerokai atsiliko 
ir kai kuriose srityse (padan
gos, sviestas gelž. vagonai) tas 
skirtumas ypatingai ryškus ir 
kalba sovietų nenaudai.

ASTRONAUTŲ 
GAILESTINGOJI SESUO

Aviacijos leitenante Dolores 
O’Hara yra Amerikos astro
nautų gailestingoji sesuo. Da
bar ji yra priimta garbės nare 
į katalikų gail. seserų sąjungą. 
Ji tapo katalike prieš dvejus 
metus. Pernai metais ji sukėlė 
platų amerikiečių susidomėji
mą, kai, skrendant astronautui 
Shepard, ji televizijoje buvo ma
tyta bekalbanti rožančių.

53 METUS AFRIKOS 
MISIJOSE

Tėv. Omer Beaudoin, Afrikos 
misijose išdirbęs 53 metus, ga
vo metus poilsio gimtojoje Ka
nadoje. Nežiūrint, kad jau turi 
77 m. amžiaus, vėl grįžta į Af
riką, kur bus seselių vienuolių 
kapelionas.



DRAUGAS, Šeštadienis, 1962 m. birželio mėn, 30 d. REAL ESTATE CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
Apžiūrėkit sekmad. 1 iki 5 vai. 

5218 S. CAMPBELL AVĖ.
| Modernizuotas pajamų mūrinis. 2

T . , . r, „v. n - i j • • . butai ir bizniui patalpa. Nauja ši-Lietuvių Krikščionių Denio- soms musų bendrinėms organi- luma. Garažas. ^.ma kaina.

LKDS NUTARIMAI REAL ESTATE REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
, , r, • , , . . . .... , Mūrinis. 2 butai ir biznis Alvva Biznio mūras prieš parką.. 2 mo-kratų Sąjungos 1962 metų bir- zacijoms, dirbančioms laisvini- Norkus R. E. WAlbrook 5-5030 radijatoriais šildymas 2 auto gara- aernūs butai. Maisto prekyba apie 
želio 16-17 d. konferencijoje mo ar kitą lietuviškąjį darbą ' paj£mų , _ Dideli., pajamų na- . Kb“ Pa^°S;

buvo priimtos tokios rezoliuci- (kaip Lietuvių Bendruomenei, mBnpr mSn 3 butai ??as;.2-but?1t 7 įf 3. karn1b- 2 Naujas mūras. 2 modernus hutai* 1 1 nuosa.vyne. $ooo per men. o Durai bmetines virtuvės. Naujas alyva šild. po 5 kam b. Arti musų. Atskiri šil-
jos:

I. Dėl Lietuvos laisvinimo
Isklausiusi VLIKo pirminin- , ., , . rr, . , v. ko, kaip musų tautos atstovy-ko dr. A. Trimako pranešimą, . . . , , ., . .. ,v, . .... TTT _ aes ir politines vadovybes, veik-konferencija reiškia padėką VLI i j, .

Kui už jo darbą ir prašo jį, tę- ' ’ ,
. ' r - / , • • 2. nusiteikti tarpusavio bendsiant kovą dėl Lietuvos laisves , , , . , ... .. , x .. . dradarbiavimo dvasia;tarptautinėje plotmėje, atkreip- , .. . 3. laikytis teises, susikloju-ti laisvųjų valstybių dėmėsi į . . ..ta. šių tradicijų ir gerųjų įpročių

' T, , . . _, . _ , . . i savo praktiniame darbe;1. Kad sovietų ukme, karine , „ ..... . .. . . ,. 4. nepažeisti savais veiksmaisir politine galia nėra visagale; .o , , , . ,. . , . viena kitos kompetencijos, gi2. kad komunistinių valsty-

ALTui ir kt.), konferencija jas ir 4 kamb. namukas užpakaly. 37 Apsauga nuo potvynio. Alum. lan- dymai. Objektas $39,500.
visas kviečia-’ xl5° P- sklypas. Arti Roosevelt vamba mūras7 °° Labai modernūs u mūras, e metų. 2
vibd-b KViccid.. t an-io __ • w . m.D‘ mūras. naoai mooernus b,utai — 5 ir 4 kamb. Atskiri gazu

1 derinti <anvn voilrln «u VT T $34,800. SVOBODA, 6013 Cer- įrengimai, karpetai. Medžio iškaltas šildymai. Alumin. langai. Garažas. 1. LieiiiiLi Savo VLIK14 bu Viii__ K -o j __t>t„i-------- o o-iflo rusva. Nauias erazu šildvmas. $20.600. aaamak Rd. Cicero. BIshop 2-2162. šilX™V22o6°°' *82’000-__________________________ Didele rezidencija. 9 kamb. 50 p.
_ . lotas. Moderni virtuve ir vidaus su-

Savinmkas parduoda, murinj na- tvarkymas. Alyva šild. Garažas.
mą Marąuette Parke, 6 ir 7 kaimb. 524,500. .

o Gage Parke. 3 butai — 6 kamb. Ir
PK 8-VUU& , po 3 kamb. Prašo $26,000.

-------------------------------------- Į Arti Jaunimo Centro. 5 butų mū-
Atdaras apžiūrėjimui sekimad. nuo (ras. Naujas alyva šild. Apie $6,000 

nuomos. $32,200.1 iki 5 v.
6 kamb. namas. Centralinis ap- 

šidl. gazu. Plytelių vonia.. Rūsys 
ir pastogė. $8,900 pilna, kaina. 
$1,000 įmokėti.

2742 S. Karlov Avė.

SAVASTIS geriausi pirkiniai
Mes patmaujame visų rūšių drau- Mūrinis 12 metu 5 .ltambi, gara- 

dime: gyvybės. susirgimo, ugnies, žas, rūsys, 6 blokai nuo Marąuette
auto. paskolii draudimas, nelaimiu 
gų atsitikimų ir daug kitų. Mūsų 
įstaiga veikia nuo 9 v. ryto ilki 8 v. 
vakaro.

p. lietuvų mokyklos. $12,600.
Murins 6 kamb., 2 blokai nuo Ma

ria Higb, 30 p. lotas, nauia vonia, 
3 mieg., gazo šild., $16,900. : ,

Lotas 35x125 su 4 .kamb. 'mūrinius

kilusius tarpusavio nesusiprati
mus (dėl kompetencijos ar ki
tus) aiškintis gera valia, vado
vaujantis teise ir politine iš
mintimi.

IV. Bėl ALTo reformų 

Konferencija sveikina ALRK

Arti 63-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 nauias 4 
kamb. mūras. Aukštas stogas. Alu
min. langai. Gelež. tvora. Sausas rū-bių blokas nėra vienalytis;

3. kad komunistų užgrobtuo
se kraštuose žmonės ir toliau 
kenčia priespaudą, vargą, kai 
kur (pvz. raudonojoje Kinijo
je) netgi badą; kad jie ilgisi 
laisvės ir bėga į laisvąjį pa
saulį;

4. kad laisvasis pasaulis kaip 1 Federaciją ir kitas ALTą suda- 
tik dabar gali ir turi reikalau- rančias organizacijas, siekian
ti sovietus pasitraukti iš Lietu-1 čias išmintingų reformų keliu 
vos ir kitų užgrobtųjų kraštų, , patobulinti ALTo organizacinę
leidžiant pavergtosioms tautoms 
naudotis laisve ir jų apsispren
dimo teise.

n. Dėl politinės vienybės
Reikšdama savo pasigerėjimą 

gražiu VLIKo grupių sutarimu 
laisvinimo darbe, konferencija 
kviečia:

1. visą. mūsų lietuviškąją vi
suomenę gyventi vienybės dva
sia ir teikti VLIKui, kaip mūsų 
tautos atstovybei ir politinei 
vadovybei, visokeriopą paramą;

2. VLIKe nesančias grupes 
įsijungti į VLIKą ir dirbti so
lidariai su jame esančiomis gru 
pėmis bendrąjį Lietuvos laisvi
nimo darbą.
III. Dėl bendrinių organizacijų

Reikšdama savo pagarbą vi- lams.

struktūrą ir padaryti dar na
šesnį ALTo darbą.

V. Dėl spaudos
Turėdama prieš akis mūsų 

spaudos vaidmenį Lietuvos lais
vinimo darbe, konferencija pa
geidauja, kad ta spauda būtų 
prieinama mūsų visiems geros 
valios publicistams, ypač gi gi
nantiems VLIKo atstovaujamą
ją laisvinimo mintį ir ieškan
tiems mūsų politinės vienybės 
atstatymo kelių.

VI. Dėl LKDS Centro Komiteto
Konferencija dėkoja LKDS 

Centro Komitetui už atliktą dar 
bą ir pasiaukojimą LKDS, kar
tu gi ir visos mūsų tautos tiks-

Liepos mėnesio gyvuliuku Lincoln parko zoologijos sodas parinko 
juodą meškiuką, gimusi sode vasario mėnesį.

Chicagoje TERORIZAVO KELEIVIUS

Važiuoją 42 keleiviai Grey- 
hound autobusu iš Chicagos 

jį New Yorką buvo gerokai iš
gąsdinti, kai pamišęs keleivis 
revolveriu privertė autobuso

. . „ , , , vairuotoja pasiekti net 80 my-pnonems, praneša, kad parda- . , , T ... lių į valandą. Indianos Toli ke-vejai, kurie kompanijos reika- .. ...., - . . ibo policija pagaliau sustabdėlamg naudoja savo privačius , . v . ,, ,v , .. busą ir pašautą teroristą nuve-automobibus iš kompanijų gau-° : ze i ligoninę,na vidutiniai apie 9 centus uz ; 
mylią atlyginimo.

ANHEUSER-BUSCH NAU
JAS SKYRIUS

Anheuser - Busch bravoras 
iš St. Louis atidarė naują par
davimo skyrių 2367 Logan blvd.
Chicagoje. Sandėlis gali talpinti 
150,000 dėžių Budvveiser ir Mi- 
chelob alaus.

NUBAUSTI KALĖTI 
7 METUS

Keturi Chicagos gengsteriai 
Peoria federalinio teismo buvo 
nuteisti 7 metus; be to, kiek
vienas dar turėjo užsimokėti 
$3,000 piniginę pabaudą už tai, 
kad Chicagoje turimose įstai-; 
gose pardavinėjo vogtą degti- ' 
nę. į

ATLYGINA UŽ VAŽIAVIMĄ
A. Scoen, prezidentas Wheels i 

kompanijos, kuri Chicagoje iš
nuomoja automobilius įvairioms

Mūrinis 7 metu 2 meg., priešais 
Marąuette parko, garažas, skubiai. I 2 b„t„ namą

- . f Mūrinis 1% a. — 5 apačioj su 2
Naujus mūrinis 2x6, Gage p., 40 mieg. jr 3 viršuj su atsk. įėjimu, 

p. plotas. 2 šild. gazu, daug priedų. | virtuvė ir vonia, garažas, 30 p. lo-
$39,900. 1 tas, 66 ir Mozart. $17,800.Pigiau nerasite, čia pat 4 butui 

mūras. Naujas alyva šildymas, ir sto
gas ir alumin. langai. Garažas. 
$43,000.

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

Naujas 5% kamb. mūras. Alumin. 
langai. Geležinė tvora. Gražus lotas. 
$19,800.

Prieš parką liuksus įrengtas 5% 
kamb., 7 metų, mūras. 1 % vonios. 
Alum. langai. Garažas. $22,200.

Pajamų mūras. 2 butai — 4 Ir 2 
kamb. Alyva šild. Gage Parke. — 
$15,900,

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

butai po 5 
nuomos. Atskir,

KAIRYS REALTY, 2501 W. 69th ST. HE 6 5151

Marąuette Parke, 12 butų po 4
kamb. 2-jų aukštų namas. Meti- ___________
nės pajamos $13,764. Kaina — sys. Garažas. sii9,800. Brighton Parke. 4
S87,onn Savininkas REoublic 7- KaiI> lS g'-'nito muro rezidencij m$87,000. Savininkas. REpublic 7 
8542.

$1,00 ĮMOKĖDAMI pirksite na
mą — 4 ir 4 kamb. ir krautuvė. 
Pilna kaina $9,950. Anksčiau buvo 
taverna. Apylinkėje 26th ir S. Sa- 
wyer Avė. Raktą pasiimkite adr. 
3739 VV. 26th St.

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

7206 S. Fairfield Avė.

ant 43 p. ’loto. Žavus 7 kamb.. 4 šildymai. Kaina $24,000.
dideli mieg. Karpetai, keramikos 
vonios, čerpių stogas. Dienos kaina.

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

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

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

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

i,

5 ir 5 kamb- 50 p. 8 metų _ 414 kamb. mūr. Alvva — 
PASV-S1}?yma? 8azo Pociais. Gara- radiant heat, garažas. Alum antrieji

’ in butu 4med 'r į* a\>'flericl $i7 50°.' langai. Arli 64-tos ir Kost.neri 
--311 hutu med. 6 ir 3 kamb. Sildy- $21,500. 
mas^ gazo pečiais. Brig-hton Parke. į
$14,500. _ 6 butų mūr. yo 5 kamb. 60 p.
2-jų butų mur. 6 ir 5 kamb. namas. ! sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
sūdymas gazu-karštu vandeniu. Ga- ! Parko apylinkėje $59,900.
ražas. Arti 69-os ir Pairfield. $27,750. |
4 metų 1 Įž aukšto mūr. 5 kamb. 4 butV «*«*’. Visi po 5 kamb. (2
(3 mieg.) apačioj; 4 y> kamb. viršuj. butai po 3 mieg.). Alyva, karštu
Garažas. Arli 64-os ir St. Louis. i vandeniu šildymas. Mūr. garažas.
$30,500. I Arti 60-os ir »Washtenaw. $49,900.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

B E LL-V A R PAS
REAL ESTATE

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

Mūr. Ijž aukšto: 5 r 3 kamb. 14
metų, 44 pėdų lotas. 62 ir Pulaski 
Puikus pirkinys. _2-jų butų namas — 4 ir 4 švie-

. sus kamb., 45 p. sklypas. Pilna kai-
Mur. 4 po 4. gazo pečiais šildy- na tik $9.500. 

mas, Brigbton Parko centre. Parkliolnie mūrinis 2 butų: 2
po 6-šis kamb., mūrinis garažas.

Mūr. 6 ir 5, centr. šildymas, ar- ; Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas, 
ti Archer susisiekimo, žemi mokės- |3 butai po 5 kamb. (3 miegamieji), 
čiai. j Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

CICERO—BERWYN
22 APART. MŪRAS, prie gražaus į 

parko modern. butai. $2,404 mėn. 
pajamų. Kaina tik 6.5 karto paja
mos. Pašaukite.

Sav. Išeina pensijon lr parduoda 
„ Delavan Wisc. netoli Lake Geneva

lmkeje 16th ir Grove, Gazu ap- 33 kamb. hotel su restoranu, taver- 
Šild. y2 rūsio. Mokesčiai tik $85. na ir 6 k. namu naujam sav Viso - -------1 Biznis tarp $17-25,000

TINKAMAS DIDELEI ŠEIMAI
8 kambarių mūr. 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).

'- .... ■ c nnmni ttizms tarp i-zD.uuv Rūsyje dar 3 atskiri kambariai iš-
$14,500. 6013 Cermak Rd., Cicero 3 -K j a '$g0 000,parba mainys nuomuomavimui. Oro vėsinimas. VI-

n™, Brighton P»hA I- -JgJ

ŠIMKUS *wl"k5Ii“i01°,S«».
REAL ESTATE, NOTARV PDBLIC 5 kmb. 13 metų mur. rezidencija .nrn e- Ava Marąuette Pk. Platus sklypas. Gazo4259 So. Maplewooa Avė. šiluma. 2 auto garažas.
Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

BERWYN. 6 kamb. namas, apy-

BIshop 2-2162.
Prie Marąuette Rd., truputį j va

karus nuo jiarko, už skolą parduo
damas 3-jų didelių butų labai mo
demus namas su 3-jų auto mūr. 
gurnž.u. Bus parduota už. geriausią 
pasiūlymą nežiūrint to. kad prašoma 
net $5,000 žemiaus įkainavimo.

RE 7-2646.

$500 ĮMOKĖTI. 2 po 4 kamb. 
Rūsys. Pastogė. Apylinkėje 24t.h 
ir S. Sawyer Avė. Lenkų ir lie
tuvių rajonas. Skolą mokėkite 
kaip nuomą. SVOBODA, 3739 W. 
26th St. LA 1-7038. _____

Parduodamas 2)/2 metų namas 
netoli 64-tos ir Kaminski; 3 mie
gam. pilnas rūsys, dujų (base- 
board) karšto vandens šildymas. 
Daug priedų. Apie $20,000. Savi
ninkas. PO 7-1658.

IŠNUOMOJAMA — POR BENT

Išnuom. mieg. kamb., su baldais. 
Vyrui ar moteriai.

HEmlock 4-7034.______________

Išnuom. kambarys naujame na
me Privatus įėjimas ir prausykla.

2239 W. 69th St. PR 6-9876.

Išnuom. puikiai įrengtas miega
mas kambarys prie geros trans- 
portacijos.,

, Tel. PR 8-1125

PROOOS-OPPORTUNITiES ■ Išnuom. miegamas 
h— ■ prie 69-tos.

Tel. 471Č-8071Parduodama TAVERNA-RES- 
TORANAS. Salė ir kambarių 
butas. Fabrikų rajone (uždara 
sekm. ir šventadieniais). Pastaty
tas ant 3-.jų sklypų, plius 3 tušti 
sklypai. Statytas ir įsteigtas prieš 
10 m. Visi modernūs įrengimai. 
Sav. eina pensijon. LU 6-3960.

D E M E S I O 1

NUMAŽINTOS KAINOS
Automobilių apdraudoms

IA—10/20/5 Kaina CAA Rfl 
C mėn.period.

Išrašome ir patarnaujame visokių 
rūšių a.pdraudas lengvais mėnesi

niais išmokėjimais.

BACEVIČIUS
APDRALDĮJ AGENTŪRA 

6455 S. Kedzie Avė. PR 8-2233

CONTRACTORS

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

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

DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI
VALANDOS IR AMŽIAI, religiniai pasakojimai ir legendos, 

Aloyzas Baronas. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 1958 m. 
Aplankas dail. Algirdo Kurausko. 99 psl.......................... $1.00

ŠV. PIJUS X, redagavo kun. Jonas Petrėnas. Išleido Ateitis, 
1958 m. 255 psl. .................................................................... $3.00

SKELBK ŽODĮ, pamoksliukai sekmadieniams ir privalomosioms 
šventėms, Prel. Dr. Feliksas Bartkus. Viršeliai dail. T. Va
liaus. Išleido Immaculata Press, Putnam, Conn., 1957 metais, 
150 psl........................................................................................ $2.00

VYRAI GEDIMINO KALNE, Pirmūno ir Savanorio Kūrėjo at
siminimai, St. Butkus. Aplankas dail. Alf. Krivicko. Aušros 
leidinys, 1957 m. 226 psl.......................... ............................ $2.20

SAUJA DERLIAUS, skaitymai augantiems ir suaugusiems, pa
ruošė K. Balėnas. Nidos Knygos Klubo leidinys Nr. 20-21, 
1957 m. 558 psl..................................................................... $3.00

MOTINA. Juozas Prunskis, dail. Vladas Vijeikis. Išleido Tėviš
kėlė, 1958 m. Didelio formato gausiai iliustruotas leidinys apie 
motinas. 48 psl.............................. ............................ .. $2.50

GINTARO KRANTAS, Petras Babickas, dail. Vladas Vijeikis. 
Išleido Tėviškėlė, 1958 m. Trečias papildytas leidimas. Dide
lio formato iliustruotas leidinys apie Lietuvos pajūrį. 96 
puslapiai ................................................................................. $4.00

kambarys

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

mi taksiai. $15,500.
5 METŲ MŪR. BTTNGALOW

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

GERAS PIRKINYS
7 metų 2 aukštų mūras Marąuette 

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

VASARVIETĖ
Su baru ir restoranu Beverly Shc 

res, Ind. (Sandunuose). $12,000 gry 
no i metus. Savininkas duos paskolą.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West Ilsi Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

SIMAITIS REALTY, INSURANCE
273“ West 43rd Street 
Tel. Cljffside 4-2380

4936 W. 15th St., Cicero 
Tel. OL 6-2233; OL 2-8907

LIETUVIAI PLEČIASI LEMONT
Sklypai mieste, visi patogumai, po $1,500. 5 akrai, jaunas sodas, 6 kamb. 
res. $17,500. Pajamų nuosavybė lr 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 svajonB.

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

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

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

1^2 aukšte' namas. 5 kamb. ir 
uždaras porčius apačioje ir 2^2 
kamb. viršuj su atskiru įėjimu. 
Tinka giminingom šeimom. 2 au
to. garažas. Namas puikiam sto
vy. Arti mokyk. baž. ir krautuvių. 
$24,000. PR 6-6745, po 6 v. v.

Išnuom. miegamas kambarys su . Tik $23,300 už 2-jų būtų gerą pa- Agentai prašomi nesikreipti.
, . j i- ° - t s jamn mūrinį Brighton Parke, Mont-teise naudotis virtuve. PKspert 8- gOmery ff.vėje. 4 ir 5 kamb., rūsys 
8781. ir pastogė. šildymas karštu vand.
-------------------------------—---------------------— Garažas.

Išnuom. 5 kambarių butas 2-me 
aukšte.

6146 S. Talman Avė.

Išnuom. 2-jų kambarių butas. 
6018 S. Albanv Avė. 

____________737-5987'___________
Išnuom. kambarys 2-me aukšte 

2540 W. 70th St.
REpublie 7-0195

IŠNUOM. VASARVIETE

KAS NORITE RAMIAI praleis
ti atostogas ar pailsėti savaitga
liais prie gražaus ir žuvingo Lake 
Como -— ežero (Wisconsine) 6675 
Larch Rd., Lake Como Beach, 2 
mylios nuo Lake Geneva 12 keliu, 
skambinkite — J. žemaitis, OLym
pic 6-0412, po 6 v. v.

DĖMESIO !

RADIO PROGRAMA

A. Norkus Real Esfafe

Perskaitę "Draugą"/duoki 
e jį kiliems pasiskaityti.

2405 W. 51st St. WA 5-5030

! Marąuette Parke ant Talman 
1 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

MARQUETTE PARKE
12 metų, 1% aukšto mūras. 2 

butai, 5 ir 3 kamb. Apsauga nuo 
potvynio, gazu šildymas. Garažas. 
Geležinė tvora $28,200. REpublic 
7-7202.

AUKSINE PROGA
Mūrinis 6 kaimb. bungalow. 30 

p. lotas. Moderni vonia. Karpetai. 
Gazu šildymas. Garažas. Marąuet
te Parke. $17,400. REpublic 7- 
7201.

MARQUETTE PARKE
2-jų butų medinis, 7 ir 3 kamb. 

Alum. langai. Naujas alyva, šildy
mas. Apsauga nuo potvynio. Ga
ražas. $16,500. REpublic 7-7202.

Wiscon,sin — Rte. 12 Como eže
ro fronto 7 lotai, $350 už lotą. 
šalia 8 lotai su sodu, vandens fr. 
$400 už lotą. 1/3 blk. nuo ež. 5 
lotai min. vand. šalt. $200 už lo
tą. Ideali vieta rezid. ar vasarvie
tėms. PR 8-0838.

6 kamb. bungalow, 3 mięg., 2 
auto. garažas. Gazu apšild, Įkai
nuotas skubiam pardavimui. 5744 
S. Francisco Avė. HE 4-1541.

$2,000 ĮMOKĖTI už gerą 4 bu
tų namą. 3 po 4 kamb. ir 3 kamb. 
Gazu apšild. Pilnas rūsys. Tik — 
$14,000. Gausite apie 14 %• už jū
sų investmentą. SVOBODA, 3739 
W. 26th St. LA 1-7038.

CONTRACTORS

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

V. ŠIMKUS
Statybos fcr Remonto Darbai 
2618 VVEST Tlst STREET 

Tel.; PR 8-4268 ir TE 9-5581

8 butai po 4 kamb. mūr. Visi 
patogumai. Pajamų $420 į mėn. j 
Kaina $23,500. Tarpininkams ap
mokama. 2214 W. 18th Place-

HA 1-1954___________
’ HELP VVANTED — VYRAI

REIKALINGAS SALDŽIŲ
BULKl'ŪIŲ IR PYRAGO

KEPĖJAS
MARY LORD PASTRIES

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Parduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkns. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists — ;
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E.' 265 Alice Wheeling, Illinois
Broadway, So. Bostone. Telefonas j Tel. LE 7-5950
AN 8-0489. Ten

j ‘Draugas”.
► ♦-♦♦♦-♦-♦-I

gaunamas ir

HELP WANTED — MOTERYS

Jieškoma moteris namų ruošai
MlISIIIIIIIIIIIIIIIillinillIIIIIIIIimilllllllin ir prižiūrėti 2 mergaites dantų gy- , 

dytojų šeimoje. Gera alga. Nori- J 
; me rekomendacijų. Skambinti iki 
; 9 vai. ryto ir po 8 vai. vak. 

EUcIid 6-2806.

Gražių vizitinių kortelių 
biznieriui-profesionaiui

reikia 
DRAUGAS

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ūš alyVa kūrenamus pečius (fur 
naces) visų dydžių oro vėsintu
vus bei Air Conditioners ir atlieke 
visus skardos darbus

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehilI 6-7875

Reikalinga moteris bendram na- į 
mų valymo darbui ir virimui. Su-1

gražiai," greital ^prleinam'a kaina įaugusiems. Valandos nuo 10 iki 
8. 5 dienas savaitėj. Pradinis

spausdina tokius dalykėlius

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILLINOIS 
Skambinkit LUdlow 5-9500

S?1 illlllllllllllllllliuillllilllillliuillllllllllllll

atlyginimas $50.00 sav. GR 7-6583

Pirkite JAV Apsaugos 

Bonus!

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI

<444 B. Westera Ave«
Chicago 9, EU.
Tel. VI 7-8447

fi. ABAURCOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

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

DA 1-6047, RO 2-8778

HEATING CONTRACTORS
Statome šiltu oru pučiamus pe_ 

i čius, vandens boilerius ir oro
vėsintuvus.

Vieninteliai iš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti ant 
naujų namų

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL

24S1 So. Kedzie Avenue 
Chleago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

Juozas žemaiti, OL 6-0412
Vietor Skade ST 8-0272

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS,

VASARVIETES, GARAŽUS IR
ATLIEKAME VISUS NAMŲ
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 8-0708 OL 7-2004 Chicago, HL



AREŠTAVO 12,634 MOTERIS

Už geležinių grotų, jų daboklėje

Chicagoje 1961 m. policija a- 
reštavo 12,634 moteris ir jas 
nugabeno į vienintelę šiame mie 
ste esančią moterų daboklę, 
1121 So. State St. Kasdien čia 
vidutiniškai būna po 40 areš
tuotų moterų, patekusių už muš i 
tynęs, narkotikus, girtavimą, 
palaidą elgesį, vogimą ir kitus 
nusikaltimus. Jauniausia iš čia 
atgabentųjų turėjo 18 m. (jau
nesnes gabena kitur), o seniau
sia —- 93 m. Ji buvo praradusi 
atmintį — nebežinojo, kur gy
vena. Vėliau ją parsivežė jos 
dukraitė. Ši įstaiga dieną nak
tį veikia, nors įėjimas į ją, e- 
sančią 13-me aukšte, yra užda
rytas stambiais geležies var
tais. Čia jas paskirsto po ma
žas kameras, kurių viduje yra 
prausykla ir lovelė, su čiužiniu 
ir paklode. Čia jos gauna ryto 
kavos su pienu ir cukrumi bei 
riestainį, pietų — sumuštinių ir 
kavos, vakare — sumuštinių, 
Jei kuri negaluoja, gauna iš 
“kenukų” sriubos. Reikale pa
šaukiamas daktaras.

Kelia jas 6 vai. ryto, bet jei, 
kurios nori, gali miegoti nors 
iki pietų, jeigu tik nebūna tar
dymų, jei neveža į teismą. Pa
būna jos čia tik keletą dienų 
— iki teismo, kuris nusprendžia,' 
ką. su jomis daryti — į kalėji
mą siųsti, sąlyginai paleisti ar 
kaip kitaip nubausti.

Prie jų pasikeisdamos budi 
ir trys lietuvės policininkės. Jos 
pasakoja:

— Reikia kantrybės. Juk čia 
patenka moterys, kada jos yra 
blogiausioje padėtyje.

Paklaustos, kokį duotų pata
rimą, kad moterys į šią nelai
mę nepakliūtų, policininkės kai j 
ba:

— Reikia laikytis Dievo tvar 
kos. Nesidaužyti. Įsijungta į nau 
dingas organizacijas, kaip kai
mynų bendrijos, bažnytiniai klu 
bai. Jei nėra būtino reikalo mo
teriai eiti į darbą, tegu pasilie
ka namie ir rūpinasi vaikų auk 
Įėjimu. Kai kurios jau turi di
desnius norus, negu yra galimy
bės: kad šeimoje būtų du auto
mobiliai, kad namai būtų su 
8-10 kambarių; kitos tik lau
kia, kada vaikus kur išsiųs va
saroti, ir tada laisviau galės 
pačios kur daužytis. Geros mo
terys nuoširdžiai pasiaukoja vai

Leit. Mąrifyn O’Regan

kų auklėjimui, nepalikdamos 
to uždavinio tik mokyklai ir po
licijai. ,

Chicagoje nuklydusioms mo
terims. tvarkyti yra 77 moterys 
policininkės, dirbančios prie nuo 
vadijų, Gi dar 36 .policininkės 
priskirtos prie aukščiau minė
tos moterų daboklės. Šias tvar
ko policijos leitenante Marilynn 
C’Regan, padedama seržantės.

Leitenante O’Regan mokėsi 
Šv. Ritos mokykloje, Šv. Mari
jos akademijoje St. Charles mie 
ste ir baigė Rosary kolegiją. 
Ji į policiją įstojo 1948 m. drau 
ge su 42 kitom moteriškom. Jos 
tėyąs — buvęs policijos kapito
nas, brolis policijos seržantas, 
ji ir pati norėjo taip pasitarnau
ti žmonėms, Chicagoje iš mote
rų ji yra pasiekusi aukščiausio 
rango — kitos policijos leitenan 
tės Chicagoje nėra.

Paklausta apie priežastis, dėl 
kurių moterys patenka į šiuos 
jų arešto namus, ji priminė blo 
gą aplinką, blogą draugystę. Ji

KIEK SOVIETAI PRAŽUDĖ 

ASTRONAUTŲ

Spaudoje skelbiama, kad Gaga- 
rinas nebuvo pirmasis astronau
tas. Paaiškėjo, kad Piotr Dolgov 
1960 m. birželio 3 d. iš didelės 
aukštumos laimingai parašiutu 
nusileidęs, Chruščiovo buvo asme
niškai pasveikintas ir parinktas pir
muoju astronautu. Skridimas nu
statytas 1960 m. spalio 11 d.. Tuo 
metu Chruščiovas vyko į Tautų Są
jungos posėdį, tikėdamasis galėsiąs 
pasigirti atsiekimais erdvėj. Bet 
skridimas nepavyko ir kaip tik dėl 
to Chruščiovas prarado dvasinę pu 
siausvyrą, kumščiu ir batu daužė 
stalą.

Dolgovas po pasimatymo su 
Chruščiovu išskubėjo j skraidymo 
stovyklą Kapustanlar prie Juodų
jų jūrų. Kadangi iššovimas buvo 
skubiai rengiamas, mažai teliko 
laiko tinkamam pasiruošimui.

Sekimo stotys Turkijoj, Japoni
joj, Švedijoj, Anglijoj ir Italijoj 
pagavo garsus, kad kažkoks dide
lis daiktas paleistas į erdvę spalio 
11 d. nuo Juodųjų jūrų. Stotys gir
dėjo neaiškius balsus, murmėjimus, 
bet po 28 minučių viskas nutilo.

Dolgovas žuvo 1960 m. spalio 11. 
. Tais pat metais spalio 28 d. žuvo 
kitas astronautas, kurio vardo ne
sužinota. Jis šaukėsi pagalbos, ku
rios nesulaukė. Jo nelaimę susekė 
Turine, Italijoj, esanti sekykla.

Prieš Dolgovą žuvo Terenty Ši-

kalbėjo: “Būtų didelis laimėji
mas, jei grįžtume prie gerų šei
mų, kaip tai seniau buvo. Tik
roji laimė šeimoj, ne blaškantis 
už jos. Taipgi labai svarbus da
lykas religija”.

Nors areštuotų moterų gana 
gausus skaičius, bet dar dau
giau areštuojama ir kalinama 
vyrų. Tie visi nusikaltėliai vi
suomenėje yra tik išimtys, bet 
gana gausios ir primenančios 
visų svarbią pareigą kovoti su 

, blogiu. J. Daugi.

borin. Jis buvo parinktas lėkti Lu- 
niku II 1959 m. vasario mėnesį. 

: Sekantis Sovietijos žmogus į dau
sas iššautas buvo 1961 m. vasario 
2 d.. Kelios stotys girdėjo 19 min. 
sunkiai kvėpuojant. Apie tai Mask- 

, va nutylėjo.
1961 m. gegužės 17 d. iš Baiko- 

mur stovyklos prie Aralo jūrų se
kimo stotys girdėjo vyro ir moters 
balsus: “Laikomės gerai nustatytos 
aukštumos, viskas gerai”. Vėliau 
Turino, Bochumo ir Meudeno se- 
kyklos pagavo žūstančių paskuti
nius balsus.

Susekta, kad prie Uralo kalnų 
(įrengta stovykla, kurioj 30 vyrų 
Į ir 8 moterys rengta erdvių kelm
inėms. žinoma, kad žuvo T. šibori- 
(nas, P. Dolgov ir V. Zavodoski 
1959 —- 1961 m., taip pat G. Mi- 

j kailov ir A. Belekonev.
Vokiečių laikraštis Muenchene 

1961 m. lapkr. 24 d. rašo, kad Ser
gejus Iljušin, sūnus žymaus lėktu
vų projektuotojo, gydėsi po nelai
mingo iššovimo 1961 m. lapkr. mė
nesį. Jo padėtis nėra žinoma.

!
į 1961 m. rugsėjo pabaigoj dien
raštis “Pravda” paskelbė: “Tautos, 

i klausykit! 1961 m. spalio 17 d. bus 
! įrašyta į istoriją kaip erdvės už
kariavimo diena didžiosios partijos 
garbei”.

Tą dieną, kurią “Pravda” išpūs
tai garsino kaip istorinę erdvės die 
ną, į mėnulį tikrai iššautas sateli
tas. Stebinčios stotys Aliaskoj, Ka
nadoj, Prancūzijoj, Vokietijoj, Ita
lijoj tai girdėjo.

Satelitas buvo iššautas iš Bai- 
konur stovyklos prie Aralo jūrų. 
Jame buvo vyras ir moteris. Jie 
nuolat pranešinėjo slaptažodį. Sto
vyklą, iš kurios išskrido, vadino 
“kyle”. Vėliau balsas nutilo.

Maskva aukoja žmonių gyvybes 
juos valdančiųjų naudai. Jie slepia 
nuo laisvų tautų savo sumanymus 
ir nesekmes erdvės užkariavime. 
Amerika gi nieko neslepia ir erd
vėm dar nepaaukojo nė vienos žmo 
gaus gyvybės.

Anis Rūkas

LAIŠKAI "DRAUGUI'

APIE DAINĄ IŠ KITO GALO
į Daina iš kito galo yra Pulgio 
Andriušio, Nidos klubo išleistas 
feljetonų rinkinys. Apsakymėliai 
trumpi ir įdomūs. Nori skaityti iki 
visus perskaitai. Tai daugiausia 
išeivių gyvenimo nuotaikos, sie
kiai ir polinkiai.

Knyga rašyta išvietintiems, bet 
tinka ir seniems ateiviams, ku
riuose lietuvybės klausimas apmu
sijęs ar net apkerėjęs, kurie 'rūpi- 
Įnasi vien savim, kuriems raštija,
(lietuvybė, bendruomenė, sueigos, 
susirinkimai, pramogos, parengi
mai lyg svetimi, kaip ir visas Lie
tuvos likimo klausimas, jų lyg ne- 

! domina. Tai ryški atšvaita iš ap- 
kerpėjėlių ateivių gyvenimo sveti
mose šalyse, kuriems lietuvybės, 
raštijos ir Lietuvos klausimai ne
beįdomūs, lyg jie patys būtų su
gebėję iš lietuvio kailio išnirti ir 

! įnirti į vietinio amerikono ar aus- 
I tralo kailį.
i Knygos kaina pigi kaip ir visos

DttautjAS, sestaaienis, ihoz m, Dirželio men. ou.
...............................................A- ------- a........ . ........

Nidos klubo knygos. Leidykla pri
dėtame raštely skundžiasi, kad 
Nidos knygų klubo leidiniai, siun
čiami juos imantie.ms išsimokėti- 

jnai.
Tautiečiai šiuo metu leidyklai 

(skolingi $4,627 dol. Iš šio įdėto į 
(knygas raštelio ištraukos matome, 
kad pigių knygų leidykla — Nida, 
parduodama savo laidos knygas 
nuolatiniems ėmėjams po vieną 

.dolerį, galėtų verstis, jei visi laiku 
atsilygintų. Dabartiniuos laikuos, 
man rodos, kiekvienas dirbąs ar 
gyvenąs iš Bendrinės Apsaugos 
(Sočiai Security) tą dolerį gali 
veik nejusdamas laiku užsimokėti. 
Brangesnius leidinius, kainojan- 
čius keletą ar kelioliką dolerių, tai 
tikrai ne kiekvienas gali pirkti, 
bet dolerines knygas, man rodos, 
visi sveiki lietuviai gali skaityti.

Senieji ateiviai beraščiai, menk- 
raščiai, vos skaityti sugebą nesu
pranta raštijos skaitymo naudos, 
bet naujieji, Lietuvoj prūsinti, 
aukštus mokslus ėję turėtų skai
tyti.

Kai nuo lietuvybės nusigrįžta 
antra, trečia karta, nėra tiek skau
du, bet kada pirmoji karta, vos 
pramokusi kasdienos kalbą, sveti
ma vietos būdai ir papročiam, ima 
beždžioniškai amerikonėti ar aust- 
ralėti, karčiai tenka, apgailauti.

Pakruojietis

A. A.
Frances Paldowic

Rartkaitė
Gyveno 10457 So. State Street.

Mirė birželio 28 d., 1962.
11:30 v. r., sulaukus 77 m. am.

Gimė Lietuvoj. Kilo iš Ra
seinių apskr., Tenenių parap., 
Jomantų sodžiaus.

Amerikoje išgyveno 57 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 sūnūs: /Frank ir Ciieste.r ir 
jų šeimos, 7 dukterys. Harrięt- 
te ir Violet Paldovric, Bertha 
Barkus, Doris Tiškus, Ann 
Chisausky, Harrictte l’rbelis 
ir Doris Johnson ir jų šeimos, 
15 anūkų, sesers vaikai Helen 
Laza.r, Mary Skudas su šeima 
ir John Metsavagre su šeima,. 
2 pusseseres: Uršula Jucius ir 
Agnės Gelžainis ir jų šeimos, 
pusbrolis Stanley Karbowski 
su šeima, giminės: Susan Kar- 
bowski ir julia T.evgaudas, ir 
jų šeimos, kiti giminūs, drau
gai ir pažjštami.

Buivo amžina nare šv. Kazi
miero Rėmėjų draugijos. Prik
lausė Maldos Apaštalavimo 
draugijai, šv. Onos klubui, Ide
alių Moterų klubui, 9-to War- 
do Liet. Demokratų klubui ir 
L.R.K.S.A., 33-čiai kuopai.

Kūnas pašarvotas Leonard 
koplyčioj. 10S21 S. Michigan 
Ave,

Laidotuvės Įvyks pirmad., 
liepos 2 d., iš koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėtu. į Visų 
Šventųjų parapijos bažnyčią, 
kurioje Įvyks gedulingos pa
maldos Už veliones sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuošir Iždai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnūs, dnktei-ys.
marčios, žentai ir anūkai.

Laidot. direkt. L. Bukauskas, 
Tek G© 4-S22& f

Šv. Sosto auka alžyriečiams
1 Šventasis Sostas paskyrė 10,- 
000 dol. Alžyro pabėgėliams 
šelpti. Alžyriečiai arabai, pabė
gę į Tunisą ar Maroką, dažnai 
atsidūrę dideliam varge, kai 
kurie iš jų dabar grįžtų į Alžy-1 
rą, ir jiems irgi reikalinga pa
galba. Šis Šv. Sosto gestas duo
da pavyzdį ir kitoms tautoms, 1 
kad bendromis jėgomis reikia ■ 
spręsti pabėgėlių klausimą.

MALDA IR ŠV. RAŠTAS į 

MOKYKLOSE ;
Floridos Aukšt. teismas pa- i 

tvirtino žemesniojo teismo nuo j 
sprendį, kad kalbėjimas maldos 
mokyklose ir skaitymas Šv. 
Rašto nesipriešina konstituci
jai.

A. A,
Tekia Grebelis

(Pagal tėvus Stulzus)
Gyveno 4546 S. Wood gt.
Mirė . birželio -28. d., 1962,

12:10 v. v., sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau

ragės apskr.
Amerikoje išgyveno 50 m,
Pasiliko dideliame nuliūdime

2 dukterys: Sophie Kurek, žen
tas Ted ir Tillie, Butorae, žen
tas VVilliam. g.vv. Munster, In
diana, 4 anūkai, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas šešt.,
3 vai. p. p. John P. Eudeikio 
koplyčioje, 4605 S. Hermitage 
Ave.

Laidotuvės įvyks pirmad., 
.liepos 2 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atydlėta } šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, Žentai ir 
anūkai.

Laid. dlrek. John F. Eudel- 
kis, Telef. YArds 7-1741.

A. A.

Antanas Martišius
Gyveno Vilią Park, 111.

Anksčiau gyv. Chičagbje.

Mirė birželio 28 d., 1962,
4:30 v. r., sulaukęs puses amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš ša
kių apskr., Lukšų parapijos, 
Bališkhj kaimo:

Amerikoje išgyveno 51 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Valerija (Sudaitė), 2 
švogerkos Agota Nausėda ir 
Liudvika Jucius ir jų šeimos, 
dėdė Juozapas Linkart su šei
ma, dėdienė Elzbieta Linkar- 
tienė su šeima, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kanadoje liko brolio sūnus 
Antanas Martišius ir pusbrolis 
Kazimieras Aranauskas su šei
ma.

Priklausė Chicagos Lietuvių 
draugijai, šakių klubui ir Zal 
rasiškių klubui.

Kūnas pašarvotas A. Petkaus 
ir Sūnaus koplyčioje, 1410 So. 
50th Ave., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks pirmad.. 
liepos 2 d., iš koplyčios S: 30 
vai. ryto bus atlydėtas i šv. 
Antano parapijos bažnyčią, ku
rioje į,vyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdus: žmona.
Laidotuvių direktorius A. 

Petkus ir Sūnus, tel. TO 3-2108.

WIN AN RCA COLOR TV

Šiaurės rytų kampas 
47-tos ir Fairfield gatvių. 
Mūsų žavus naujas pasta
tas yra sumodernintas ko- 
lonijalinio stiliaus.

TO ALL
Perfume for ladies, wallets, 
ash trays and other gifts for 
adults. Balloons and candy for 
kiddies.

čia yra Jūsų visai naujas 
GOMMUNITY SAVINGS & LOAN CENTER

Jūs esat maloniai kviečiami ateiti ir apžiū- 
rėtirėti mūsų puikias naujas patalpas. Čia, 
gražioj ir patogioj aplinkoj, Jūs galit tau
pyti, gauti paskolą namui ar pravesti kokį 
kitą finansinį biznį. Čia Jūsų santaupos už
dirba gausius dividendus, ir yra apdraustos 
federalinės valdžios. Ateikit... įsijunkit į 
mūsų šventę ... pasiimkit nemokamą do
vaną!

SPECIALIOS DIDŽIOJO 
ATIDARYMO VALANDOS
Šešt. Biržei. 30 iki 4 vai. p p.
Liepos 2 ir 3 iki 8 vai. vak.

NEMOKAMAI KAVA IR 
PYRAGAS

WORKMEN*
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

r/^ySAFETY Of , 
r/A'/ YOUR SAVIRGSVcMl '■ '--------------------i\v\į

INSURED
u p TO 
0,000

2724 W. 47th Street
Chicago 32, Illinois 
Phone: 254—2121 

Reguliarios įstaigos valandos • • •
Pirmad., penktad. 9 iki 5 v. p.p. 
Antrad., ketvirtad. 9 iki 8 v. p.p. 
šeštad. 9 iki 12 vai.
Trečiad. uždaryta.

will be served to visitors on 
__ June 23, June 30.

Radio lnterview Broadcast 
from our new office June 29, 
6 to 8 p.m. by Harry Lepinske, 
Special Announcer, Station 
WTAQ.

GAUKIT GAUSIUS DIVIDENDUS 
IR APDRAUSTA SAUGUMĄ

Pradedant liepos 1, 1962 
m. mūsų laukiamas pro
centas bus 4x/2 apmokė
toms akcijoms. Santau
pos yra apdraustos iki 
$10,000 Federal Savings 
& Loan Insurance Corp. 
Visos santaupos įneštos 
iki liepos 15 d. pradeda, 
uždarbį nuo liepos 1 d.

Vienerių metų mirties sukaktis
A. -Į- A.

JUSTINAS GESTAUTES
Gyvenęs 8353 South Aberdeen Street

Mirė 1961 metų liepos men. 1 dieną. Gimė Lietuvoje, Tel
šių apskr., Telšių parap., Judrėnų kaimo.

Palaidotas šv. Kazimiero Kapinėse liepos 6, 1961.
Paliko nuliūdę: žmona Eleanor (po tėvais Stančaitė), 

duktė Harriet Mockus ii7 žentas Jonas, sūnus Edward ir marti 
Blanche. keturi anūkai: Jaųueline ir John Mockus, Edward ir 
Mary Gęstant, švogerka Ona Plėckauskas ir jos šeima, gimi
naičiai Antanas Gedvile su šeima ir Patricia Lukošius su 
šeima, kiti giminės.

Už mūsų brangaus vyro ir tėvo sielą bus laikomos Šv. 
Mišios Šv. Jurgio parap. bažnyčioje 1962 m. liepos 1 dieną, 
10:45 valandą ryto. Kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus atsilankyti į pamaldas.

Mes Tavęs, Mūsų brangiausias, niekuomet neužmiršime. 
Tu pas mus: jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas 
Tave nueisime. Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka žmona, duktė, sūnus, žentas, marti ir anūkai

PADĖKA 
A. f A. O N A ALEKSA
Mūsų mylima motina mirė 1962 m, geg, men. 28 d. ir pa

laidota birž. mėn. 2 d. Šv. Kazimiero kapinėse, Chicagoje.
Norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutinį pa

tarnavimą ir palydėjo į jos poilsio vietą.
Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams: kun. P. P. Ci

nikui, MIC, kun. J. Vyšniauskui, kan. V. Zakarauskui, kurie at
laikė gedulingas pamaldas už jos sielą. Ypač dėkojame kun. 
P. P. Cinikui, kuris pasakė pritaikintą pamokslą, kun. J. Juo
zevičiui ir kun. P. P. Cinikui, kurie palydėjo velionę į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias: už jos 
sielą. Padėkojame visiems, kurie prisiuntė velionei gėlių.

Dėkojame kun. P. P. Cinikui už maldas koplyčioje. Dėko
jame Šv. Barboros Draug., Altorių Puošimo draug., šakių 
Apskr. Klubui ir Sacred Heart' Council. Knights of Columbus 
už maldas ir palydėjimą į; kapines.

Dėkojame grabnešiams ir visiems, kurie1 pareiškė mums 
toje liūdesio valandoje! užuojautą.

Dųkojame laidotuvių direktoriui Steponui Lachavricz už 
malonų patarnavimą.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės padėkoti. Visiems, visiems nuošir
dus dėkui. Dukterys, žentas, anūkai ir kiti gimines

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A. -f- A.

J O NO RUOKIO
Jau suėjo vieneri mėtai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 

mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą. Mirė 1961 m. liepos! 13 d. su
laukęs 62-jų metų. Palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą užprašytos trejos Šv. Mišios su egzekvijomis: lie
pos 14 d., 9 vai. ryto Angelų Karalienės bažnyčioje. Draugus ir 
gimines prašau su (mumis kartu pasimelsti.

Didžiai nuliūdę žmona Stasė (po tėvais Vaitelavičiūtė), 2 
dukterys Gražina ir Alvitą, žentas ir 2 anūkės, Lietuvoje sesuo 
Oną, 2 broliai Kazys ir Antanas su šeimomis ir daug kitų giminių.
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X Kun. dr. Ignas Urbonas, 
MAS Dvasios vadas ir Jonas 
Račkauskas, MAS pirmininkas, 
trečiadienj aplankė jaunesniųjų 
Moksleivių Ateitininkų stovyk
lą Dainavoje, kurioje rado net 
123 stovyklautojus! Stovykla 
vyksta labai gražia tvarka ir 
vaikai visi labai linksmai nusi
teikę. Oras puikus — vanduo 
šiltas. Stovyklai vadovauja Bi
rutė Miniataitė.

X šv. Kazimiero Seselių Rė
mėjų 6 sk. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, liepos 1 d. 2 vai. 
p. p. mokyklos kambary. Pra
šom nares susirinkti, nes reikia 
pasiruošti skyriaus piknikėliui, 
kuris įvyks liepos 8 d., Vyčių 
darže.

X Aisčio “Poezija”, Braz
džionio Vidudienio sodai, Niliū- 
no Balandžio vigilija ir kitų 
mūsų poetų rinkiniai gražiai 
praturtintų jūsų atostogas dva
sine prašme. Įvairių knygų ga
lima gauti Drauge.

X Juozas Kazlauskas, Bronės 
ir Igno Kazlauskų sūnus, šiais 
metais baigė St. Ignatius Aukšt. 
mokyklą ir įstojo į Illinois uni
versitetą inžinerijos studijoms. 
Šiuo metu jis paėmė vasaros 
semestrą ir studijuoja mate
matiką. Baigdamas aukštesnią
ją mokyklą, gavo medalį už 
punktualumą, nes per visus pen 
kerius metus nepavėlavo nė kar 
to. Juozas pereitais metais yra 
baigęs Cicero Aukšt. Lit. mo
kyklą. Be to jis visą laiką veik-, 
liai reiškėsi moksleivių ateiti
ninkų gretose. Linkėtina sėk
mės siekiant aukštojo mokslo. 
Jis su tėvais ir jaunesniu bro
liu Vytautu gyvena Cicero.

X Už a. a. Dr. Vlado Kuz
mos sielą, minint dvejerių metų 
mirties sukaktį, bus laikomos 
šv. Mišios antrad., liepos 3 d., 
7:30 v. r. Tėvų Jėzuitų koply
čioje. (Pr.)

X Penkiems metams garan
tuojamas kompresorius—Emer
son vėsintuvo širdis. Geriausios 
sąlygos pas Gradinską, 2512 W. 
47th St., FR 6-1998. (Sk.)

X Rambynas — Kinderių va
sarvietė, jau užbaigė paruošia
muosius darbus svečiams pri
imti. Skambinti Lakeside Michi
gan 8411 arba rašyti — “Ram
bynas”, P. O. Box 51, Union 
Pier, Michigan. (Sk.)

X T. Marijonų Seminarijos 
didysis piknikas įvyks liepos 15 
d. Tai bus gražus visų Tėvų 
Marijonų Seminarijos bendra
darbių ir draugų išvažiavimas. 
Vieta yra žinoma — Marijos 
kalneliai. Patogu yra atvažiuoti 
iš Chicagos ir kitų vietų, nes 
šioji įstaiga randasi prie 83 ke
lio ir 63 gatvės, Clarendon 
Hills, III.

Iš anksto stenkimės atsimin
ti tą dieną ir asmeniškai daly
vauti seminarijos gegužinėje.

(Pr.)

X Prof. Vandą Tumienienę, 
vardinių proga aplankė nema
žas būrys draugų ir buvusių 
mokinių, kuriuos labai gražiai 
priėmė vaišingoji Marija Ži
lienė, profesorės sesuo ir svai- 
nys pulk. Žilys. Prof. Tumie- 
nienė, nepaisant 'senyvo am
žiaus. nenustoja domėtis moder 
niąja medicina ir daug rašo 
spaudoje apie vaikų ligas, na- 
grinėdama fizines, emocines bei 
dvasines vaikų ypatybes. Būda
ma sociali, gilios kultūros bei 
erudicijos, profesorė domisi me 
nu, mielai lankosi meno paro
dose, koncertuose ar kituose pa 
rengimuose.

X šv. Pranciškaus vienuoly
no rėmėjų 2 sk. iš Brighton 
Park rengia pikniką liepos 22 
d. Vyčių daržely, 2453 W. 47th 
St. Kviečiami tą dieną gausiai 
atsilankyti pas rėmėjas 2 v. p. 
p. Rengėjos turės gardžių val
gių ir gerų gėrimų. Lauksime 
visų seselių geradarių ateiti į 
pikniką.

X Gražina Stepaitytė, dės
čiusi ispanų kalbą vienoje Peo- 
rijos aukšt. mokykloje ir nuo 
rudens pradedanti dirbti kaip 
mokytoja Chicagoje, išvyko il
gesnei kelionei į Europą. Jau 
aplankė Angliją, Belgiją, Olan
diją ir dar žada pabuvoti Pran-, 
cūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, 
Ispanijoje ir kitur. Su ja kartu 
keliauja kitos dvi lietuvaitės.

X šv. Kazimiero Seselių Rė
mėjų Brighton Parko sk. gegu
žinė įvyksta liepos 8 d. Vyčių 
sodely. Praleiskime popietę gra 
žioje gamtoje. Rengėjos deda 
pastangas, kad visi atsilankę 
būtų gražiai priimti.

X Pabaltijo Adv. - Teis. Ly
gos vykdomosios valdybos po
sėdy, kuris įvyko birželio 28 d. 
adv. Charles P. Kai raštinės 
patalpose, svarstyta veiklos pa
gyvinimo reikalai. Vykd. sekr. 
adv. Jacob Kalninš pasiūlius, 
nutarta organizuoti pabaltiečių 
entantės šventė, įtraukiant tri
jų tautų (lietuvių, estų ir lat
vių) esančias tremty organiza
cijas. Šventės planui išdirbti 
pavesta kultūros, švietimo-jau- 
nimo komisijai, kurios pirm. 
yra Jonas Dainauskas, o na
riais — A. Straunieks ir Kari 
Plaks. Posėdy dalyvavo Ch. P. 
Kai, vyk. sekr. J. Kalninš, vice
pirm. Janis Mangulis, konsult. 
August Utsar, ižd. Maria Poš
ka, sekr. St. Gečas, konsult. Pr. 
Šulas ir kt.

X Jonas Midzeika paaukojo 
lietuvių teatrui Atžalynui 50 
dol. Tai pirmoji auka B. Puke- 
levičiūtės veikalo Aukso žąsies 
pastatymui, kuris įvyks gruo
džio 15-16 d. Jaunimo Centre.

X E ir A. Pociai, 3424 W. 
72 PI., su šeima atostogų proga 
leidos į ilgesnę kelionę. Sustos 
East Rainelle, W. Va., aplanky 
ti kun. Martį, kuris Šv. Širdies 
Jėzaus parapijoj eina klebono 
pareigas. Kiek pabuvoję aplan
kys ir daugiau įdomių vietų. ,

X Chicagos L. S. T. Korp! . 
Neo - Lithuania — Akademinio 
Sambūrio ."vasaros gegužinė1 
įvyks sekmadienį, liepos 1-mą 
dieną Chicago Heights Sauk 
Trail Woods Forest Preserve ry
tinėje aikštelėje. Gegužinės pra
džia — 1-mą valandą p. p. Pa
sitaikius nepalankiam orui, išvy
ka visvien įvyks, nes vietovėje 
yra didelė pastogė.

Korporantai ir visuomenė 
yra kviečiami atvykti ir links
mai praleisti laiką gamtoje.

(Pr.)

X Aukščiausios kokybės ita
liškų ir vokiški? pianų, o taip 
pat ir vartotų, rasite lietuvių 
pianų krautuvėje, 6134 W. Roo- 
sevelt Road. Krautuvė atdara: 
Ketv. 1-9 v., Penkt., Šešt. ir 
Sekm. 1-5 vai. p. p. (Sk.)

Illinois Lietuvių Gydytojų d-jos pagalbinio moterų vieneto senoji 
ir naujoji valdyba. Sėdi (iš k. į d.)Zibienė, Atkočiūnienė, Lipskie
nė, stovi: Vienužienė, Balukienė, Kaunienė, V. Mažeikienė, A. 
Mažeikienė, Grinienė. Nėra Vileišienės, priklausiusios senai valdy
bai.

Chicagoj ir apylinkėse
BAIGĖ UNIVERSITETĄ pakviestas kaip “Undergradua

Ramūnas Motekaitis, pianis
to Manigirdo brolis, baigė De 
Paul universitete chemijos stu
dijas bakalauro laipsniu. Su juo 
kartu baigusiems diplomų įtei
kimo proga buvo atlaikytos iš
kilmingos mišios ir surengtas 
įspūdingas aktas didžiojoj uni
versiteto salėj, dalyvaujant kar 
dinolui Meyer ir daugybei kitų 
svečių. Pirmiausiai buvo įteik
ta trims universiteto labda
riams garbės daktarų diplo
mai: Chicagos merui Daley, A- 
merikos Kultūros ministeriui
Washingtone Ribicoff ir Car- 
son Pirie Bteott & Co. pirminin chemiJos di’Plomą gavo Nijolė 
kui Martin. Po to 550 diploman'Beleškaitė ir komercijos moks
lų buvo pasveikinti tik galvosi “ Milda Paulius ir Valteris 
linktelėjimu, nes neįmanoma
tiek rankų paspaudimų! šią įs- 

i pudingą 64-tąją šventę sekė 
(apie pora tūkstančių absolven
tų giminių bei draugų.

Malonu pastebėti, kad De 
Paul katalikišką universitetą 
yra baigę nemaža lietuvių, taip 
pat ir daug jų yra studijuojan
čių dabar. Ten veikia net lie
tuvių klubas, kuriam mokslo 
metais yra pirmininkavęs Ra
mūnas Motekaitis. Šalia studi
jų, Ramūnas daug pasidarbavo 
visuomeninėj plotmėj. Jau nuo 
pradžios mokyklos laikų jis yra 
uolus ateitininkas. Gi studijų 
laikais buvo korp. Grandies iž
dininku, vėliau vicepirmininku, 
įvairių at-kų parengimų talki
ninku bei vadu, Lipniūno kuo
pos globėju ir aktyviu Glee, Vo 
kiečių bei Federation of Inde- 
pendent Organization klubų na
riu. Visuomet draugiškas, gy
vas, linksmas Ramūnas buvo 
mėgiamas ne vien kolegų, bet 
ir profesorių. Pernai jis buvo

I Ramūnas Motekaitis
Į----------------------------------

X Dainavos Stovyklos Globos 
i komiteto dalis birželio 27 d. tu- 
j rėjo pasitarimą veiklos praplė
timo klausimais. Pasitarimas 
buvo inž. B. ir dr. A. Polikai- 
čių namuose, Marąuette Parke.
Buvo nutarta padidinti komite
to sąstatą, kad darbai būtų len su Amerikos Lietuvių Vaiko 
gviau atlikti. Komitetui jau ke- Ugdymo dr-ja, įsteigė Vaikų • 
linti metai labai sėkmingai pir- teatrą Chicagoj. Jam talkinin- j 
mininkauja dr. P. Kisielius. kau ja muz. F. Strolia, kanklių1

iiiimiiiMiii

Regina Aukštkalnyte iš Californijos aplankė savo dėdę J. Auksz- 
kalnį, Gary, Ind., ir ta proga abu užsuko į Draugą.

lyvavo apie 150 suaugusių ir 
60 vaikų. Čia buvo įscenizuo- 
tos Joninės: užžiebtas laužas, 
vaikučiai sakė eilėraščius, dai- 

'navo ir šoko. Jiems vadovavo 
mok. Peteraitienė ir St. Paš
kuvienė. Ypatingai gražiai pa

sirodė M. Pečkauskaitės vardo 
vasarinės vaikų aikštelės vaiku 
čiai Arūnas Čepas, Lidija Rus
teikaitė, Daiva Petersonaitė; 
Mirga Pakalniškytė ir Šarūnas 
Valiukėnas dr. J. Adomavičių 
sveikino Chicagos Lit. aukštes. 
mok. moksleivių metraščio ben 

idradarbių vardu ir įteikė gra
žiai atspausdintą metraštį. Taip 

j pat varduvininką sveikino d-jos 
(pirm. E. Pakalniškienė, dr. O. 

te Assistant”" De PaUrUniver- i Vaškevičiūtė ir kt. Vėliau bu-
siteto cheminiam tyrinėjimui 
organofosforo junginiams. Šiai 
vasarai jis pakviestas to paties 
universiteto dirbti kaip “Gradu 
ate Assistant”. Tęsti toliau stu
dijas chemijos magistro laips
niui, Ramūnui Motekaičiui bu
vo pasiūlytos Pittsburgo uni
versiteto Pensilvanijoj ir Illi
nois Institute of Technology 
Assistantship stipendijos. Ra
mūnas pasirinko Illinois univer
sitetą, kur galės tęsti savo mok/ 
slinį bei visuomeninį darbą to
liau. Kartu su Ramūnu De Paul Vasaros vaikų aikštelės Chi

cagoje turi nepaprastą pasise
kimą, pvz. Onos vardo vaikų 

Šoliūnas. Jauniems absolven- ’ aikštelė jau sutraukė per 50
tams linkėtina gražiai žengti ir vaikučių, o Marijos Pečkaus- 
toliau. I. B. kaitės vardo aikštelę kas dieną

“Draugo” redakciją aplankius. Iš kairės: redaktorius K. Bradū- 
nas, Giedrė, Kazys ir Šarūnas Karužai.

AUTOMOBILIU SKERSAI . 
AMERIKĄ

Kazys Karuža su savo duk
rele Giedre ir sūnum Šarūnu iš 
Los Angeles keliauja skersai 
Ameriką. Savaitę pasisvečiavę 
Chicagoje (čia globojami K. Po 
vilaičio), išvyko į Washingtoną, 
D. C., aplankyti rašytojo Ant. 
Vaičiulaičio ir kitų artimųjų, 
paskiau vyks į New Yorką, To
rontą, Winnipegą, aplankys pa
saulinę

APLINK SAULĘ PER 
2,900 METŲ

Chicagos Adler planetariumo 
direktorius Robert Johnson pra
neša, kad nuo liepos vidurio iki neral vikaru, 

parodą Seattle ir pas- rugsėjo, čikagiečiai galės maty- 
kiau — į namus. Kelionėje iš- ti kometą Humason (1961e), 
bus 2 mėnesiu. Kazys Karuža , kuri bus 138,000,000 mylių nuo 
yra a. a. poeto Petro Karužos žemės, šiai kometai trunka 2,- 
brolis. Los Angeles mieste gy- 900 metų padaryti vieną orbi- 
vena 13 metų ir šiemet išsiren- tą aplink saulę.
gė į pirmą tokią didelę kelio- ■ 
nę, kurios metu sava mašina iiiHlMllllllillllllililllllillllliilllii 

pravažiuos 8,000 mylių. Būda- • 
mas Chicagoje aplankė gausų
skaičių savo pažįstamų. Giedrė 
Karužaitė studijuoja bankų ir 
finansų mokslą Los Angeles 
kolegijoje; Šarūnas Southern 
Caiifornia universitete paskuti
nius metus studijuoja elektro
nikos inžineriją.

ĮSISTEIGĖ VAIKŲ TEATRAS 
CHICAGOJE

Akt. Alfa Brinką, susitaręs

vadovė A. Kirvaitytė, solistės 
E. Blandytė, J. Bružienė, St. 
Paškuvienė, mok. Peteraitienė, 
Eivienė ir kt.

Šio teatro “aktoriai” - vaikai 
jau pasirodė birž. 23 d. Joninių

i išvakarėse — kultūriniam pa
vakary. Pirmoji kult. popietėj
Marąuette Parko aikštėje da- gerfcdamas >biiiatą aš jaučiuo-

vo rodomi filmai. Tie kult. va
karojimai bus tęsiami visą va
sarą.

Birželio 30 d. 7 v. v. toj pat 
aikštėj įvyks II kultūrinis va
karojimas, dalyvaujant sol. O- Miato as aa, derlnosi
nai Kubilienei. Vaikų teatro da- Į 
lyviai įscenizuos lietuviškas dai 
nas, akt. Brinką ir akt. E. Blan
dytė paskaitys keletą pasakų. 
Be to, bus rodomi kultūriniai 
filmai. Į šiuos vakarojimus įėji
mas — laisvas.

aplanko per 20 vaikučių, kurie 
keturias valandas žaidžia, dai
nuoja ir poilsiauja, keletos mo
kytojų prižiūrimi ir vadovauja
mi. Abi aikšteles globoja dr. O. 
Vaškevičiūtė ir dr. J. Adoma
vičius. Magdalena Šulaitiene

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Min J. Rajeckas, kun. J. 
Kasakaičio Pittston. Pa., minin 
čio 50 m. klebonavimo sukaktu 
vėse pasakė ilgesnę kalbą, ku
rioj tarp kitko pažymėjo: “Pa-

ši jo asmeny pagerbiąs visus se 
nesnius lietuvių Išeivijos vete
ranus. Sunkūs tada buvo laikai 
ir sunkus buvo pirmųjų pionie
rių darbas. Bepigu naujiesiems 
ateiviams gėrėtis ir naudotis se 
nosios išeivijos laimėjimais, jos 
pasišventimo ir meilės pamink
lais : bažnyčiomis, mokyklomis, 
vienuolynais, laikraščiais, kny
gomis, organizacijomis ir t. t. 
Senųjų išeivijos vadų pasišven
timo dėka lietuviška sąmonė iš
liko gyva ir jos vaisiais dar il
gai gerėsimės”.

“Jubiliatas už nuopelnus Lie
tuvai buvo savo laiku apdova
notas Gedimino ordinu. Nuo to 
laiko jo nuopelnai dar padidė
jo, nes jis nenurimo krutėti dėl 
Lietuvos ir lietuvybės. Šis mi
nėjimas supuola su Maironio 
metais. Tai puikiai derinasi, nes 
solenizantas irgi poetiškos sie
los, jis irgi eiliavo ir dainavo 
Lietuvai ir plunksną mėgo. Ju-

meilė Nemuno šaliai ir šiam 
kraštui. Dėl to jis lygiai mėgia
mas ir lietuvio ir nelietuvio. Jis 
įrodė, kad tik geras lietuvis ga
li būti geru amerikiečiu.”

— Lietuvių Studentų sąjun
gos JAV rinkiminė komisija 
praneša, kad išrinkta į L. S. S. 
1962 - 63 metų kadencijos 
centro valdybą, bei centrinius 
organus Bartkus Antanas, Kar
velytė Deimantė, Krumplys Va
lentinas, Penčila Rimantas, Pet 
rauskaitė Laima, Šileikytė Lai
ma, ir Udrys Arūnas. Kandida
tais liko: Matusevičiūtė Regina 
ir Paplėnaitė Auksė. Kontrolės 
komisija: Bublys Algimantas, 
Darnusis B. Vytautas ir Mikai
la Juozas. Kandidatu liko: Mu
lokas Rimvydas. Garbės teis
mas : Saulis Algirdas ir Staniū- 
nas Rimas.

Bandymas pakeisti L. S. s- 
gos statutą nepavyko, nes ne
balsavo reikiamas 51%-to na
rių skaičius. Balsų dauguma, 
už nuopelnus L. iŠ. s-gai, Vytau 
tui Kamantui yra suteikiamas
L. S. s-gos garbės nario titulas.

BRAZILIJOJ
— Brazilijoje darbuojasi 17 

lietuvių kunigų. Iš jų 7 yra Sao 
Paulo vyskupijoje, 3 — Sto An
drė, kiti kitose vyskupijose ir 
vienuolynuose. Paskutiniu lai
ku tėvo J. Bružiko, SJ, inicia
tyva prie Sao Paulo kuria savo 
namą tėvai jėzuitai. Lietuviai 
kunigai Brazilijoje yra gražiai 
užsirekomendavę. Kun. Kaz. Mi
liauskas 1956 m. buvo pakvies
tas į Sto Andre kuriją sekreto
riumi. Tuoj buvo paskirtas ge- 

pakeltas garbės
kanauninku ir prelatu. Šiais me 
tais jo 25 metų kunigystės su
kaktuvių proga paaukštintas iš 
Very į Right Rev. Toj pat Sto 
Andre vysk. Maua parapijoje 
klebonauja kun. Aleksandras

Arminas. Tai nepaprastai pasi
šventęs pastoracijai tarp brazi
lų. 1957 m. įvertinant jo dar
bus pakeltas garbės kanaunin
ku, o šiais metais paaukštintas 
į prelatus.

Sao Paulo vyskupijoje, Vila 
Zelina lietuviškoje Šv. Juozapo 
nauja kun. Pijus Ragažinskas. 
Jo vadovybėje lietuvių parapi- 
parapijoje arti 25 metai klebo- 
ja išsivystė į pirmaeiles parapi
jas. Už tad Sao Paulo kardino
las kun. P. Ragažinską paskyrė 
apylinkės parapijų dekanu ir 
išrūpino iš Šv. Sosto prelato 
titulą.

Chicagos

žinios
PAVYKO “LA BOHEME”
Puccini operos “La Boheme” 

pastatymas McCormick rūmų 
teatre praėjo su pasisekimu. 
Orkestras buvo gerokai suma
žintas, bet solistai buvo pasi
ruošę. Dainavo Theresa Paul 
(Mimi), Barb. Stuart, Amedeo 
Politano, M. Ginnetti ir kt. Di
rigavo Fedor Kabalin. Pastaty
mas buvo American Opera Co., 
kuriai uoliai vadovauja Anna 
Del Preda. Spektaklio pažiūrėti 
buvo ir lietuvių.

PASKYRĖ PINIGŲ KOLE
GIJAI

Fordo fundacija paskyrė pu
santro mil. dol. Šv. Ksavero ko 
legijai, Central Park ir 103-čia 
jgt. Pati kolegijos vadovybė tu- 
Įri sutelkti 3 mil. dol., kad galė- 
i tų naudotis fundacijos skirtais 
(pinigais. Kolegija pradeda 5.6 
'mil. dol. plėtimo planą.

VĖL KILO GINČAS DĖL
vandens

! Chicagos mažumos alderma- 
nai vėl iškėlė klausimą, kodėl 
miesto rotušėje (City Hali) nau 
dojamas vanduo iš Wisconsino, 
už kurį mokama 20 centų už ga 
lioną, o tuo tarpu galima len
gvai naudotis, kaip ir kiti mie
sto gyventojai daro, Michigano 
ežero vandeniu, kuris kainuoja 
apie 22 centus už 100 galionų.

NEGERBIA PARKŲ PA
MINKLŲ

Per paskutinius 10 metų Chi 
cagos 423 parkuose nebuvo pa
statytas joks naujas pamink
las ar stovyla, nes žmonės ne
rodo tokiems paminklams de
ramos pagarbos, kartais juos 
nuversdami, aplamdydami ar 
aptepdami degutu bei kitais te
palais. Tarp 1884 ir 1952 m. 
parkuose buvo pastatyt 61 pa
minklas.
SOCIALISTŲ SEKRETORIUS 

AREŠTE
Ken Burg, 5511 Drexel av., 

kuris pasisakė esąs socialistų 
partijos sekretoriumi, buvo 
areštuotas už pardavimą kny
gų, neturint tam leidimo prie 
McCormick salės. Socialistų 
raštinė Chicagoje yra 64 East 
Van Buren gt.

NERADO KŪDIKIO . 
VEŽIMĖLYJE

Chicagos universiteto saugu
mo policininkas prie 5759 S. 
Woodlawn norėjo apklausinėti 
Herbert Hagler, 25 metų, kuris 
stūmė gražiai atrodantį kūdikio 
vežimėlį. Policininkas pats nu
stebo, kai vežimėlyje, vietoj kū 
dikio, rado pavogtą iš universi
teto salės $1,700 vertės filmų 
prožektorių. Hagler policijai 
aiškinosi, kad jis radęs vežimė
lį paliktą gatvėje.

PAVOGĖ DAUG MĖSOS
Sunkvežimis, atvežęs iš Dės 

Moines, Iowa, į Swift kompani
ją, Chicagoje, 26,846 svarų jau 
tienos buvo pavogtas iš kiemo 
prie 950 W. 37 gt. Vėliau jis 
rastas ištuštintas prie Allport 

į ir 22-tos. Pavogta mėsa įkai- 
I nuojama per $10,000.
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