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Laisvos turi būti visos 
pasaulio tautos

Prez. Kennedy kalbėjo Philadelphijoj

PHILADELPHIA, Pa. — 
Jungtinės Amerikos valstybės 
vakar šventė 186 m. nepriklau
somybės sukaktį. Prez. Kenne
dy buvo nuvykęs į Philadelphia 
ir kartu su 50 ten suvažiavu
sių gubernatorių, miesto Inde- 
pendence salėj, kur buvo pas
kelbta nepriklausomybė, pami
nėjo šią šventę. Niekada anks
čiau nebuvo susirinkę taip daug 
vyriausybės pareigūnų į tą vie
tą liepos 4 d. Aikštėje, kurioj 
stovi Indeepndence salė, susi
rinko tūkstančiai amerikiečių. 
Ceremonijos prasidėjo 11 vai. 
r. Prez. Kennedy savo žodyje 
apie nepriklausomybės vertę 
prisiminė naujuosius laisvę at
gavusius kraštus ir pažymėjo, 
kad laisvę turi turėti visos pa
saulio tautos, šiapus ir anapus 
geležinės uždangos. Jis pabrė
žė, kad siekia su Europos val
stybėmis laisvės išlaikymo ir 
taikos garantavimo.

Paskutinį kartą Amerikos 
prezidentas istorinėj Philadel
phijos salėj buvo 1914 m., kada 
lankėsi prez. Wilson.

Chruščevas kelia tostą.

Liepos ketvirtoji buvo atšvęs 
ta visame pasaulyje esančiose 
JAV atstovybėse. Į Amerikos 
atstovybę Maskvoje atsilankė ir 
Chruščevas, kuris taip pat pa
kėlė stiklą už prez. Kennedy ir, 
Amerikos žmones, pažymėda
mas, kad galimas daiktas, jog 
Berlyno klausimas galės būti 
lengviau išsprendžiamas. Jis 
taip pat pasiskundė, kad ne
mėgsta ir nesupranta džiazo.

Berlyne buvo amerikiečių ka
rių paradas, kurį stebėjo tūks
tančiai berlyniečių. Taip pat 
gražiai buvo paminėta neprik- 

| lausomybės šventė ir kitose pa- 
i šaulio vietose, tarp jų ir Da- 
į nijoj, kur kalbėjo buvęs vice- 
prez. Nixon.

Naujas Brazilijos min.
pirmininkas

BRAZILIJA. — Po savaitės 
krizės Brazilijos atstovų rūmai 
patvirtino min. pirmininku 46 
m. amžiaus senato pirm. de Mo- 
pra Andrade. Tai yra jauniau
sias atstovas, kuris patvirtin- 

i tas 222 balsais prieš 51, še
šių valandų sesijoj. Jis buvo 
vienas tų, kuris padėjo sunor- 
muoti santykius po prez. Qua- 
dros atsistatydinimo.

Franko paleido 
210 kalinių

Į MADRIDAS. — Generalisi
mus Franko paleido 210 kali
nių, kurie mėnesio laikotarpy
je dar turės registruotis polici
joj. Šis paleidimas rišamas su 
Phillipinų prez. Macapagal vi
zitu.

Daug pabėgo
uniformuotų

BONNA. — Vokiečių vidaus 
reikalų ministerija skelbia, kad 
šiais metais iš Rytų Vokietijos 
perbėgo 332 uniformuoti vyrai, 
tai yra policijos ar kitokie ko
munistų pareigūnai.

Buvęs prez. Eisenhower ir viceprez. Nixon susitinka respublikonų 
partijos vadų susitikime Gettysburg, Pa. R. Nixon kaip privatus 
asmuo išskrido j Daniją, kur dalyvavo liepos 4 d. šventėje, gi 
Eisenhower liepos' 19 vyksta 44 dienom į Europą. (UPI)

Izraelitas patars 
Nepaliui

KATMANDU, Nepalis. — Iz
raelis šiom dienom paskyrė sa
vo patarėją Nepalio vyriausy
bei. Patarėjas dr. Avigdor Ke- 
dem, žemės ūkio specialistas, 
yra pirmasis izraelitas paskir
tas į šį postą Nepalyje. Jis 
taipgi tarnavo Burmoje ir Ni
gerijoje.

KALENDORIUS
Liepos 5 d.: šv. Antanas, 

Žak., Lakštutė.
Liepos 6 d.: šv. Marija Go- 

retti.
Saulė teka 5:21 vai., leidžia

si 8:28 v.

ORAS

Chicagoj ir apylinkėse šian
dien temperatūra virš 70 1. Ga
limas lietus su perkūnija.

Orano vyskupas Lacaste pirmininkauja prancūzų ir muzulmonų alžiriečių susitaikymo posėdžiui Al
žirijoje.

Alžirija džiaugiasi laisve
Tačiau yra ir nesutikimų

ALŽIRAS. — Prancūzijos 
prez. de Gaulle paskelbė Alži
rijos nepriklausomybę. Eilė val
stybių, įskaitant ir Ameriką, 
jau pripažino naująją valstybę. 
Į kraštą grįžo Alžirijos egzili- 
nės vyriausybės dešimt narių 
iš dvylikos, jų tarpe ir prova- 
karietiškas min. pirm. BenKhe- 
dda. Alžirijos jaunimas, apsi
rengęs žaliai baltai, šaukia “Te 
gyvuoja musulmoniška Alžiri
ja.” Jaunimas šoko aikštėj tvis
tą, kur kovo 16 d. demonstra
cijose žuvo apie 50 žmonių. 
Naująją valstybę pripažino be 
JAV, Britanija, Jungtinė Ara
bų Respublika ir eilė kitų.

Alžirija 1830 m." buvo užim
ta Prancūzijos. 1848 m. Alžiri
ja buvo paskelbta Prancūzijos 
dalimi. 1954 m. lapkričio 1 d. 
pradėtos partizaninės išsilais
vinimo kovos. 1960 m. sausio 
24 d. dešinysis europiečių Alži- 
rijoj sparnas įrengė barikadas 
ir tęsėsi vienos savaitės revo
liucija prieš Prancūzijos pasita
rimus su musulmonais. 1961 m. 
balandžio 22 d. sukilo keturi 
Prancūzijos generolai ir išlai
kė savo valdžią keturias die
nas. 1962 m. liepos 1 d.. Alži
rija balsavimu pasirinko lais

Eisenhower kalbės 
Stockholme

GETTYSBURG, Pa. — Bu
vęs prez. Eisenhower sveikins 
pasaulio mokytojų konferenci
ją, kuri įvyks liepos 31 d. Stock 
holme, Švedijoj. Buvęs prezi
dentas Europoj lankysis šešias 
savaites.

Šimtas tūkstančių 
skridimų per 
Atlantą

LONDONAS. — Pan Ameri
can World oro linija birželio 28 
d. padarė šimtą tūkstantąjį skri 
dimą per Atlantą. Pirmas skri
dimas buvo 1939 m. birželio 28 
d. ir užtrūko 29 vai. ir 20 min.I .Viš New Yorko į Marselle, Pran
cūzijoj, gi dabar iš New Yorko 

: į Londoną trūko tik septynias 
1 vai. 9 minutes.

vę, o liepos 3 
gen. de Gaulle.

d. ją paskelbė

Nepaisant džiaugsmo Alžiri
joje yra ir nesutarimo, nes kai 
kurie musulmonų vadai nori vi
siško santykių nutraukimo su 
Prancūzija ir siekti socialisti
nės valstybės sukūrimo.

Indija nori atitraukti 
karius iš Kongo

2,000 JAV kareivių 

į Vokietiją
PARYŽIUS. — 2,000 kauty

nių pėstininkų kareivių skris iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
į Vokietiją tarp liepos 9 ir 11 d. 
į Šiaurės Atlanto organizacijos 
(Nato) karinius pratimus (ma
nevrus). Tai pranešė užvakar 
gen. Lauris Norstad, vyriau
sias sąjungininkų dalinių Euro
poje vadas. Šie vyrai pakeis 
dvi kautynių grupes, nuskridu
sias į Europą praėjusį sausio 
mėnesį.

Kelionė j JAV
LONDONAS. — George

Ar sovietams pavyks patenkinti 
gyventoj ų poreikius

Sovieiisne žemės ūkio krizė svarbi ne tik 
vidaus gyvenime

Vakarų viešoji nuomonė to
liau svarsto sovietų valdžios ir 
partijos nutarimą nuo birželio 
1 d. pakelti mažmenines kainas 
mėsos gaminiams ir sviestui.
Vienas sovietinių reikalų žino- į 
vų Vakaruose, ukrainietis B.
Lewyckyj, savaitraštyje “Vor- 
waerts” (24 nr.) pastebi, kad 
tai nebuvęs lengvas sprendi
mas, nes per pastaruosius me
tus pragyvenimo kaštai Sovie
tijoje buvo pakilę. Savo kreipi
mosi į gyventojus, sovietiniai 
valdovai paliudijo, kad toji prie

New Delhi, Indija. — Indija 
skelbia, kad ji atitrauksianti sa
vo dalinius esančius Konge, ka-! 
daugi ii nepajėgi laikyti dalinių i ^ną šiandien, ketvirtadieni 
Kongę, kai jų jai reikia namie,

monė nebuvusi populiari.

; Nuostoliai užgula kolcrozininkus
Minėtas Lewyckyj nurodo, 

kad tas pakėlimas neprisidėsiąs 
prie žemės ūkio gaminių suvar
tojimo mažėjimo. Visoje Sovietų 
Sąjungoje mėsos ir sviesto pir
kimo apimtis priklauso ne nuo 
kainų, bet nuo galimybės mėsos 
produktus ar sviestą rasti krau 
tuvėse. Dabar įvykdytas dras
tiškas žygis dar liudija sovietus 
siekiant pagerinti žemės ūkio 
gaminių paskirstymą, tiekimą. 
Nors žemės ūkyje — javų ga-

_ , , ... , , myboje nuo 1953 iki 1959 m.Brown, darbo partijos vado pa- , , , ... , ,. .’ . x ! buvo pastebėtas pakilęs darbogalbininkas, atskrenda į Wash-

saugoti Indijos sienas nuo kom. 
Kinijos.

Išvyko į Maskvą
TOKIO, Japonija. — 82 japo

nų delegacija išvyko į Sov. Są
jungą,' kur liepos 9 d. Maskvoje 
prasidės pasaulinė nusiginklavi
mo konferencija.

dalyvauti Vakarų Europos są
jungos gynybos komiteto susi
rinkime. Jis yra šios sąjungos 
viceprezidentas.

Ryšių sutartis
GEORGETOWN, Britų Gu- 

iana. — Britų Guiana pasirašė 
vieno milijono dolerių vertės ry 

j žiu sutartį su komunistų valdo- 
■ ma Čekoslovakija.

Mirė tarybos 
prezidentas

CHICAGO. — John J. Duffy, 
63 m., Cook apskrities tarny
bos prezidentas, demokratų par 
tijos eilėse antras po mero RL 
chardo Daley, aprūpintas pas
kutiniais sakramentais mirė lie
pos 3d. Little Company of Ma
ry ligoninėje. Jis gyveno 9033 
S. Hoyne ave. Bus palaidotas 
iš Kristaus Karaliaus parapijos 
penkt. liepos 6 d.

Amerikos įmonės 
užsienyje

NEW YORK. — Amerikos 
pramonės gaminiai sklinda vi
same pasaulyje, o ypač, kad 
daugelis Amerikos firmų stei
gia užsienio kraštuose savo sky 
rius. Apie 3,000 Amerikos fir
mų turi savo žinioje apie 10,000 
skyrių, kurie samdo 3,500,000 
tarnautojų iš jų tik 1% ameri
kiečiai.

Į šiuos skyrius yra investuo
ta apie 30 bil. dol. Šios įmonės 
neša nemažą procentą pelno, 
kas sudaro apie 3C/O viso Ame
rikos bendrovių pelno. Pvz. to
kia siuvamų mašinų Singer ben
drovė turi pardavimo įstaigas 
155 valstybėse ir 24 valstybėse 
turi savo pramonės skyrius, ku
riuose tarnauja 55,000 žmonių.

Sovietinių planų menkystė
Patys komunistai kelia netvarką prekybos srityje

OKUP. LIETUVOJE. — Blo-____________________________
gai Lietuvoje paskirstomos pre
kės, jos gaminamos pasenusių 
fasonų, modelių, blogos koky
bės — apie tai jau ne pirmas 
kartas dejuojama vilniškėje 
“Tiesoje” ar per Vilniaus radi
ją.

Didmeninės bazės priima pre
kes, neturinčias paklausos, o ša
lia jų bandoma įgrūsti ir dalį 
“neįperšamų”, neretai sugedu
sių nesezoninių prekių, štai, Lie 
tuvos prekybos įmonėse pasi
žvalgius ir susidaro užburtas 
ratas. Esą Vilniaus parduotu
vėse pasirodė dideli kailinių kie 
kiai ir tai jau reiškė... atėjusį 
pavasarį. Antrajam metų ket
virčiui universalinei parduotu
vei pasiūlyta du - tris kartus 
daugiau vyriškų ir moteriškų 
baltinių, kaip pirmajam — žie
mos meto — ketvirčiui. Vėl žie
mą parduotuvės užverstos vasa
riniais batais.

Prekybos srityje pastebima ir 
daugiau ryškios netvarkos reiš
kinių. Pvz., kaip pripažįsta Zin
kevičius “Tiesoje”, Lietuvoje su 
sidariusios didelės laikrodžių ir 
foto aparatų atsargos. O kaip 
su pačia prekyba? Blogai, nes, 
pasirodo, Lietuvos miestuose nė 
ra nė vienos specializuotos laik
rodžių ar foto aparatų parduo
tuvės. O štai, Vilniuje, eilėje ju
velyrinių parduotuvių prekiau
jama... indais.

Komunistinė propaganda nuo 
lat puola “senąsias atgyvenas”, 
tačiau senaisiais laikais buvo 
tvarka, o dabar — chaosas.

našumas (nuo 1959 m. šioje sri 
tyje vėl pastebėti stagnacijos 
reiškiniai), tai gyvulininkystėje 
visame minėtame laikotarpyje 
nebuvo padaryta jokia pažanga. 
Kadangi žemės ūkyje tuo pačiu 
metu buvo daugiau pakelti at
lyginimai, tad nestebėtina, kad 

] gyvulininkystė įklimpo į nuo- 
■ stolius. Būdinga, kad soveho- 
J zuose nuostolius padengia pati 
i valstybė ir kokius čia stebime 
i padarinius ? Daugiau kaip du 
1 trečdaliai visų sovehozų (vals- 
] tybinių ūkių) dirba su nuosto
liais. Tuo tarpu kolchozuose vi
si nuostoliai užgula pačius kol- 
chozininkus — nenuostabu tad, 
kad šie parodo menką susidomė 
jimą kelti gamybą. Kaip ir Sta
lino laikais, kolchozininkai, no
rėdami pramisti, nuoširdžiausiai 
dirbo tik savo privačiuose skly
puose.

limybes pakelti darbo našumą.
Lewyckyj teigia, kad sovieti

nio žemės ūkio krizė reikšmin
ga ne tik vidaus politikos po
žiūriu. Esą negalima pamiršti, 
kad ne kas kitas, bet kaip tik 
tas ūkis laikomas priemone 
Chruščiovui pasiekti jo nubrėž
tus ateities tikslus. Jei dabar 
stebime karštligiškus žygius 
kaip nors tą ūkį išvesti iš ne
galavimų, tai čia ir kyla visai 
suprantamas klausimas: ar visa 
tai neturės įtakos ir Chruščio
vo padėčiai?

Dabar, pasak Lewyckyj, visos 
diskusijos Sovietijoje suvestinos 
į vieną svarbų klausimą, bū
tent — ar iš viso esama pras
mės toliau vykdyti panašią, 
kaip ligšiol, žemės ūkio politi
ką? Ir čia reikia atminti, kad 
sovietiniam komunistui visas 
klausimas atsidūręs jautrioje 
padėtyje. Jis dar iš politinio 
mokslo pradžiamokslio puikiai 
žino, kaip istorija susidoroja su 
tokiomis sistemomis, kurios ne
sugeba išspręsti elementarinių 
gyventojų aprūpinimo klausi
mų. O šių dienų Sovietijoje ta
tai reiškia — jos gyventojai 
reikalingi pakankamų ir nebran 
gių maisto produktų. (E.)

Kokių keistenybių pasitaiko 
prekybos srityje, geriausiai liu
dija toks pavyzdys: Telšių “Mas 
čio” fabrikas produkciją siun- Į 
čia į Kauno didmeninę drabu
žių bazę, o Telšių ir gretimų^ 
rajonų kooperatyvai važiuoja i 
šios produkcijos atsivežti iš Kau ' 
no.

Istorija nušluoja

Kai Sovietijos komunistai da- 
į bar pasiryžo ir supirkimo kai
nas vidutiniai pakelti 35% (Lie 
tuvoje supirkimo kainos galvi
jams pakeltos vidutiniškai 39 

\°/o), tai jie tikisi automatiniu 
būdu pakelti kolchozų pajamas 
ir tuo pačiu metu sudaryti ga-

Vyrų suvažiavimas
KOELNAS, Vakarų Vokieti

ja. — Šiomis dienomis Koelne 
įvyko Tarptautinės Katalikų 
Vyrų Federacijos Europos kraš 
tų atstovų suvažiavimas. Suva
žiavimo studijų tema “Krikščio
niškas atsinaujinimas ir pasau
linis Europos atsakingumas so
cialinės Jono XXIII enciklikos 
“Mater et Magistrą” šviesoje.

Paleido šnipą
BONNA. —" Vakarų Vočieti- 

jos vyriausybė paleido Sovietų 
Sąjungos šnipą Pripolzevą ir 
manoma, kad komunistai už tai 
grąžins du Heidelbergo univer
siteto studentus, kuriuos sovie
tai buvo sulaikę kaip šnipus.

Nušovė du Castro
milicininkus

HAVANA, Kuba. — Du jau
ni Castro milicininkai buvo nu
šauti režimo priešų, kurie sus
tabdę autobusą, mušė milici
ninkus, gi kitiems keleiviams 
nepadarė nieko.

Streikuojantis gydytojas Reginoje, Sask., Kanadoje Ant durų — 
kortelė su užrašu: “Mūsų pacientams, šis kabinetas bus uždary
tas po 1962 m. liepos 1 d. Mes nedirbsime saistant Saskatche- 
wano mediciniško aprūpinimo — apdraudos įstatymui”. Apie 900 
Saskatchewano gydytojų sustreikavo prieš mediciniško aprūpini
mo įstatymą, tačiau apie 240 gydytojų teikia būtiną medicinišką

pagalbą 34-se tos provincijos ligoninėse iš 121. (CP)

Trumpai iš 
visur

• Ispanijoj čikagietis preky
bininkas W. Bass, 37 m., nu
baustas 1 m. kalėjimo už tai, 
kad nuplėšė gen. Franko portre
tą.

• Kuu-asao. Pretendentų 
į pasaulio meisterius turnyrą lai 
mėjo Sov. Sąjungos meisteris 
Petrosianas, surinkęs 17.5 taš
ko. Antroj vietoj paliko Kere- 
sas su 16 taškų, trečioj vietoj 
Geleris su 16 taškų ir ketvirtoj, 
amerikietis Fisheris su 14 taš
kų. Buvęs šachmatų pasaulio 
čempionas Talis pasirodė labai 
blogai, o vėliau dėl ligos iš tur
nyro pasitraukė.

—Prancūzijoje Vokietijos 
kancleris Adenauer ir Prancū
zijos prez. de Gaulle kalbėjosi 

1 Rerlvno reikalais.



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. liepos mėn. 5 d. redakcija užsimojus paminėti Zigmas Rudaitis (Chicago) ir 'kardinolui Ričardui Cushing su
teikė daktaro laipsnį, atitinka
mame dokumente pažymėda
mas, kad kard. Cushing pager
biamas kaip “pasišventęs hie- 
rarchas, branginamas dvasinis 
vadovas, laimėjęs daug nuopel
nų už savo darbus viesuomenė-
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STOVYKLOMS PRASIDĖJUS
Stovyklos jau prasidėjo. Pir

mieji pradėjo stovyklauti jau
nučiai. Stovyklų rengėjai, sto
vyklautojai ir tėvai bei rėmėjai 
rodo didelį susidomėjimą. Ren
gėjai stengiasi stovyklas taip 
suorganizuoti, kad jos duotų 
stovyklautojams kuo daugiau 
naudos. Užtenka tik prisiminti 
paskelbtąsias stovyklų tai
sykles. Stovyklautojai ruošiasi 
porai savaičių pailsėti, pažais
ti, pasimaudyti... Tėvai turi lū
kesčių, kad jų vaikas stovykloj 
gal atpras nuo angliškos kal
bos, susigyvens su savąja — 
lietuviškąja kalba. Taigi rengė
jų ir tėvų tikslai sutampa, be
lieka tik bendromis jėgomis 
juos įgyvendinti. Atrodo, jau 
visiems paaiškėjo, kad sudė
tiems lūkesčiams virsti realybe 
dviejų savaičių stovyklavimas 
yra pertrumpas. Nepalygina
mai geresnius rezultatus duo
tų, jei moksleiviai stovyklautų 
mėnesį. Jau, tur būt, atėjo lai
kas pradėti ieškoti galimybių 
moksleiviams organizuoti ketu
rių savaičių stovyklas.

Vėliau bus ir studentų sto
vykla. Iš šių jaunuolių vyres
nioji karta daug laukia ir daug 
tikisi. Reikia manyti, jie savo 
stovykloje .pasvarstys esamos 
padėties problemas ir padarys 
tinkamas išvadas.

Susirinks ir sendraugiai į sa
vo stovyklą. Programą jau jie 
turi puikią susidarę. Lieka 
laukti gražaus dalyvių skai
čiaus.

Stovyklos — nepaprastai stip 
ri priemonė veiklos entuziaz
mui pakelti. Džiugu, kad visos 
trys sąjungos stovyklų reikšmę 
įvertina ir savo darbe efekty
viai naudoja.

Poilsio savaitgalis prie 
Paw - Paw

Per eilę metų Chicagos ir 
apylinkių ateitininkus priglaus
davo “Sigalas” prie Paw-Paw 
ežero. Čia vykdavo vasaros sto
vyklos, studijų dienos, trikam
piai ir visa eilė kitų panašių su
sibūrimų.

Liepos 14-15 d. d. Chicagos 
sendraugių skyrius ruošia poil
sio savaitgalį, tam pačiam “Si
galas Hotel” Watervliet, Mich. 
čia, be plukdymosi ežere, tink
linio rungtynių, linksmavaka- 
rio, bus pora pašnekesių mums 
visiems aktualiais klausimais. 
Pašnekesius praves “jaunieji” 
sendraugiai. Mums visiems yra 
gera proga dalyvavimu prisidė
ti prie šios išvykos pasisekimo. 
Nepaslaptis, kad mes byrame... 
todėl galėsime vienas kito pa
klausti kodėl?

Registraciją veda skyriaus 
sekretorė p. J. Smilgienė, tele
fonas 925-9062.

Yra pravestas naujas kelias 
(Interstate 94) už Michigan 
City, todėl kelionė užtrunka tik 
dvi su puse valandų.

C. S. S. v.

Knygų diskusijos Grant 
Parke

Praėjusį šeštadienį grupė stu 
dentų ateitininkų tarėsi, kokias 
knygas diskutuoti šių metų se
zono diskusijose. Nutarta šįmet 
rinktis lietuviškas knygas. Da
lis iš pramatytųjų autorių ir 
knygų: V. Krėvės “Daugaus ir 
žemės sūnus”, J1. Gliaudos “Ika 
ro sonata”, K. Bradūno “Mo
renų ugnys”, A. Maceinos “Di
dysis Inkvizitorius” ir “Saulės 
Giesmė”, Nykos-Nyliūno “Pra

radimo simfonija”, V. Mykolai
čio-Putino “Sukilėliai”.

Diskusijos vyksta šeštadienį, 
6:30 v. v. Grant Park koncer
tų aikštėje. Susidomėję studen
tai ir moksleiviai mielai laukia
mi. Šį šeštadienį diskusinį įva
dą apie V. Krėvės “Dangaus ir 
žemės sūnus” padarys R. Ru
dys.

Lipniūniečių iškylos
Kun. A. Lipniūno kuopa ruo

šia dvi vasarines iškylas.
Pirma įvyks liepos 14 d., šeš 

tadienį, Rivervievv Parke. Visi 
susirenka prie Jaunimo Centro 
prieš 10:30 v. r. ir kartu išva
žiuoja autobusu. Patys turite 
pasirūpinti valgiu.

Antra iškyla rugpiūčio 10 d. 
į Grant Parko koncertą. Simfo 
ninę programą diriguos Irwin 
Hoffman, o pianistas Jeffrey 

i Siegel skambins Beethoveno 
' Koncerto No. 3 in C minor. Šiai 
'iškylai taip pat susirenka prie 
Jaunimo Centro ir išvažiuoja 
7 v. v.

Lipniūniečiai ir kiti, norintie
ji praleisti smagiai vieną popie- 

I tę ir vieną vakarėlį, prašomi 
i atvykti.

Valdyba

Spausdinama nauja 
“Ateitis"

Šią savaitę spausdinama bir
želio mėn. “Ateitis” — sekan
čią savaitę jau keliaus pas skai 
tytojus. Paskutinis mokslo me- 

i tų numeris pasipuošęs geltonu 
ir juodu viršeliu — pirmajam 
puslapyje seselės Leone skulp
tūra — kryžius. Galinis virše- 

| lio puslapis slepia moderniškai 
'interpretuotą Madoną ir kūdikį.

Turinys įvairus; jame ras 
įdomaus skaitytojas ir iš pra
džios mokyklos ir iš universite
to. Vedamajame puslapyje re
dakcija atsisveikina — nuo ru
dens jų darbą tęsia du nauji 
kolektyvai. Seka įdomūs naujų
jų sąjungų referentų Ateitinin
kų Federacijos valdyboje pasi- 

, sakymai aktualiais organizaci- 
' jos gyvenimo klausimais. IV'. 
■ Liulevičius pristato JAV lietu
vių katalikų studentų organiza- 

I cijas ankstyvesniais laikais — 
1 straipsnis gausiai iliustruotas 
j leidinių ir veikėjų nuotrauko- 
Jmis. A. Baronas tęsia rašytojo 
; ir žurnalisto savybių nagrinėji
mą. Kun. J. Kidykas, S.J. rašo 

' apie visų žaviausiąją galimybę 
— Dievo pažinimą dievišku bū
du. Arvydas Barzdukas gyvai 
nagrinėja organizacines aktua
lijas.

i Knygų skyriuje pristatomi 
romanai, nagrinėju žmogaus ry 
šį su Dievu, artimu ir savo są
žine. Jonas šoliūnas pateikia 
pastabas apie praeitų metų 
sportinį gyvenimą. Korespon
dencijos iš viso pasaulio: JAV, 
Europos, Australijos. Visuomet 
įdomi “Per Prizmę”. Energingo 
MAS pirmininko pranešimai. 
Vis nemirštančiam “Kreivų 
Šypsenų” skyriuj pristatoma ro 
mano ištrauka — yra aišku, 
kad romanui bus sunku atsigin 
ti nuo premijų.

Su šiuo numeriu pasikeičia
“Ateities” administracijos adre 
sas. Naujasis adresas: “Atei
tis” Adm., 5725 So. Artesian 
Avenue, Chicago 29, III. 

{Padėkite pagauti baigusius
I
i Kas metai “Ateitis” savo ru
deniniuose numeriuose pristato 
universitetus ir gimnazijas bai
gusius ateitininkus. “Ateities”

kiekvieną šįmet baigusį ateiti- Mrs. P. Remeika (Toronto). Ti- 
ninką. Visa bėda, tačiau, kad kimės, kad greitu laiku ir kiti 
lietuviai kuklūs žmonės —- pa- atsilieps.
tys nepasisiūlys, fotografijos , Iškilmingam dešimtmečio pa- 
neatsiųs. Tad redakcija prašo minėjim a-kai paruošė medžiagi 
pagalbos iš baigusiųjų draugų nę, koreografinę dalį. Minėjimo 
— leiskit mums kuo greičiau paskaitą laikė įstaigos įkūrėjas 
žinoti baigusiojo mokslą asmens ir pirmasis jos vedėjas kun. dr. 
pavardę ir adresą: mes tada Juozas Zeliauskas, profesorius 
jam pasiųsim trumpą anketą, Saleziečių universitete Romoje. j je> jaunimo ir labdaros srityse, 
paprašysime fotografijos, ir tol Meninę dalį išpildė gimnazijos 
neduosim ramybės, kol mums mokiniai ir didelis artimos sa- 
medžiagos neatsiųs. Prašome leziečių mokyklos būdų orkest- 
ilgai nedelsti, nes rugsėjo nu- ras,
meriui medžiagą apie baigusius Rudenį numatome atitinka- 
norirne gauti iki liepos 25 d. mai atšvęsti dabartinio įstai- 
Tad didelis būtų redakcijai pa- gos vedėjo kum St. Petraičio
tarnavimas, jei šiandien atsi- 50 metų sukaktį. Tai progai gal- orthopedijos technikos lab. 
sėstum prie stalo ir ant atviru- vojam kviesti talkon buvusius 2850 VV. 63rd St., Chicago 29, Hl. 
tės surašytum visų pažįstamų gimnazijos mokinius, kurių tu- TeI- PRospect 6-5084
universitetą ar gimnaziją bai- rime per 300.
gūsių ateitininkų pavardes ir Koresp.
adresus, o atvirutę rytoj pa
siųstum: “Ateitis’ Redakcija, L'eP°s mėn.:
6540 So. Campbell Avė, Chica- 7 — 22 d. bus Kanados moks- i 
go 29, III

“Ateities” Redakcija Pranciškonų vasarvietėje. Smul- REmiock 4
•’ kiau buvo nurodyta šiame sky- Kasdien, įssnyru 

riuje birželio 21 d.
— 22 d. prasidės vyresniųjų 

moksleivių stovykla Dainavoje, 
i Baltimores Stasio Šalkauskio | Baigsis rugpiūčio 4 d.
moksleivių kuopa su nauja vai-..............1 •> Rugpiucic' men.:

BALTIMORE VEIKIA

dyba šį pusmetį pasirodė gana
veikli. Čia svarbesni įvykiai gtefttjinjnįkų sendraugių stovykla.i lienį uždaryta. Kitu ia 
trumpai: 'Registruotis savo skyrių valdybo-1 Ofiso t,',c‘'onas: p

— Apie mums labai artimą se arba Detroito skyriaus adresu.,
segregacijos — integracijos ' Plačiau buvo pranešta šiame sky-
problemą skaitė referatą moks- l^ ^į10 Jras'idgs vyresniųjų

Rez. HE 6-1670.

DR. K. 6. BALUKAS
AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS (leivis Raimundas Jančiaras. Po moksleivių stovykla Kennebunk- 

, to kilo daug klausimų, kuriuos porte. Maine. Baigsis rugsėjo 1
SU mūsų dvasios vadu kun. Pu- d _ | Valandos pagal susitarimą. Jei

įgevicium bandėme išsiaiškinti. , . d> ,Prasld s /- s st_°vykn atsiliepia, skambinti mi 3-0001.
I „ .v, ... 'la Dainavoje. Baigsis rugsėjo 9 —------------------------------------------------— Knksciomskos meiles dis- id 
; kusi ją pravedė kun. Pugevičius. i ■ _
Suradome daug atveju kuriuo- METODISTAI SUTEIKĖ 
se turėtume parodyti šią arti-1 KARDINOLUI DOKTORATU
mo meilę.

— Per Atvelykį sveikinom 
mūsų dvasios vadą gimtadienio 
proga. Buvo užsakytos šv. mi-1 

(šios jo intencija. -j
— Referatas “Komunizmas ir :l

i religija” skaitytas moksleivio 
Romualdo Ka’inausko, paragi
no daugeliui pareikšt savo nuo- 

, monę.
j — Naują valdybą sudaro: 
pirmininkas — Eimutis Ra- 

' džius,, vice-pirmininkė, iždinin
kė — Nijolė Dulytė, sekretorė 

i — Vitalija Noreikaitė, korės 1 
pondentė — Vėjūnė Svotelytė. !

Vėjūnė (AKT)

Castelnuoviečiai
Šį pavasarį gimnazijos atei

tininkai didelę dalį savo išorinės 
veiklos nukreipė į šios įstaigos 

į—gimnazijos atidarymo dešimt 
! mečio paminėjimą, šiai datai 
atžymėti norima įrengti krepši
nio žaidimą su stumdomomis 
lentomis. Lėšoms rinkti para
šėme apie šimtą laiškų, į ku
riuos lig šiol mažas nuošimtis 
teatsiliepė. Iniciatyva būtų žiu- j 
gusi, jeigu kiti artimi asmenys : 

; nebūtų atėję talkon. Taip, kuo
pos Dvasios Vado sesutė Vero
nika Rukšytė (Toronto) paauko 
jo 100 dol. vienos lentos įtaisy
mui. J laiškus atsiliepė nuolat 
mus remią per kun. A. Perkumą 
SDB Venecuelos lietuviai, dr.

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

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

4 ’/2%
Naujas aukštas dividendas numatomai; 

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.

VALANDOS; PIRM. ir KETV.............................. 9 v. r. tki 8 p. B.
ANTRAD. ir PENKT.................. .. 9 v. r. iki 6 p. p.
ŠEŠTAD. ... 9 v. r. tkt 12 ’ d Trečiad uždaryta.

P, ŠILEIKIS, G, P.
Orthopedas. Protėzistas. 

A.paratai-Proteząi. Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojoms

(Arch Supports) ii- t.t.
Vai. 9-4 ii’ 6-S. šeštadieniais 9-1.

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR .CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenue
leiuin ateitininku stovykla Tėvu Priima ligonius pagal susitarimą, įeivių ateitininkų stOVjKia. K-| valandos skambinti telefonu

62 niro 2 iki '9 v. p. p. 
us trečiad. ir šeštad.

S

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street
9 v. L

12 - 18 d. įvyks Dainavoje Trečiai ir Tre6’ ir Seš’
laiku susitarus. 

Ofiso telefonas: PR 8-3229.
Rez. telef. VVAIbrook 5-5076

6449 So. Pulaski Rtl. (Craivford i Valandos vak. 6-9. šeštad. 10-2 p. p.
I Medical Building), tel. LU 5-6446; ofiso'^i/ Bi^-oioo

ne- [ Dienos metu tel. CA 5-5016

Bostono universitetas, esąs

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

MIDLAND
SAVINGS

4040 Archer Avė. Chicago 32

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

Rezid.: 3241 West 66th Place 
'rei.: REpublic 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

daugiausia metodistų žinioje, I ™£enkk ’ v&S
i nuo 7 iki 8.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Vai. kasdien nno 6—8 vai. vak.
šešt. 2—4 vai.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartį. 
Ofiso telef. 476-4042

Rez. IVAlbrook 5-3048

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

Tel. 695-0533 Elgin 
425 No. Liberty Street, 

Kente 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvirt., penkt. 1-4 ir 7-9. 
Antr. 3-6, treč., šešt. pagal sutartį, 
sekm. uždaryta.

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR .CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

Valandos, pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai., penkt. 10 v. r. iki 9 v. v.; 
šeštad. 10 v. r. iki 1 p. p. Ligonius
priima pagal susitarimą.

Tel. ofiso 247-1002, Namu PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

Taipgi įvairios nervines ligos
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0001.

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir motėm ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-os ir CampbeU Avė. kampas) 
Vai.; kasdien 1—3 ir 6—S vai. vak. 

šeštad. 1-4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiku ligos 
2737 West 71.st Street

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

, VIDAUS LIGOS
šXL “VVči rP: S. Michigan Chicago 28, Iii.
Trečiad. ir Ikitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso ir rez. AVA 5-201
Ligonius priima pagal susitarimą. Rriėm. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt. 

----------- _ 14 v_ p p , trečiadienį — uždaryta.
Ofiso tek HE 4-7007.

Namu - rez. PRospect 8-90.81
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

JOKŠA
GYYDYTOJA IR CHIRURGE

VAIKU LTGOS 
2656 West 63 Street

Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 iki
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8;

i šešt. nuo 1 ki 4 vai.

Tel. ofiso I’O 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne
(Kampas Kedzie ir Archer) 

iki 8 vai. Trečiad. ir šešt, uždaryta, , VAL.. kasdien nuo 2 iki 9 vai. vak.
Treč. ir sekmad. tik susitarus.

S • Redakcija straipsnius tai- 
— so savo nuožiūra. Nesunau- 
s dotų straipsnių nesaugo, juos 5 grąžina tik iš anksto susita- S rus. Redakcija už skelbimų 
S turini neatsako. Skelbimų 
= kainos prisiunčiamos, gavus 
S prašymus.
?<illlilllll!illillIliIIIIIIill!IIIllllllllIllllllilllllllllilHI!llllllllillII|||||||||!||H||||^

Telefonas: GRovehill 6-1395

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Road

Valandos: 9—12 ir 7—9 y. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta.

Ofiso ir huto te], OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero

tad. tik 10-12.

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

(Spee. plaučiu ii’ širdies) 
756 VVest 35th Street 

(Kamp. 35-ta ir Halsted)

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street

Vai.: Pirmad., antra., ketvirtad ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso ir huto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street, Cicero
! Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius.
I Šeštadieniais 12 iki 4 popiet
i ------- ----------------------------------------—--------------------
Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzie 3-2868

į DR, EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 So. Archer Avenue
I Vai.: Kasdien popiet nuo 12—3 vai.
I vak., pirm., antr., ketvir. 6—9 vai. 

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING

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

vai. ryto iki 3 vai. p p.
Ofiso tel. RE 7-H68 

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ 

DR. A. MACIŪNO PARTNERIS

DR. E. HOERSTER
CHIRURGAS 

2858 VVest 63rd Street
Tel. PR 8-7773

Vai.; pirmad. ir ketv. 5 iki 8 v. v., 
antrad. ir penkt. 1 iki 4 p. p.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9S01

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. J0NAS Y. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS

5430 So. Kedzie Avenue
PAGAL SUSITARIMĄ 

Telef. HEmlock 4-1562
Skambint 2 iki 9 vai. popiet kasdie
ną, išskyrus trečiadienį.

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

Tel, ofisų RE 7-8818

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Ofisas 2659 VV. 59th Street

VALANDOS: 2-4 p. p. ir 6-8 p. p. 
šeštadieniais 10-12 valandos. 

Trečiadieniais uždaryta.

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

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINĖS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

Telef. REpublic 7-2290.

Išvyko atostogų, ligonis pradės 
priiminėti tik liepos 16 dieną.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis ir pritaiko akinhis, 

keičia stiklus ir rėmus 

4455 S. California Avė., YA 7-7381
VAL.: 10 ryto iki 8 vak., trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

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

Dr. W. Ross Dr. L. Seibutis
Inkstu, puslęs ir šlapumo taku 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. \Vestern Avė. tel 
GR 6-0091; 392 E. 159tll St., Harvev, 
TU., tel. EDison 3-4383'; 30 N. Mi
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764 

Valandos pagal susitarimą

DR, ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071. ..

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas 4255 VV. 63rd Street 

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 6-0617 

Valandos: 1-3 p. m. Ir 6-8 p. m.
Penkt. tik 1 —3 p. p.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 ir 
6 8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais niro 2 
v. iki 5 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. Ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 7Ist Street
ATOSTOGOSE IKI RUG- 

PIUČIO MEN. 5 D.
Telefonas — GRoveliill 6-2823

DR. A. V ALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybe: AKUŠERIJA ir MOTERŲ

LIGOS
Valandos: nuo 1-4 ir 6-8 vai. vak. 

šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE

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

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

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. ir šeštad. pagal sutartį.

I. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 South Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR.6-6659 

Rez. 0600 So. Artesian Avenne
Vai.. 11 v. ryto iki 3 v. p.p., 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZIHAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

NEPRIKLAUSOMYBĖ
Praėjusį- sekmadienį praves

tame Alžirijos referendume di- i 
dėlė balsų dauguma pasisakė , 
už laisvą ir nepriklausomą Al
žirijos valstybę. Už nepriklau
somybę balsavo 99% alžirie- > 
čių, prieš — 1%. Iš to galima j 
numatyti, kad nepriklausomy
bės klausimas ten buvo jau 
visai pribrendęs.

Šiuo pasisakymu Alžirijos 
gyventojai su Prancūzijos res
publika visai nutraukia ryšius, | 
kurie juos rišo 132 metus. Na- j 
čion alinės kariuomenės viene- ' 
tai, net nelaukę oficialaus ne
priklausomybės akto paskel
bimo, pradėjo užimti krašte ' 
jiems numatytas pozicijas. Ža
lios ir baltos spalvos vėliava 
iškelta virš visų oficialiųjų na
mų. Net ir toje vietoje, kurioj 
buvo slaptosios europiečių ar- | 
mijos centras, tokią vėliavą 
iškėlė. Rinkimų dieną visur 
buvo girdimi šauksmai: te- ■ 
gyvuoja Alžirija (Ya hya ei - 
Djezair).

Prancūzijos prezidentas šio
mis dienomis oficialiai pas- i 
kelbs Alžirijos nepriklausomy
bės aktą.

Naujosios nepriklausomos 
valstybės steigiamojo seimo 
rinkimai įvyks liepos 28 d. 
Seimas susirinks rugpiūčio 
mėnesį pradėti tiesti valsty
bei pagrindus. Atrodo, kad 
pirmuoju ministerių pirminin
ku bus Ben Youssef Khedda, 
dabartinis alžiriečių vyriausy
bės tremtyje vadas, kurio va
dovaujamas .sąjūdis vadinosi 
Alžirijos išlaisvinimo frontu.

¥
Kaip kiekvienai naujai vals- J 

tybei, taip ir Alžirijai darbo i 
pradžia nebus lengva. Pirmoje ' 
eilėje, tiesiant naujai valsty
bei pagrindus, atsiras aštrių ; 
skirtumų. Partijos tarp -savęs 
ginčysis ir kovos. Tai yra pap
rastas ir visai natūralus daly
kas. Jau dabar kairieji elemen 
tai kelia galvas ir reikalauja, 
kad be jokių ceremonijų būtų 
suvalstybinta visa pramonė ir 
prekyba, kad užsienio politi- i 
kos linija būtų kreipiama la
biau Kremliaus ir Peipingo 
link, negu jos buvusios glo
bėjos Prancūzijos ir jos są
jungininkų. Dešiniesiems ir de
mokratinės- santvarkos šalinin
kams teks stipriai kovoti su 
šiais elementais, kurie sieks
sukurti ne demokratinę, bet 
policinę - diktatūrinę valstybę.

¥

Nepriklausomos Alžirijos e- 
konominis gyvenimas be Pran j 
cūzijos pagalbos negalės atsis- : 
toti ant savo kojų. Tai labai 
-yra aišku.

Nereikia užmiršti, kad Alži
rija savo teritorija yra keturis 
kartus didesnė už pačią Pran- j 
cūziją. Pagrindinai ji yra že
mės ūkio kraštas. Tačiau a- 
riamos žemės ji turi vienu , 
penktadaliu mažiau negu Pran 
cūzija. Didieji plotai yra pa
dengti Saharos smiltynais ar
ba nelabai “vaisingais” plokš- 
takalniais. Turima vilčių eko
nominiam stiprėjimui Saharos 
aliejuje, bet toji galimybė te- 
bus galima panaudoti ne. anks

čiau kaip 1965 metais. Tačiau 
ir Saharos aliejus bei natū
ralusis žibalas, kaip sako eko
nomijos reikalų žinovai, neiš
spręs Alžirijos medžiaginės pro 
blemos.

18 devynių milijonų gyven
tojų arabų, vienas milijonas 
niekuomet nėra turėjęs tokio 
darbo, kuris garantuotų bent 
kiek pakenčiamesnį pragyveni
mą. Milijonas ar net daugiau 
neturėdavo pastovesnio užsiė
mimo. Pažymėtina, kad pasta
ruoju laiku apie 90 procentų 
žemės ūkio buvo ateivių iš Eu
ropos rankose. Krašte yra ki
tokių gamtos — žemės tur
tų, kuriais naudotis reiks iš
mokti ir pasigaminti priemo
nes. Ir čia bus reikalinga pran 
cūzų talka, jei tik bus užmegs- 
tas artimas tarp šių dviejų 
kraštų bendradarbiavimas.

Prasidėjus alžiriečių sąjū
džiui dėl nepriklausomybės, įsi- 
s'ūbavus prancūzų ginkluotam 
pasipriešinimui, užsitęsusiam 
nuo 1954 metų, prez. de Gaul
le nusistačius suteikti Alžiri
jai nepriklausomybę ir tuo pa
čiu sukilus Alžirijoje įsikūru- 
siems prancūzams prieš de 
Gaulle sprendimą, ir siautėjęs 
krašte teroras privertė euro
piečius bėgti iš to krašto. Ap
skaičiuojama, kad virš milijo
no europiečių yra išbėgę iš Al
žirijos. Miestas Oran yra ne
tekęs virš 300,000 europiečių, 
Constantine — virš 40,000. Ten 
beliko 12,000 gyventojų euro
piečių. Mažuos miestuose ir 
miesteliuose visai jų neliko. 
Jie visi išbėgo į Europą.

Viename komunikate iš Al
žirijos yra sakoma: “Atrodo, 
kad laimėtojai Alžirijoje pavel 
dės kraštą be dviejų trečdalių 
europiečių, išbėgusių iš kraš
to. Jie paveldės sugriautą kraš 
to ekonominį gyvenimą. Pa
veldės terorą ir masinį nedar
bą. O likusi gyventojų dalis 
yra linkusi tikėtis, kad nepri
klausomybė vis tik atneš nau
ją ir geresnį gyvenimą”. O ko
dėl ne. Tai daug pareis nuo jų 
pačių sugebėjimų, nuo mokė
jimo palaikyti gerus santykius 
su savo buvusia globėja ir, 
žinoma, nuo palaikymo ryšių 
su Jungtinėmis Valstybėmis, 
kurios kiekvienai naujai vals
tybei yra pasiruošusios ateiti 
į pagalbą. Vadinas, kaip pasi
klos, taip išsimiegos.

■T
Alžirijos kelias į laisvę ir 

nepriklausomybę buvo labai 
sunkus, kraujuotas ir ilgas. 
Linkėtina, kad tos alžiriečių 
pastangos nenueitų veltui, kad 
jie pajėgtų įkurti savo valsty
binį gyvenimą tikrai laisvą, 
visiems žmonėms garantuojant 
lygias teises, kad pajėgtų ap
sisaugoti nuo komunizmo, ku
ris visus nepriklausomam gy
venimui besikuriančius kraštus 
siekia pasiglemžti ir uždėti 
jiems komunistinius vergijos 
pančius. Šis pavojus yra pats 
didžiausias. Jei alžiriečiai jo 
išvengs, jie bus laimingi. Ki
tus sunkumus, užsieninėms de
mokratijoms padedant, jie nu
galės.

Spaudoje ir gyvenime

INTERNACIONALAS — BOLŠEVIZMO 
SIMBOLIS

Prieš kiek laiko “Drauge” laik
raštininkas J. Leonas buvo iš
spausdinęs atvirą laišką, kuriuo 
pažymėjo atsisakąs skaityti “Ke
leivį”, kadaiigi šis išspausdino in
ternacionalą. Į tai atsiliepdamas 
dr. J. Jakštas “Darbininke” iš
spausdino savo straipsni, kuriame 
bando įrodinėti, kad internaciona
las nėra. jau taip blogas. Į šį jo 
straipsnį taiklias pastabas davė 
“Darbininko” redakcija:

“Dr. J. Jakštas savo straipsnyje 
Darbininke (44 ir 45 nr.) davė 
istorinį socialinį vaizdą, kaip yra 
atsiradusi Internacionalo giesmė, 
išreiškusi socialistų revoliucinius 
siekimus, ypač išryškėjusius Pary

Įsamus pasiruošimas

Visuotinio Bažnyčios Susirinkimo išvakarės
Rašo mūsų korespondentas iš Komos

Birželio 20 d. pop. Jonas 
XXIII pasakė kalbą ir ja oficia
liai užbaigė visuot. Bažnyčios 
susirinkimo paruošiamosios cent 
rinės komisijos VII ir paskutinį 
posėdį.

Šv. Tėvas pažymėjo, kad tai 
buvo trejų metų gero ir ištiki
mo bendradarbiavimo darbas. 
1959 m. sausio 25 d. viešai bu
vo atskleistas sumanymas su
šaukti visuotinį Bažnyčios su
sirinkimą. Tų pačių metų geg. 
17 d. sudaryta priešparuošiamo 
ji komisija tuojau atsišaukė į 
viso pasaulio vyskupus, prasy
dama duoti pasiūlymus bei pa
geidavimus, kurie sudarytų bū
simam susirinkimui svarstymo 
medžiagą. Gauta daugiau kaip 
2,000 atsakymų ir iš to susi
darė net 16 tomų. Birželio 5 
d. paskelbta 10 paruošiamųjų 
komisijų ir 3 sekretoriatai. Iš
tisus 1980 metus vyko įtemp
tas ir tylus, bet gilus darbas, 
studijuojant atskiroms komisi- ! 
joms pateiktą medžiagą. Ištisus 
metus dirbo paruošiamosios ko
misijos ir sekretoriatai, o jų vi
sų darbus studijavo taip pat per 
ištisus metus centrinė komisija. 
Taip iš tikrųjų buvo išsamus pa
siruošimas, kaip susirinkimo pa
sisekimo sąlyga, — pastebėjo 
popiežius.

Pavienės studijos
Dabar bus trijų mėnesių susi

telkimas, bet drauge ir intensy 
vus atskirų vis. Bažnyčios su- i 
sirinkimo dalyvių asmeniškas 
pasiruošimas. Veiks gen. sek
retoriatas ir organizacinė bei 
techninė komisija. Kiekvienas 
vis. susirinkimo dalyvis, turįs 
sprendžiamąjį balsą, tuojau 
gaus centrinės komisijos išstu
dijuotą medžiagą. Kad susirin
kimas sėkmingai vyktų, kiek
vienas minėtas dalyvis turės ga 
limybės iš anksto su svarsto
mąja medžiaga susipažinti. Jie 
savo pastabas, pataisas ir pa- ' 
geidavimus įteiks naujai suda- j 
rytam gen. sekretoriatui arba 
Vatikano valstybės sekretoriui ■ 
kardinolui.

Kristaus įsteigtoji Bažnyčia 
yra Viešpaties miestas tarp i 
įvairių bokštų, — pareiškė Šv. 
Tėvas, — kurie nesiekia Dievo 
garbės ir kenkia bendrai taikai. 
Bažnyčia siekia to, kas duoda 
tikrą darnią padėtį. Gerai pra
dėtas darbas įpusėjo. Nors esą- Į 
me pradžioj, bet, kas padaryta, i 
susilaukė visame pasaulyje pla i 
taus atgarsio, — tęsė popiežius. 
Jis ragina visus melstis vienin
gai su juo už šaukiamo susirin
kimo pasisekimą ir nurodo prie 
mones: šv. mišias, breviorių ir 
rožančių. I

žiaus raudonosios komunos metu 
(1871). Kelios pastabėlės dėl to 
straipsnio.

! Nurodyta, kad ano meto užsi- 
I mojimas kurti teisingesnę socia- 
j linę santvarką buvo pagrindas 
i gimti tai kovingai giesmei. Ta
niau tos giesmės šūkiuose buvo 
į taip pat skatinimas į naują ne
teisybę — griebiamąsi prievartos.

! Del to istorinis vaizdas būtų bu- 
vęs pilnesnis, jeigu autorius būtų 
priminęs savo žodžius iš Lietuvių 
Enciklopedijos (XXIII, 460): 
“Prieš raudonąją Paryžiaus ko
muną, pirmąjį komunistinės revo- 

i liucijos bandymą, suskato kovoti 
1 (Nukelta į 4 pusi.)

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. liepos mėn. 5 d. S

Kaip kilo vis. Bažn. susirinkimo 
sumanymas ?

Neseniai pop. Jonas XXIII, 
kalbėdamas vienoj audiencijoj 
atvykusiems iš Venecijos mal
dininkams, pareiškė, kaip kilo 
vis. Bažnyčios susirinkimo su
manymas. Vieną kartą popie
žius, kalbėdamasis su valsty
bės sekretorium kard. Tardini, 
suminėjo dabartinio pasaulio 
neramumus. Kalbama apie tai
ką, o baigiasi grasinimais. Ar
gi Bažnyčia turi būti tų audrų 
auka? Ne, ji turi būti pavyz
dinga šviesa. Kas gi turėtų bū
ti toji šviesa? — klausė pats 
save popiežius. Klausėsi pokal
bio bendrininkas, laukdamas at 
sakymo. Popiežius tarė maldi
ninkams: pirmą kartą mūsų lū
pos ištarė — vis. susirinkimas. 
Buvo tikėtasi, kad iš kardino
lo pasigirs visa eilė sunkenybių 
bei abejonių. Priešingai, kardi
nolo Tardini veidas nušvito. Jis 
džiaugsmingai pritarė. Tai bu
vo pirmasis Viešpaties valios 
ženklas, — prasitarė Jonas 
XXIII.

Antrasis toks ženklas — 1959 
m. sausio 25 d. Šv. Pauliaus ba
zilikoj už Romos sienų, kada 
popiežius viešai prasitarė kar
dinolams apie sumanymą šaukti 
vis. Bažnyčios susirinkimą. Šiek 
tiek jis nustebo, kai kardino
lų veiduose viešpatavo nuosta
biai pagarbi tyla. Tačiau tuo
jau po to sekančiomis dieno

mis kardinolų audiencijoj po- i 
piežius pajuto džiaugsmą ir pa
sitenkinimą už tą didelę dova- i 
ną Bažnyčiai.

Žurnalistų pareigos
šv. Tėvas savo kalboje (š. ! 

: m. geg. 28 d.) Tarptautinio 
dienraščių redaktorių federaci- . 
jos kongreso dalyviams pabrė- J 

s žė jų pareigų svarbumą, suda-; 
raut viešąją nuomonę, ir jų tar- , 
nybą rimtų bei objektyvių ži- j 
nių teikime.

Besiartinant vis. Bažnyčios , 
susirinkimui, kuris yra nepa- 

, prastas įvykis, pop. Jonas j 
' XXIII pareiškė savo norą, kad ! 
apie vis. Bažn. susirinkimo eigą ! 
visuomenė būtų tinkamai infor- 1 
muota. Jis labai pageidauja, kad 
žurnalistai, neturėdami užten- į 
karnai žinių, neskleistų gandų 
ir net klaidingų informacijų. . 
Bus teikiama reikiamų ir nuo
saikių informacijų, atsižvelgiant 
į dalyko rimtumą taip, kad! 
laikraštininkai ir skaitytojai bū ’ 
tų patenkinti. Popiežius atkrei
pė dėmesį į diskrečią Bažnyčios 
laikyseną žinių teikime, nes čia 
eiha reikalas apie santykius su 
Dievu ir Bažnyčios gyvenimu. 
Kai kuriems žurnalistams atro
do, kad Bažnyčios gyvenime di
desnės reikšmės turi tie įvykiai, 
kurie patenkina vaizduotę arba 
metasi į akis, pvz. išoriniai pa
sireiškimai, kronikos įvykiai ir 
pan. Žurnalistai nori Vatikane 
tyrinėti, fotografuoti, filmuoti 

i Nukelta j 4 psl.)

Šv. Petro bazilika jau pasiruošusi vis. Bažnyčios susirinkimui.

VYTAUTAS VOLERTAS !

UPĖ TEKA VINGIAIS |l
B jB 1■ I■

ROMANAS L

Regis, visi namai krūpterėjo, jam pradundant, ir To- i 
mas pasuko šonan, kad daugiau nesutiktų. Įstaigon at- 

’ ėjo neįprastu keliu, siauromis gatvelėmis bei pakie- į 
, miais narstydamas, bet ir čia buvo keisčiau, kaip 
kitados yra buvę. Bendradarbiai, vos įžengę, kniau- j 
besi darban, galvų nepakeldami, šnypštė ir dirbo, 
kalbų nejieškodami, nors viršininkas nepasirodė. 

Diena ėjo tyli ir sustingusi.
, I

2.
i

Vasaros laiku retkarčiais dangus apsitraukia 
purvinais grumstais, ir viskas kelioms dienoms taip 
aprimsta, kad net galima, apkursti nuo tylos, nes nei j 
medžio lapas sujuda, nei žiogas žolės stiebelį pasiū
buoja. Po šitais debesimis tiek pritvinksta žemės 
kvapo, kad sunku alsuoti žmogui ir gyvuliui, už tai 
visi padarai slankioja prislėgti, nekantriai dairosi j 
aukštyn ir laukia, kada ateis audra, praplėš sunkias 

: skrandas, pakibusias virš galvų, ir vėl su šviežiu oru j 
įleis saulės spindulį.

Tokios praėjo pora savaičių. Tiesa, saulės ūžte- į 
! ko, bet jos niekas nematė, nes akys buvo apvilktos I 
1 susirūpinimu. Retas drįso greičiau pajudėti, kad ne- i

JAV ir Europos ūkines varžybos
JAV gyvybinis reikalas kuo daugiau prekių 

parduoti svetur 
GEDIMINAS GALVA

Pastaruoju metu vis dažniau 
aptariamos JAIV ir Europos ūki
nės bendruomenės bendradar
biavimo galimybės. JAV gamy
binis pajėgumas yra milžiniš
kas, tačiau šio pokario metais 
rungtyniavimas su užsienio rin
komis ima silpnėti. JAV prekių 
išvežimo skatinimas yra gyvybi
nės reikšmės. Jo pertekliumi pa 
dengiamos kit. iš'aidos svetur, 
tačiau JAV mokėjimo balansas 
nesuvedamas. Svetimos valiu
tos trūkstant, atsiskaitoma auk 
su. Aukso slinkimas užsienin 
sudaro ūkinį pavojų. JAV turi 
dėti pastangų, kad nesumažėtų 
išvežimas. Tuo tikslu šnekama 
apie glaudesnius ryšius su Eu
ropos bendruomene ir Japoni
ja, keliamas klausimas surnažin j 
ti įvežamuosius muitus, nors j 
tuo pat metu kai kurioms pre
kėms įvežti buvo padidintos 
rinkliavos, kurios iššaukė Eu
ropos bendruomenės atkirtį.

Išvežimo sumažėjimas 
Praėjusiais metais išvežta pre j 

kių už 20 bil. dol., kai svetur 
pirkta prekių už 14,6 bili
jonus dolerių. Šiam kraštui jau 
praėjo auksiniai pokario me-1 
tai, kai atsikuriantieji kraš
tai iš karo griuvėsių turėjo 
pirkti įvairius jo įrengimus. Nuo 
19511 m. JAV išvežimas ėmė 
mažėti. Prieš dešimtmetį JAV 
pramoninių gaminių išvežimas 
sudarė 27% pasaulinio išvežimo, 
o praėjusiais metais 20%. Svar 
biausias varžovas yra Europos 
ūkinė bendruomenė, o iš jos 
narių — vakarinė Vokietija.

Kas apsprendžia ūkines 
varžybas

Tarptautines ūkines varžybas 
apsprendžia daugelis veiksnių ga 
minių kokybė, išorinė išvaizda, 
tvarkingas tiekimas, kredito są 
lygos, pardavimo organizacija 
ir ypač prekių kaina. 1953-59 
metų tarpsnyje JAV pramonių 
gaminių išvežimo vertė kas me
tai mažėjo vidutiniškai 5%, o 
jo metu gaminių kainos pakilo 
16%. Tame tarpsnyje Europos 
bendruomenės išvežimas veik 
5% padidėjo, o kainog liko ga
nėtinai pastovios, nes jų kili
mas nesiekė net 1%.

Gaminių kainos pareina nuo 
gamybos išlaidų. JAV gamybos 
išlaidos yra aukštesnės už Eu
ropos kraštų, nekalbant apie Ja 
poniją. Jos kai kurios įmonės 
moka žemą atlyginimą darbi
ninkams, tačiau deda pastangų 
sudaryti jiems geras pragyveni
mo sąlygas: apdraudžia, stato

butus, pateikia nepaprastai pigų 
maistą įmonėje ir rūpinasi jų 
poilsiu. Japonijos įmonių pa
stangos vertos dėmesio.

Darbininkų atlyginimas gali 
būti keliamas tik sugebant ga
mybos našumą didinti. Dabarti
niu metu Europos bendruome
nė pasiekė tašką, kai atlyginimų 
didėjimas jau prašoko gamybos 

, našumb augimą. Vokietijoj dar- 
i bo atlyginimo kėlimas iššaukė 
! kai kurių gaminių kainų kili
mą, kuris sumažino pajėgumą 
rungtyniauti užsienio rinkose. 

Muitų sienos
Europos bendruomenė dar 

nėra vienalytis kūnas. Kiekvie
nas kraštas bando ginti gyvy
binės svarbos savą gamybą ir 
tik palaipsniui mažinti muitus. 
Išvežimas ten sudaro žymią da
lį tautos pajamų: vakarinėje 
Vokietijoj 25%, o Beneluxenet 
45%, kai JAV tik 6%. Visi 
kraštai ieško būdų remti sa
vąjį išvežimą ir muitais apsau
goti savo gamybą. Eilei JAV 
gaminių muitai užkirto kelią pa 
tekti į Europą, kurioje muitai 
yra aukštesni, kaip JAV. Su
prantama., Europos žemės ūkis 
neturi sąlygų rungtyniauti su 

i JAV, Kanada ar monokultūrų 
Ikraštais.

JAV gaminiai ne vienodai 
pajėgia pakelti tarptautinių var 
žybų naštą. Vilkikai (trakto
riai) ir “garsieji” DDT lengvai 

' nugali muitų sienas, kai stik
las, tekstilė, vaistai, organiniai 

I chemikalai, elektros įrengimai, 
popieris, įrankiai ir žemės ūkio 
gaminiai, negali plačiu mastu 

1 pasiekti Europos vartotojų. 

JAV techniškoji pažanga
| JAiV sugeba rungtyniauti su 
Europa tik kai kurios pramo-

; nės šakos, kurios deda ypatin- 
! gų pastangų plėsti gamybos 
tyrimus, tobulinti ir mechani
zuoti gamybos vyksmą. Gamy
bos mechanizavimas yra susie
tas su didėjimu nedarbo, kuris 
kelia ne tik ūkinį, bet ir socia
linį klausimą. Jo išdavos išryš
kės artimoje ateityje.

Abiejų žemynų varžybas tik- 
liausias būdas sušvelninti: ga
mybos sritimis pasidalinti, kaip 
tai bando daryti- Komekonas. 
Ši priemonė gali būti veiksmin
ga, tik pašalinus politinius ne
sutarimus ir atsisakius polėkių 
primesti vienos šalies gyravimą 
kitiems 'kraštams.

padarytų neatsargaus žingsnio,. kad bereikalingu 
mestu nelaimės neužsitrauktų. O tada po tylos perio
do visomis pusėmis sukruto, sujudėjo, jog net žval
gytis nespėjai, kad viską pamatytum ar išgirstum. 
Pasipylė naujienos, ėmė viskas keistis, suktis, ir die
na į dieną buvo tiek nepanašios, kad kiekviena atrodė 
iš skirtingo pasaulio atėjusi, kokių iki šiol nieks ne
matė ir negirdėjo.

Iš mūro kažkur dingo policijos vado šeima, o 
jos vietoje apsigyveno rusų karininkai. Vokietis jau 
nesirūpino vaisių importu, tik vaikščiojo po įvairiau
sias įstaigas, pardavinėjo svo daiktus ir pagaliau iš
važiavo Vokietijon. Ermolovaitė buvo smagi. Dar la
biau išsipuošė, dar daugiau pagyvėjo, ir beveik kas 
vakarą pas ją rinkosi svečiai, tik jau niekam nere
gėti, kurių tarpe visuomet būdavo ir tie rusų kari
ninkai.

Kieme, tarpduryje, kepėjas daugiau nestovinia
vo. Jis buvof ėmęs skųstis kaimynams, kad sveikata 
sumenkėjusi, kad laikas pailsėti, ramesnį kampą su
siradus. Padejavo žmogus kelias dienas, pakalbėjo ir 
išnyko. Visiškai aptilo skalbykla, nes tik viena Pa- 
siaurienė triūsėsi joje nuo ankstaus ryto, o Zinevi- 
čienė retkarčiais atsistodavo prie jos ir kalbėdavo:

— Proto neturi! Ar dar neužteko ponus liuobti? 
Pažiūrėsim, kaip jie rupūžės gyvens! Jojo mums ant 
sprando, o dabar mes pajosimi

— Kokia tvarka būtų, o be darbo negyvensim. 
Duonos veltui neduos, — atsakydavo Pasiaurienė.

— Ot ir duos! Duos ir dar ant stalo padės! Pati 
nesiplėšyk ir eik namo!

— Ne žmonėms dirbi, o ponams, — rėždavo Zi- 
nevičienė ir skubėdavo lauk.

Užeidavo ir Juškelienė savų drabužių apsiplauti, 
bet svetimų daugiau nelietė.

— Nežinai, kur virs laikai, — mokydavo ji Pa- 
• siaurienę, —tai tuščia jo to darbo, šimto metų negy- 
j vensi, už tai sveikatą patausotum. Gero jau nesulauk- 
! sim, nes tvarka eina ant nieko. Greičiausiai ir pini- 
į gas taip pat pasikeis. Pailsėk, kad stipresnė būtum, 
kai blogiausias prasidės.

_ Ne tiek pri vargstu, o iš niekur nieko sėdėti 
I namuose lyg ir gėda būtų. Reikės kada pailsėti, kur 
, čia nereikės, bet kol galiu, dar krutėsiu.
' — Daryk, kaip galva neša, sakydavo Juškelienė,
ale man atrodo, kad turto neprasigyvensi.

Vyrai taip pat įvairiai pakalbėdavo. Daugiausia 
žinojo Zinevičius. Nors namuose būdavo retai, bet kai 

1 pasirodydavo kieme, jo išmintimi prisipildydavo visi 
I kampai.

— Viskas pagerės, vyrai. Sakau jums, nes žinau!
Lygybė ateis! Nereikės darbininkui skursti po kie
mus. Į mūrus susikraustysim.

— O kas čia gyvens? — užklausdavo Juškelis. 
— Ponus sukišim!
— Tai vistiek lygybės nebus, ba vieniem bus 

geriau, o kitiem blogiau. Man atrodo,kad jei jau ly- 
(gybė, tai tegul visiems esti lygu.

Zinevičius suklusdavo minutėlei ir atrėždavo:
— Lygybė tik darbo žmogui, o ne išnaudotojams, 

i Jie išnyks, kaip musės žiemon. Darbininkai perims 
Į valdžią ir padarys tvarką.

— Tai sakai, kad mes išeisim valdininkais?
— Žinoma, viską savo rankosna paimsim.
— Kas tada dirbs? Darbininkas su plunksna ve- 

, džios, o gi sakai, kad ponai išnyks. Nebus net kam 
| gatvės pašluoti.

— Yra geresnių galvų už tavo! — supykdavo Zi
nevičius. _ Jos sugalvos, ką daryti. Bet tvarka bus! 

(Bos daugiau).
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SVETIMIEJI PAGERBĖ LIETUVĮ
Kun. dr. Jono Patašiaus sidabrinis kunigystės jubiliejus

nė, — kad Great Falls vysku- menei patarnavimas teikia gar- 
pija dar niekad neturėjo tokio bės patiems laikraštininkams, 
darbštaus, tvarkingo ir punk- Priešingai, nėra kenksminges-

LIGONIŲ KELIO N R 
IŠ JAV Į LIURDĄ

Iš JAV ir Kanados net 70 li-
tualaus moterystės skyriaus rdo visuomenei dalyko, kaip me gonių spalio mėnesį išvyks į 

lag ir klaida, kuris sukelia ne- Liurdą jr Romą. Romoje jie bus 
pasitikėjimą ir nesusipratimą Vatikano visuotinio suvažiavi- 
tarp žmonių ir tautų. Nieko nė- mo atidaryme spalio 1X d.

Iš Montanoje dirbančių lietu
vių kunigų vyriausias ir savo 
pareigom aukščiausiai iškilęs 
kun. dr. Jonas Patašius gegu
žės 22 d. atšventė savo sidab
rinį kunigystės jubiliejų.

Būdamas kuklus ir jokios išo
rinės pagarbos bei pripažinimo 
neieškąs, kun. Patašius visai 
neplanavo viešai minėti savo 
sukakties. Tačiau, dirbant vys
kupijos centre, yra neįmanoma 
likti užmirštam ar bandyti ty
liai praeiti pro tokią svarbią 
sukaktį kaip sidabrinis jubilie
jus. Katedros administratorius 
kun. David Dwyer atsitiktinai 
sužinojo, kad šiemet sukanka 
25 metai nuo jubiliato šventi
mų. Mat, kun. Patašius, be vice
kanclerio pareigų, taip pat pa
deda ir katedros parapijos pas
toraciniame darbe. Tad kun. 
Dwyer pirmiausiai bandė kun. 
Patašių prikalbėti, kad švęstų 
šią sukaktį, o nepavykus, krei
pėsi tiesiai į vyskupą ir jo pa
vaduotoją, iš kurių gavo ne tik 
sutikimą, bet ir paraginimą vis 
ką tinkamai paruošti. Patys vys 
kupai ir datą nustatė, kada turi 
būti švenčiama, parinkdami lais 
vesnę dieną, kad daugiau kuni
gų galėtų suvažiuoti.

Pakvietimai buvo išsiuntinėti 
visiems vyskupijos kunigams, 
kurių tėra virš šimto. Į iškil
mes suvažiavo virš 50 kunigų, 
t. y. mažiau pusė visų kunigų. 
Kadangi Great Falls vyskupija 
apima apie du trečdalius didžiu
lės Montanos valstybės, tad dau 
guma kunigų atvykdami į šias 
iškilmes, turėjo padaryti virš 
300 mylių į vieną pusę.

Be kunigų ir prelatų, daly
vavo taip pat ir abu vyskupai 
ne tik iškilmingose šv. mišiose, 
kurios buvo katedroje, bet taip 
pat ir bankete.

Pamoksle Monsgr. John Re- 
gan nupiešė Lietuvos geografi
nę ir istorinę padėtį ir nueitą 
sunkų kančios kelią, ypač pas
kutiniais dešimtmečiais. Po pas 
kutinio karo šios tautos vaikai 
buvo išblaškyti kuone po visus 
pasaulio kraštus. Keletas jų pa 
siekė net Montaną. O čia misi
jų krašte jų įnašas yra ne tik 
labai priimtinas, bet ir nuošir
džiai įvertintas.

Kunigų banketo metu pagrin
dinę kalbą pasakė vietos ordi

naras vysk. William J. Condon. 
Jis pradėjo bendra kun. Pata
šiaus nueito kelio ir darbo api
brėžą, pavadindamas ją “che- 
ckered career”, netgi bandyda
mas šį aptarimą išreikšti lietu
vių kalba. Vyskupas paminėjo 
jubiliato darbo įvairumą, vika
raujant ir kepelionaujant Vilka
viškio vyskupijoje, bėgimą iš 
Lietuvos ir vargingus metus Vo 
kietijoje, studijų gilinimą Ro
moje, užbaigiant teologijos dak 
taro laipsniu.

Kalbėtojas papasakojo savo 
pirmąjį susitikimą su kun. Pa
tašium ir kitais dabar vyskupi
joje dirbančiais lietuviais kuni
gais Romoje. Kadangi nei lietu- 

, viai mokėję angliškai nei jis lie
tuviškai, tad tekę kalbėtis per 
vieną Romoj studijuojantį ame
rikietį kunigą, kuris mokėjęs 
itališkai. “Bandžiau atsakyti į 
visus jų klausimus apie darbo 
sąlygas Great Falls vyskupijo
je, tik bijojau, kad nepaklaus
tų apie klimatą, nes maniau, 
kad, pagyvenę Italijoje, galį iš
sigąsti Montanos sniego ir kar
tais žemiau nulio temperatūros. 
Pasirodo, kad jie kaip tik dėl 
to ir domėjosi Montana, tikė
josi atrasti panašų į Lietuvos 
klimatą, kuriame galėtų atsi
gauti po Italijos karščių. At
rodo, kad kol kas bent klimati
nėm sąlygom dar nė vienas ne
nusivylė”.

Taip pat pavaizdavo ir dabar 
tinęs kun. Patašiaus pareigas, 
kurios nesiriboja vien tik ofi
cialiu vicekanclerio darbu, bet 
taip pat dažnai tenka būti vys
kupo sekretorium ir kartu viso 
kurijos inventoriaus tvarkyto
ju, įskaitant rašomųjų mašinė
lių sutaisymą ir perdegusių e- 
lektros laidų sujungimą.

Atsižvelgiant į kun. Patašiaus 
darbo pobūdį — ne tik nuolat 
pagelbėti vyskupui, bet taip pat 
tvarkyti ir visą moterystės dis- 
pensų aparatą, tokiu būdu esant 
nuolatiniame kontakte su visais 
vyskupijos kunigais, ir kartu 
likti visų gerbiamu, yra ryškus 
faktas, daug daugiau pasakąs 
apie patį žmogų, jo darbštumą 
ir atsidėjimą pareigai, negu iš
kalbingiausi žodžiai gali išreikš 
ti.

Iš tikrųjų taip ir yra, — ben 
dra vyskupijos kunigų nuomo

tvarkytojo, o kartu tokio nuo
širdaus ir visiems prieinamo, 
kaip kun. Patašius. Ir taip pat 
kunigai tvirtino, kad niekad ne
buvo girdėję savo vyskupo taip 
šiltai atsiliepiant apie bet kurį 
kitą vyskupijos kunigą, kaip šia 
proga apie jubiliatą.

ra blogesnio, kaip teikti neat
rinktų žinių chaosą. Kartais kai 
bama, kad žurnalistai neturi 
įpročio atitaisyti klaidų. Jūsų 
profesijos sąžiningumas turi pa
šalinti bet kokį pagrindą šiai pa
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SE L FSKI P’S SERVICE

Liquor Store
5515 S0. DAMEN AVE. AU PHONES WA 5-8202

JULY — LIEPOS 5, 6, 7 D. D.

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.98
DUJARDIN GERMAN BRANDY

V. S. O. P. Fifth $4.98
GIBSON DIAMOND EIGHT

BLENDED VVHISKEY Quart $3-09
GRAIN ALCOHOL 19(1 PROOF

U. S. P. Fifth $4.89
IMPORTED GRAND MARNIER

LIQUEUR Fifth $6.39
POPULAR BRAND OF IMPORTED

CANADIAN VVHISKEY 90.4 PROOF Fifth $3.98
RON RICO RUM LITE or GOLD Quart $3.79
IMPORTED GRAND SCOT SCOTCH

VVHISKEY Fifth $3-39
BURTONS DISTILLED LONDON 

DRY GIN Fifth

SEMKOV VODKA 80 PROOF Fifth

$ 2-49 
$2-49

Paskutinį žodį tarė pats ju-. stabai, — pabrėžė pop. Jonas 
biliataS, išreikšdamas nuošir- XXIII. 
džią padėką vyskupui ne tik už 
pakvietimą į savo vyskupiją, 
bet ir už lygų traktavimą lietu
vių kunigų su kitais vyskupi
jos kunigais, o kunigams — už 
jų nuoširdumą ir draugiškumą.

Vakare po palaiminimo Švč.
Sakramentu buvo priėmimas pa 
sauliečiams su menine progra
ma. Čia pagrindinį sveikinimo 

. žodį tarė vyskupas pagelbinin-

Spaudoj ir gyvenime
(Atkelta iš 3 ps! i

respublikinė Versalio vyriausybė. 
Du mėnesius išsilaikiusi žiauri ko
munos valdžia liko sutriuškinta 
krašto apsaugos ministerio gen. 
MacMahono. Ji ((komuna) žuvo, 
palikusi nuožmių žudynių ir sosti
nės sunaikinimo pėdsakus”... 

Tokia gyvenimo patirtis jau pat 
kas Eldon B. Schuster, kuris pradžioje davė Internacionalui nei-
taip pat šiemet švenčia savo ku- JT*1*; Tai

. . . . i likęs dokumentas, paties dalyvio
nigystės sidabrinę sukaktį. Jis parašytas”, kuris dokumentuoja 
iškėlė kun. Patašiaus kelią ir ne tiktai “socialistinės tendruome
nuveiktus darbus, kartu palin-in®s vizijąbet ir mizeriją, kurią 
. .. , , v x į aiškiai parode tik dviejų menesiųkedamas dar daug našių metų Į komunos valdymas.
Kristaus vynuogyne. p. g. i

Eugenie Moore Anderson, pirmoji 
JAV moteris .paskirta JAV pa
siuntine už Geležinės Uždangos. Šį 
mėnesį ji užima JAV įgalioto tni- 
nisterio postą Bulgarijoje. (CP)

Visuotinis Bažnyčios
susirinkimas

(Atkelta iš 3 psl.l 
ir t. t. Kadangi gausėjančių to
kių pageidavimų negalima pa-

Tvirtinimas, kad ši giesmė yra 
tapusi “antlaikine vertybe”, tokia 
kaip “Stille Nacht” ar “The Star- 
Spangled Banner”, yra pertemp
tas. Socialistinis sąjūdis Europo
je, kurio siekimus tada išreiškė 
Internacionalas, nuo anų laikų yra 
padaręs didelę evoliuciją. Daug 
kur atsisakyta nuo klasių kovos, 
karingo ateizmo, paryžietiškos ko
munos siekimų (Austrijoje, Vokie
tijoje, Anglijoje). Tokius siekimus 
tėra palaikę bolševikai. Dėl to su
prantamas ir dabartinis negalėji
mas “pagarbiai” žiūrėti į Interna
cionalą, kada jis virto žmogišką
sias vertybes naikinančio bolševiz 
mo simboliu. Gi tiktai tikrąsias 
žmogiškąsias vertybes ir vadina
me antlaikinėm.

Autorius teisingai nurodo, kad 
Internacionalo kūrėjas Eugene 
Pottier, vienas iš Paryžiaus ko
munos tarybininkų, turėjo pagrin
do nusikreipti prieš Prancūzijos 
dvasiškiją, susirišusią su “senuo
ju režimu”. Bet dėl to nebuvo pa
grindo neigti Dievą bei tikėjimą. 
Yra žinoma, kad daug žemesnio
sios dvasiškuos taip pat siekė so
cialinės lygybės ir demokratinio 
valdymo. Kad buvo nusikreipta ap 
skritai prieš dvasiškiją, Bažnyčią 
ir tikėjimą, tai buvo nebe sociali
nių reformų reikalas, o ateistinistenkinti, kai kurie apsivilia ir 

daro priekaištus, kad Bažnyčia j nusiteikimas, sukeltas materiahs- 
, , . .. . . I tinęs pasauleziuros. Su socialinėm

nenon patenkinti visuomenes, reformom ateizmas suplaktas dėl 
reikalavimų. j to, kad tuo būdu lengviau buvo

Tokios nuotaikos susidaro iš sukelti neapykantą kunigam ir jų 
netikslaus Bažnyčios prigimties 1 atstovaujamam katalikų tikę ji-
bei ios mišrios sunratimo Rei- mut Nei tada buvo nei dabar yra nei jos misijos supratimo, nei objektyvių argumentų tikėjimui 
kia atkreipti dėmesį, kad Baz- neigti.” j. žvilb.
nyčios sritis yra tikėjimo gyve-
nimas, kuris teikiamas sieloms Perskaitę “Draugą", duoki 
visais laikais; liudijimas, kurį ji te jį kįtįems pasifkaityti 
teikia nuo pirmųjų amžių iki
šiol, — tai tiesos, kurias ji skel
bia ir primena žmonių kartoms,
— pabrėžė popiežius. Žurnalis
tas, kuris nesustoja tiktai prie 
išorinių ženklų, bet įžvelgia ši
tą pilną Bažnyčios gyvenimą, 
pastebi, jog Bažnyčia, kuri kal
ba, kartais tyli. Ji elgiasi, kaip 
geroji motina, kuri kalba ir

Mino ELECTROniCS

TV-RAD13AI-3UOST. R E KON O 
STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTEI

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

Vfefcam Ramiausios kainos ir garantija

13321 S. Halsted Št* CLtFFSl0e*-S685i

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES fotografijos 

skatina, bet, reikalui esant, mo- MCSU specialybe.' PRECIN PHOTO STUDIO
4068 Archer Avė, Tel. VI 7-2481 

(Ineorporated)

ka nutylėti. Nuosaikumas ir ty
la turi savo pagrindus, gi pa
stabus ir jautrus sūnus suvo
kia paaiškinimą, — kalbėjo 
pop. Jonas XXIII.

Šia proga šv. Tėvas atkreipė 
dėmesį į tikrų žinių teikimo rei 
kalą. Tik toks nuoširdus visuo

B10%, 20%, 30% pigiau mokėsite” 
K už apdraudą nuo ugnies lr auto-jjįį 
Jmobilio pas

FRANK ZAPOLIS
3208 K West #5th Street 

Chicago 42, Illinois 
GA. 4-8054 trjBn. g-43S9.J|

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

GK AI>IXSKAS
d. G. TELEVISION CO.

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

4 » •> a

MOVI NG

EDVARDAS UUIS, sav.

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės. religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 69th St. RE 7-1941

R. ŠERĖNAS perkrausto baldus I 
ir kitus daiktus. Ir iš to)1- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063

K. BUTKUS
Aluminijaus išdirbiniai 

namų pagerinimui 
PRospect 8-2781

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, III-

A L-T O N Y 
DECORATING

Ilgametė patirtis dažyme—dekora
vime. Pigu. Sąžininga.

A. BIKINIS. ga 5-58(17.
A. BURBATT: 3-885653.

cfoes (t’.-.česč/

WISE FOLKS CALL IT

HOUSE PAINT j
Jūs tikrai su tuo sutiksite, 

Bt.y” dažais. Galite matyti, 
kai dažote savo namus “Dutch 
kaip lygiai jie tepa, kaip eko
nomiškai jie dengia, kaip gra
žiai atrodo. Tikrai įvertinti 
“Dutch Boy” dažus galite tik 
tada, kai po kelių metų jūsų 
namai vis dar bus gražūs. Tai
gi nerizikuokite mėgindami pi
gius dažus — reikalaukite 
‘Dutch Boy” dažų savo na
mams.

YERKES HARDWARE 
6832 S. Western 
CHICAGO 29, ILL.

PR 6-1300

VALANDOS:
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad. nuo 9 iki* 8 popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
Šeštad- nuo 9 iki 12:30 p. p.

BU I C K AS - LIETUVIŠKAS 
AUTOMOBILIS! 

NAUJAUSIAS BUICK - V~6 !
šis vėliausiai išėjęs Buick 2 Dr. Sėdau su automatu, Radio ir šild
Kaina tik ... . $2,227.35 

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

Dan Kuraitis • Liet. Prekyba
MILDA BUICK, INC.

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

Dovanos
Nemokamai

Taupytojams on investment accounts

DIVIDENDAI MOKAMI UŽ VISAS SĄSKAITAS KIEK
VIENĄ KETVIRTĮ —

Kovo 31 — Birželio 30 — Rugsėjo 30 — Gruodžio 31

llhĮbt i ibt) iteL ‘-vį '-aįii i 
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ST. ANTHONY SAVINGS
1447 South 49th Court, Cicero 50, Illinois

PHONES: City — 242 4395; Suburbs — 656-6330 jįįgSį&L
Joseph F. Gribauskas r-Ėxecutive Secretary minsuk^h

HOURS: Monday, 9-8; Tuesday, Thursday, and Friday, 9-5;
Saturday, 9 to 1; VVednesday elosed. j

1961 OLDS. 4 Dr. H.T. Air 
Cond. Full Power... $2,795.00

1961 CHEV. IMPALA 
4 Dr. H.T. .................. $2,095.00

1961 OLDSMOBILE
STARFIRE .............. $2,995.00

1960 CHEVROLET 
CORVAIR .................. $1,095.00

Taip pat parūpiname ir naujus 
1962 tmod. įvairių firmų už piges
nę kainą nei kitur.

Scerba, Vacys Motor 
Sales vedėjas

DUODAME 6-ių mėnesių garanti
ją už bet kurių metų autotmobi- 
lius, kuriuos mes parduodame.

Vacys

VA
6516

CYS MOTOR SALES
S. Western Chicago 36, Tel. Wft 5-5121

DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI
AMŽINASIS GYVENIMAS, psichologinė studija, Kun. J. Danie

lius. Lordon, Canada, 1958 m., 68 nsl...................................$2.00
EPOCHOS SĄMONINGUMO POEZIJA, Czeslaw Milosz, vertė ir 

redagavo Juozas Kėkštas, su autoriaus įvadu, užsklanda — A. 
Nykos-Niliūno. Išleido Literatūros Lankai, Buenos Aires, 1955 
m., didelio formato, 93 psl........................................................ $3.00

MORENŲ UGNYS, poezija, Kazys Bradūnas. Išleido Literatūros 
Lankai, 1958 m., 78 psl............................................................ $2.00

IR NEVESKI Į PAGUNDĄ, Draugo premijuotas romanas, Jero
nimas Ignatonis. Aplankas dail. Jono Pilipausko. Lietuviškos 
Knygos Klubo leidinys, Chieago, 1958 m., 314 psl. .... $3.00

RINKTINĖS MINTYS, spaudai parengė Juozas Prunskis. Dau
gelio autorių ir tautų amžinoji išmintis įvairiais klausimais. 
Išleido Lietuvių Dienos, 1958 m. Kietais viršeliais su aplanku. 
326 psl............................................................................................ $4.00

MAŽOJI LIETUVA, I t., Studia Lituanica. Paruošta Lietuvos 
Vakarų Studijų Komisijos pastangomis ir parama. Leidžia Lie
tuvos Tyrimo Institutas. Santraukos anglų ir vokiečių kalbomis. 
New York, N, Y., 1958 m„ 327 psl.......................................$5.00

Skaitykite ir platinkite dienrašti “Draugą’

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

Current Dividend up to 41/4%

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

J?



Vengianskas papuošia Bostono Jūrų skautus kaklaraiščiais 
Nuotr. 15. Kerbelienės

BOSTONO ŽINIOS

MŪSŲ KOLONIJOSE
Marianapolis, Conn.
IŠVYKO VASAROS KURSAMS

Tėvų Marijonų patvarkymu, 
i keturi Marianapolio Priruošia
mosios mokyklos mokytojai - ku 
nigai išvyko vasaros metu gi- 

| linti savo mokslo šakų įvairiuo
se universitetuose: kun. Edvar
das Vitchkoski — Catholic Uni- 
versity, Washington, D. C., kun. 
Kazimieras Kuckell — St. Bona 
venture University, St. Bona
ventūre, N. Y., kun. Antanas 
Nockiunas — Quebec Universi- 
ty, Quebec, Canada, kun. Jonas 
Žalonis — Notre Dame Univer- 
sity, So. Bend, Ind.

METINES REKOLEKCIJOS

VARDINIŲ MENUO

Daugelis Bostone ir apylin
kėse gyvenančių Antanų, Jonų, 
Petrų ir Povilų šventė savo var 
dadienius. Tautinės s-gos Bos
tono skyrius suruošė didesnį

kytojaus vienoje aukštesniojoje 
mokykloje netoli Bostono ir vėl 
bus pastovus Bostono gyvento
jas.

— Laisvės Varpo gegužinė, 
kuri buvo praeitą sekmadienį,

pagerbimą savo garbės pirmi- esant bloSam orui, nesutraukė

i Pažymėtina, kad ši mokykla 
j veikia nuo 1952 m. ir yra pri
siglaudusi prie angliškos para- 

nas Jančius, tėvų marijonų pro- pijos, kurios klebonu yra kun.
vinciolas, užbaigė savo metinę Freeman.
vietinio vienuolyno ir mokyklos 
vizitaciją. Tėvas provinciolas 
pasilieka Marianapolyje liepos 
4-tą šventinti naujo studentų 
.cndrabučio kertinį akmenį.

AVM.

Mokykla išsilaiko: iš tėvų mo 
kesčio, A.L.B-nės Melrose Park 
apylinkės paramos, rėmėjų bū
relio ir parengimų.

Ypatingai reikia paminėti, 
kad buvęs ilgametis Melrose

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. liepos mėn. 5 d.

lig šiol mokesčių nemokėjusios. 
Ši padėtis norima aiškiai įrašy
ti dabar ruošiamon valstybės 
konstitucijon, kad ateityje ne
kiltų tokių ar panašių neaišku
mų, kuriuos turime privačių 
mokyklų paramos atveju.

kys, ar jiems rengėjų paruošto
ji konstitucija yra priimtina ar 
atmestina.

I Park gyventojas Joe Valentą,
E. Chicago, InH. dabar gyvenąs Californijoje, ne “7Z/’ ~į~

galėdamas atvykti į mokyklos 
Su vasaros karščiais, šioje rengiamą vakarą (sausio 27 d.),

lietuvių kolonijoje atsirado šiek atsiuntė 25 dol. auką, už kurią 
tiek bedarbių ir ilgesnius savait mokiniai yra labai dėkingi. Lin 
galius turinčių gyventojų. Žino., kėtina> kad būtų daugiau tokių

Juk ar nėra keista, kad du 
broliai, abu katalikai ir teisės ;

gę, o tačiau vienas 
jų sako, kad parama iš viešųjų , 
fondų privačiai mokyklai yra i 
negalima, nes to neleidžia kraš
to konstitucija.; gi kito nuorfio-

ma, kad Šitas miestas yra tur- i 3usipratusių lietuvių,'kaip Joe j "e,‘°kia f™"*'8 federalinės
tingas plieno fabrikų kaminais Valentą. valdžios fondų visai konstitucį- L i t E U 5 . MEJN.
ir garsus rafinerijų nemaloniu Rėmėjų būrelį sudaro: Joe jos
^!?U’^UZterS^anC1“ Valenta> kun- Pr- KQra (Utica, Ar šis atsargių Michigano

e III.), A. Didžbalis (Chicago), naujosioskada čia svarus,oras esti
dūmų, dulkių ir svaiginančio | dr. Katelė, dr. K jablonskisJ "proti g sp^imas bus
kvapo. Del tos priežasties gy-i A. Jaras, H. Raštikis, G. La- vėliau g^tojų patvirtintas ar
ventojai stengiasi laisvalaikiais zauskas> kun. P. Jakulevi6ius, atmeg^ tag Jr nuo
pasitraukti ten, kur oras be du- j. Urbelis, A Kraučenka, J. Ivisos eiIL kitn svarbiu klausi
mų, dulkių ir kvapo, pasiilsėti I puknaitis E Lanas V Lvons U , .. . U
ir atsigaivinti tvru švariu oru ™ I-v ‘ 1 ’ V' Ly imų’ vlenaiP ar kltalP naujaja-
ir atsigaivinti tyru, svariu oru. ir Vl. Žilėnas. Įme projekte išspręstų. Gyven.

kun. Jonas Jančius ir kun. Pet- Vietos ALTS East Chicagos Mokiniai jiems yra labai dė- , tojai balsavimo būdu pasisa-
ras Cinikas iš Niagara Falls, skyriaus vadovybė ruošia išvy- kingi. Mokykla turėjo 2 paren- i
N. Y. Šių metų rekolekcijoms ką - gegužinę liepos 7 d., šešta- gimus: vakarą-koncėrtą — sau

Užsibaigus mokslo metams, į- 
vyko metinės aštuonių dienų re
kolekcijos Marianapolio kuni
gams ir broliams. Be šio vie
nuolyno narių, rekolekcijose 
taipgi dalyvavo provincijolas

vadovavo žymus pamokslinin- dienį, V. Jonyno sode ties Ches- 
kas ir rašytojas Pasijonistas tertonu, Ind. Pradžia 12 vai. 
Tėvas Bertrand Weaver, CP. j Bus meninė programa. Šokiams 

! gros skyriaus stereo muzika, o 
vakare bus degamas laužas. Bus

Liepos 7-8 dienomis Maria-' galima laimėti du vertingus ir
SKAUTŲ STOVYKLA

šio 27 d. ir mokslo metų užbai
gimo proga pikniką — birželio 
10 d., į kuriuos atsilankė nema
žas tautiečių skaičius.

Mokykla turi 21 mokinį, vei
kia 3 grupės. Mokykloje dirba

napolyje skautų vilkiukų ir įdomius fantus. Vadovybė tiki- mokytojos: E. Lazauskienė, A.
paukštyčių metinė stovykla ir, si, kad lietuviškoji visuomenė, 
darbai. Šiai stovyklai tėvų ma-1 ypač nariai, gausiai dalyvaus.

konstitucijos rengė-

PAS BUDRIKĄ 
IŠPARDAVIMAS

tiek daug žmonių, kiek rengėjai 
tikėjosi. Pagal įėjimo bilietą sa
vaitę atostogų laimėjo senosios l

ninkui, senesnės kartos lietuvių 
veikėjui Jonui Kasmauskui.

Kai daugelyje šalių švenčiami, 
gimtadieniai, tai lietuviai dar i kartos ateivė, bostomškiams ge- 
vis neatsisako nuo vardadienių.1 rai žinoma P- Kruopiene is So. 
Kai kuriais atvejais gal tai yraipos^ono'
kiek ir patogiau, nes kiekvieno Skautų Sporto šventė, kuri
asmens vardas yra gerai žino- vyko Worcesteryje, bostoniš- 

tik giminėms, bet ir i kiams skautams buvo gana sėkmas ne
visiems pažįstamiems, kai tuo 
tarpu gimimo data mažiau ži
noma, o antra (tas gal daugiau 
liestų moteris) niekas nemini 
mūsų metų, nuo ko daugelis no
ri pabėgti.

— Jadvyga Adomavičienė, a. 
a. architekto Vlado Adomavi
čiaus našlė, nuo liepos 1 d. iki 
liepos 20 d. išvyko atostogų pas 
gimines ir pažįstamus į Chica- 
gĄ-

— Povilas Žičkus su šeima 
nuo liepos 7 d. praleis atosto
gas pas brolį Juozą ir jo šeimą 
Chicagoje, 6357 So. Albany st. 
Grįždami žada aplankyti pažįs
tamus Detroite, Clevelande ir 
Rochesteryje.

— Kazys Mockus, mokytoja-

minga; jie laimėjo pirmąją vie
tą vyresniųjų klasėje krepšiny; 
tinkliny ir lengvoje atletikoje • 
laimėjimais pasidalino per pus j 
su Worccsteriu. Sportininkai da 
lyvavo iš Bostono, New Yorko, , 
Brocktono, Elizabeth, Hartfor
do ir kitur.

— Balšaitytė Placidą, iš Chi
cagos, atostogauja pas savo se
serį ir švogerį Mariją ir Kazį 
Mockus So. Bostone.

— Šventė pas Putnam šešei
les. Seselių rėmėjai, kuriems pir 
mininkauja prelatas Pr. Jūras, 
posėdžiavo pas seseles Putname. 
Iš Bostono dalyvavo dr. J. Lei- 
monas, p. V. Kulbokienė, inž. 
Krikščiukaitis.

Seselės ruošia didelę šventę,

Balsavimai Alžirijoje, atnešę kraštui nepriklausomybę. Viršuje 
— apsidengusios muzulmonų moterys Orane laukia savo eilės bal
suoti. Apačioje Alžire meta savo balsą. Net 99 procentai balsavu-

Milmantienė, A. Puknaitytė ir 
A. Jarienė (vedėja).

Visiems geros širdies tautie
čiams, kurie bent kokiu būdu 
prisidėjo prie Lit. mokyklos iš
laikymo, nuoširdus lietuviškas 
ačiū! Mokiniai

Bažnyčios, labdarybės 
įstaigos ir žemė kapams 
atleidžiama nuo mokesčių
Lansingas, Mieli. Komisija 

konstitucijai parengti 65 bal
sais prieš 57 nutarė įrašyti nau 
josios konstitucijos projektan, 
kad “nuosavybės priklausan
čios korporacijoms, draugijoms 
ir kitiems legaliems sambūriams 
ne pelno tikslu ir naudojamos 
išimtinai religiniams, švietimo, 
labdarybės ar laidojimo tiks
lams, kaip tai yra įstatymo nu
sakyta, neprivalo būti apmo
kestinamos nei nekilnojamo tur 
to bei asmeniškos nuosavybės 

| mokesčiais”.
Michigane šios institucijos ir

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

MOVI NG
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

8415 S. Lituanica Ave.
Tel. FRont.ier 6-1882

Pirksite daug pigiau kaip kitur: 
Baldus, Parlor setus, Miegamojo 
kambario setus, Televizijas, Ref- 
igeratorius, Karpetus, Virtuvės 
etus, Pečius, Skalbimo mašinas, 

Matracus, Staliukus, Lempas, La
gaminus.

AUKSINIUS DAIKTUS
Laikrodėlius, Deimantus, Ginta

rą, Rašomas mašinėles, Lietuviš
kas plokiteles.

BUDRIK
FURNITURE

3241 So. Halsted St.
Tel. CAlumet 5-7237

Atdara pirmad. ir ketvirtadieniais 
iki 9 vai. vakaro 

Sekmadieniais uždaryta
Budriko radio programos sekmad. 
š stoties WHFC, 1450 kil nuo 
i iki 2:30 valandos po pietų.

5%
eurrent dividend on lnvestment bonus

41/2% DIVIDENDĄ MOKAM UŽ VISAS TAUPYMO SĄ-TAS.
4 metų investinent bonus sąskaitom mokam 4%% dividendą 

kas pusmetį ir ekstra %% per metus ištnokam pabaigoj 4 metų.
Už pinigus padėtus iki 10 d. mėnesio, dividendai 

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

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

r^=
Kas tik turi gerų 

Viską perka pas
skonį, 
L

vęs New Yorko valst., jau su- kuri įvyks liepos 29 d. Be pro- 
grįžo į Bostoną. Sekančiais me- gramos, kuri ten visados yra 
tais į seną vietą nebegrįš, o mo graži ir įdomi, kurią atlieka 

stovyklaujančios mergaitės, bus 
ir naujų gražių stacijų atidary
mas.
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DETROIT, MICH. 
SKELBIMAI

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan 
Tel. WE 4-6105 

GENERAL CONTRACTOR

Atlieka įvairius statybos pataisy
mo ir pertaisymo darbus — stallnln- 
kystes, cemento, mūrijimo, elektros, 
plumbingo, dažymo ir dekoravimo. 
Atskirų kambarių bei butų įrengimų 
pastogėse ir skiepuose.

LITHUANIAN MELŪDIES
RADIO VALANDA GIRDIMA 

kiekvieną šeštadienį 5:00—5:30 
p. p. iš Detroito stoties WJLB — 
1400 kilo.

Direktorius Ralph J. Valatka 
15756 Lesure Avenue 

Detroit 27, Mich.
Tel. BRoadway 3-2224

šių pasisakė už nepriklausomybę.

rijonų vadovybę atstovauja ku
nigas Jonas Duoba, MIC. Vie
tos vyresnysis kun. Juozas Dam 
brauskas sudarė patogias sąly
gas šiems svečiams.

VIZITACIJA

(CP)

Be to, vietos ALB vadovybė 
irgi rengia išvyką - gegužinę lie 
pos 14 d. V. Jonyno sode, ties 
Chcstertonu, Ind. Pradžia 12 
vai. Bus gera muzika, galės 
linksmai pasišokti.

Statybininkas inž. Kazimie-

I 'HllilIHIlIlIlIlIlIlMIlIlIlIlIlIlHllllllll

TELEVIZIJAS
paprastas Ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje $3.00, 
už dirbtuvSs darbą—$10.00 lr da
lys. Pigios pavelksllnSs lempos.

J. MIGLINAS
2549 W. fl»th St. II a. PR 0-1063

iilllliilillilllllllilillilllllllilllilllllllilliin

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybes, eto.
3237 W. 63rd St.. Chicago 29, III. 

Tel. 434-4000

Birželio 29 d. Saldžiausios ras Pocius, kuris dabartiniu me

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE GENTER, INC.
MARlįUETTE PK., 6211 S. VVestern, PRospeet 8-58TS

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 
Liepos ir rugpjūčio mėn. abi krautuvės sekmadieniais uždarytos 

Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 
6211 South Western Ave. krautuvė

y/
Širdies šventės vakare kun. Jo-

"VOUR STR0NGH01D FOR SAVINGS'
CURRENT RATE

1%

4SUPREME
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 

175I-175S W. 47th St. 
Chicago 9, III.
YArds 7-3895

Peter P. Kezon 
Eiidęuilvd Officef -

£14'ž
ON All 
SAVINGS

FREE—World Globė
and Bank

Irt yours tor startinę a new account for 
$200 or more—or addiug 5200 to your pres- 
ent account. ONLY ONE TO A SAVJER. 

July 2 to 16th ONLY

1MPORTANT NOTICEi TO Alt*
SAVERS! IN THE EVENT OUR 
CURRENT RATE OF 4',2%'per 
onnum is INCREASED'we will 
Immodialaly nolify everyone.

THF BESI PIACE IN THt VIORLD TO SAVE'

tu turi naujai statomus 8 gyve
namus namus, prie statybos su 
silaužė koją. Gydosi namuose.

J. Ervydis

Melrose Park, III.

Lit. mokyklos užbaigtuvės 
Birželio 9 d. 10 vai. ryto į-

vyko Lit. mokyklos mokslo me
tų užbaigimas ir pažymėjimų 
įteikimas. Mokyklą baigė: Bi
rutė Rudaitytė, Kazė Utaraitė, 
Saulius Milmantas ir Remigi
jus Pažerūnas. Pažymėjimus į- 
teikė A.L.B-ės p-kas G. Lazaus
kas. Kultūros vadovas St. Vid
mantas atsisveikinęs su mokyk 
lą baigusiais mokiniais, apdova
nojo kiekvieną angliškai - lietu
višku žodynu. Tėvų k-to pirm. 
K. Juknelis įteikė kiekvienam 
baigiančiajam po lietuvišką vė
liavėlę. Taip pat buvo apdova
noti ir visi kiti mokyklą lan
kę mokiniai ir visos mokyto
jos.

Z

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

Laikas užeiti į Mutual Federal Bendrovę, kuri 
nuo šių metų liepos men. 1 dienos numato mokėti

PER METUS Už VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS !
Dividendai išmokami gruodžio 31 ir PRADEK TAUPYTI ŠIANDIEN —

birželio 30 d.d. SAUGIOJ LIETUVIŠKOJ BENDROVEI!

MUTUAL -3X«/$AVINE$
AND LOAN ASSOCIATION 

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

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MŪSŲ ĮSTAIGOS

INSURED



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1902 m. liepos mėn. 5 d,

Mieliems tautinių šokių grupės nariams
ALDONAI, IRENAI ir VILIUI BENDIKAMS, jų tėve
lio mirties skaudžioje valandoje reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime.

“žšlviičie” tautinly šokly 
grupė

LIETUVIS TARP ŽMOGĖDRŲ
Iš misijonieriaus kun. Kazimiero Bėkštos darbuotės

KUN. A. SABALIAUSKAS

tybių —New Yorko ir Califor- 
nijos — gubernatoriai pareika
lavo ,kad šiais metais būtų su
mažinti pajamų mokesčiai.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI

Šiais metais vasario mėn. be- 
būvojant Kolumbijos sostinėje 
Bogotoje, teko sutikti nedidutį, 
žilą, jau 40 metų Brazilijos 
džiunglėse dirbantį salezietį, ita 
lą misijonierių kun. A. Giaco- 
ne, kuris tarp kitko su pamėgi
mu pasakojo apie jauno lietuvio 
misijonieriaus kun. Kazimiero 
Bėkštos veiklą Amazonės džiun 
glių srityje, Brazilijoje.

Kun. K. Bėkšta, to misijonie
riaus liudijimu, per paskutinius 
dešimtį metų savo buvojimo 
šiose misijose pasižymėjo ne 
vien savo nenuilstamai ištver
mingu darbu tiesioginėse misijų 
apaštalavimo pareigose, bet 
ypač savo kruopščiu pasidarba
vimu nykstančių indėnų genčių 
kalbos, žodžių ir jų tarsenos 
įrekorduotais rinkiniais.

Jis pats sako viename laiške:
Prieš kelias dienas, grįžęs iš 

Kolumbijos kun. A. Giacone, ra 
do mane šioje misijoje, Amazo
nės upės pakraščių džiunglėse. 
Šiais metais pradėsiu dirbti čia, 
indėnų tukanų sostinėje.

Kiek anksčiau vis dar tikė
jau pateksiąs į Venecuelos pa
sienio kalnų indėnų misiją ir 
norėjau ten pasidarbuoti užra
šydamas tos genties kalbos tur 
tus, išleisti tos kalbos žodyną, 
gramatiką ir katekizmą. Ta
čiau viršininkai kitaip parėdė... 
Tenka vėl mokytis naujos kal
bos, naujų papročių... Bet tam 
juk ir esame misijose: mes tik 
pradėsime, o kiti tęs ir tobu
lins ...

Apie Brazilijos padėtį tamsta 
daugiau žinai negu aš, nes ra
dijo klausyti ne visur ir ne vi
suomet turiu progos, o paštą 
gauname vieną kartą per mėne
sį ir tai keletą mėnesių pavėla
vusį.

Gyvenu TIQUE upės pakran
tėje, dar jokiame žemėlapyje 
neatžymėtoje yietovėje, veik 
ant pačios ekvatorinės linijos. 
Dieną naktį klausausi kalnuose 
ošiančių vandens krioklių, džiun 
glėse simfoniją grojančių nesu
skaitomos daugybės įvairių pau 
kščių. Gamtos grožis ir didin
gumas pagauna širdį džiaugsmo 
ir baimės jausmais ...

Ryt (Sekmadienį ,Teisiuos į ke 
lionę pėščias siaurais džiunglių 
takeliais į artimiausius indėnų 
kaimus. Čia jie dar tebegyvena 
savajam pasaulyje, savo papro
čius laikydami ir šiokiomis to
kiomis civilizuotojo pasaulio gė
rybėmis pasinaudodami. Prade
ki įgyti senųjų pasitikėjimą, 
res sakau, jog mėgstu klausyti 
ių senovės pasakų, dainų, muzi- 
<os ... Iš lėto, tačiau vis labiau 
aradedu įsijausti į jų būdą ir 
jie tuo pačiu metu ima rodyti 
zis labiau pasitikėjimo šiuo Lie
tuvos lygumų sūnumi...

Kada anuos Venecuelos pa
sienio žmogėdrų vaikus ruošiau 
)rie pirmos komunijos, tarp kit 
to, paklausiau:

— Kodėl jūs valgote savo tau 
iečių (indėnų lavonų) pelenus 
su bananų sriuba?

— Kad būtume stiprūs, — 
ttsakė berniokas.

— O dabar — sakau jam — 
u būsi dar stipresnis. Dabar tu 
'algysi ne žmogaus pelenus, bet 
aties Dievo kūną ...

Būtumėte matę, kaip to jau
nuolio veidas nušvito tai išgir
dus . ..

Nuo pat Amerikos atradimo 
iki 1952 metų waik ir aharaibo 
vardai keldavo pasibaisėjimą vi 
sų gretimų indėnų tarpe. Dabar 
gi tie žmogėdros visiškai pasi
keitė ir rodo dėkingumą savo
geradariams misijonieriams.”

i
Įdomu ir nuostabu, tarp ko- 

l kių žmonių dirba mūsų tautie
tis misijonierius kun. K. Bėkš
ta, kuriam reikia palinkėti stip
rybės ir ištvermės.

Patogus gelbėjimosi ratas
JAV gaminami gelbėjimosi 

ratai, kurie yra labai maži. To
kį ratą galima net įsidėti į kiše 
nę. Pagal reikalą, galima jį au
tomatiškai pripūsti angliarūkš- 
ties dujomis. Jo svoris tada pa
sidaro tik 150 gramų, tačiau 
vandens paviršiuj gali išlaikyti 
svorį iki 125 kilogramų. Vidu
tinio svorio žmogus lengvai ga
li ant to rato išsilaikyti.

Kviečia sumažint mokesčius
HERSHEY, Pa. — JAV gu

bernatorių 54 metiniame suva
žiavime, dviejų didžiausių vals-

Kur praleisti atostogas?
Pennsylvamjflįs Pocono 

kalnai
Tik čia galėsite pamatyti visą gam
tos grožį, rasti ramybę ir gerą poilsį, 
kuris po sunkaus visų metų darbo, 
kiekvienam yra labai reikalingas, 
ECHO VALLEY LODGE. Tai vieta, 
kurioje Jūs su ar be šeimos, lietu
viškoje vasarvietėje praleisite laiką, 
kuris ilgai pasiliks Jūsų maloniuose 
prisiminimuose; kartu suteiks Jums 
poilsį, ramybę ir lietuvišką aplinku
mą.
ECHO VALLEY LODGE Jūs rasite 
be poilsio, puikų restoraną, erdvius 
atskirus ir patogius kambarius su 
visais patogumais ar tai viengungiui 
ar su šeima, puikia teniso-krepši- 
nio aikštele, ge-rą lietuvišką maistą 
ir maloni; patarnavimą.
ECHO VALLEY LODGE be viso ki
to poilsio ir žaidimų, Jūsų patogu
mui ir patarnavimui yra puiki, di
delio tipo maudyklė (sivimming pool) 
su nuosavu mažu .ežeriuku ir 20 ak
ru puikaus miško.
Priimami užsakymai taipgi vestuvių 
puotoms, iškyloms, organizacijoms 
ar pavienėms grupėms.
ECHO VALLEY LODGE atidaroma 
nuo liepos 4 dienos ir veiks visus 
ištisus metus.
Lietuviai savininkai Julius ir Elena 
Garmui visus maloniai kviečia at
vykti. Iš anksto kreiptis.

ECHO VALLEY LODGE
ECHO LAKE, PENNA.

Tel.: Stroudsburg 424-1920

SAVE BY MAIL !
Postage Paid Both Ways

INVESTYOUR MONEY 
WITH OUR NEWE$T 

STATE at . . ..
FIRST FEDERAL 

SAVINOS & LOAN ASSN.
ANCISORAGE, ALASKA 

g g" 07 COMPOUNDED 

O S I QX-ARTER1DY
B CURRENT RATE

lineli aceonnt in- 
£» snred to SiO.fifiO. 

8988* AIe n> ber o f
taIPV FSIjIC-

Funds rec’d by 
i’*’ the lOth eam

from the lst of 
the month.

' First Federal Savings and Loan Į 
i Association '
| 125 5th Avė., Ancliorage, Alaska

Enclošėd is $..................... Please
1 open an acc't in the name of. . .

Name ..................................................
| Addresš ..............................................

į City ......................... State ............

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.

VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Maplevvood Avė.. 

Chicago 20, III.

HELP WANTED — MOTERYS

REGISTERED

NU RSE S
ĖXCELLENT IMMEDIATE 

OKENĮNGS
All shifts open. Differential paid 
for shifts. 84-bed hospital. Liberal 
personnel policies. Work in beau
tiful California where the wea.ther 
is always beautiful.

DIRECTOR OF NURSES
RBVERVIEW HOSPITAL

SANTA ANA, CALIFORNIA

Jieškoma moteris namų ruošai 
ir prižiūrėti 2 mergaites dantų gy
dytojų šeimoje. Gera alga. Nori
me rekomendacijų. Skambinti iki 
9 vai. ryto ir po 8 vai. vak.

EUclid 6-2806.

ENGLEVVOOD HOSPITAL
lias exeellent immediate openings for

Registered Nurses
Ali shifts open. Good salaries- plūs 

differential for shift work. 
W,rite. wire, call or apply

ENCLEW00D HOSPITAL
6001 So. Green St., Chicago, III. 

TR 3-4500

ENPERIENCED COOK AND
TW0 TRAY GIRLS, who can 
ūnderstand and speak English. 
Excellent vrorking conditions. 
Blue Cross, uniforms and meals 
are furnished. Call Miss Bagdon, 
RE 7-4600.

Mūrinis. 2 butai ir biznis. Alyva 
' radijatoriais Šildymas. 2 auto. gara
žas. $12,000.

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

fi kamb. mūras. Labai modernūs 
įrebgimai, karpetai. Medžio iškaltas 
rūsys. Naujas gazu šildymas. $20,600.

Didelė rezidencija. 9 kamb. 50 p.
| lotas. Moderni virtuvė ir vidaus su- 
1 tvarkymas. Alyva šild. Garažas. 
$24,500.

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

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

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

I 8 kamb. bungalotv. 1% vonios, 
i Gazu šildymas. Garažas. Arti parko.
Į $ 17 800

Tik $15,700 už 6 kamb. namą. 
Naujas alyva šildymas. Alurnin. lan-

Arti mūsų. Beveik naujas 4 
kamb. mūras'. Aukštas stogas. Alu- 
min. langai. Gelež. tvora. Sausas rū
sys. Garažas. $19.800.

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

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

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

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

štai 1% aukšto mūras. 6 metų. 2 
butai — 5 ir 4 kamb. Atskiri gazu 
šildymai. Alurnin. langai. Garažas.

I $32,000.
Pigiau nerasite, čia pat 4 butų 

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

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

Naujas 5)4 kamb. mūras. Alurnin. 
langai. Geležinė tvora. Gražus lotas. 
$19,800.

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

PajamijĮ mūras. 2 butai — 4 ir 2 
kamb. Alyva šild. Gage Parke. — 
$15,900.

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

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

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

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

Mes patrnaujame visų rūšių drau
dime: gyvybes, susirgimo, ugnies,
auto. paskolų draudimas, nelaimin
gi, atsitikimi, ir daug kitų. Mūšų 
įstaiga veikia nuo 9 v. ryto ilki 8 v. 
vakaro.

Mūrinis 7 metų 2 meg., priešais 
Marąuette parko, garažas, skubiai. 
$17,300.

Naujas mūrinis Sxfi, Gage p., 40 
p. plotas, 2 šild. gazu, daug priedu. 
$39,900.

Mūrinis 12 meti, 5 kamb., gara
žas, rūsys, 6 blokai nuo Marąuette 
p. lietuvi, mokyklos. $12,600.

Murins fi kamb., 2 blokai nuo Ma
ria High. 3 0 p. lotas, nauja vonia,,
3 mieg., gazo šild., $16.900.

įjotas 35x125 su 4 kamb. mūrinius 
namus, labai geroj vietoj, galima 
statyti 2 butų namą. $13,950.

Mūrinis t % a. — 5 apačioj su 2 
mieg. ir 3 viršuj su atsk. įėjimu, . 
virtuvė ir vonia, garažas, 30 p, lo
tas, 66 ir Mozart. $17,800.

KAIRYS REALTY, 2501 69tti ST. NE 6-5151
2-jų butų med. 5 ir 5 kamb. 50 p.

: sklypas, šildymas gazo pečiais. Gara- 
! šas. Arti 45-os ir Fairfield. $1 7,500' 
2-jų butų med. G ir 3 kamb. šildy- 

, mas gazo pečiais. Brighton Parke.
' $14,500.
: 2-jų Imtų mūr. G ir 5 kamb. namas.
: šildymas gazu-karštu vandeniu. Ga- 
; ražas. Arti 69-os ir Fairfield. $27,750.
; 4 metų 1 aukšto mūr. 5 kamb. 

(3 mieg.) apačioj; 4% kamb. viršuj. 
Garažas. Arti 64-os ir St. Louis.
$30,500.

8 metų —■ 4% kamb. mūr. Alyva — 
radiant heat, garažas. Alum. antrieji 
langai. Arti 64-tos ir Kostner. 
$21,500.

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

4 butų mūr. Visi po 5 kamb. (2 
butai po 3 mieg.). Alyva, karštu, 
vandeniu šildymas, Mūr. garažas. 
Arti 60-os ir Washtenaw. $49,900.

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 71 st St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

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

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

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

4259 So. Map!ewood Avė.
Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

Cicero mūrin. 4 butų nupigintas 
2x5 & 2x4; dujų šildymas, su bal
dais. Pajamų $541 menesiui. Kai
na $28,900, įmokėti $6,000. SVO- 
BODA, 6013 Cermak Rd. Cicero, 
OLympic 2-6710, BI 2-2162.

Savininkas parduoda 3 mieg. 
“ranch”, pilnas rūsys; 2% vonios. 
Galima pirkti su 1/3 ar 2% akrų 
žemės. Geriausias pasiūlymas. 
Joks prieinamas pasiūlymas neat
metamas. 123 So. Busse Rd. 
Mount Prospcct. HE. 7-2764.

MŪRINIS, gerame stovyje. 2 
būt. po 5 kamb. ir kiekvienas bu
tas turi atskirą centr. apšildymą. 
2 automob. garažas. Graži apylin
kė ir rami vieta. Reikia pamatyti, 
kad įvertintumet. Teirautis telef. 
PR 6-6848.

CICERO, 2 aukštų medinis su 
rūsiu, dujų - pečiaus šildymas. 
Apylink. 14 St. ir 48 Ct. Galima 
tuojau užimti. FA 3-5390.

HELP WANTED VYRAI

REIKALINGAS SALDŽIŲ
BULKUCIŲ TR PYRAGO

KEPĖJAS
MARY LORD PASTRIES 

265 Alice IVheeling, Illinois
Tel. LE 7-5950

VYRAI 
VALYMO DARBAMS

Sanatsrinės denov’tcm''’it"v r-ika-* 
lingas 2 vyrų, 38-45 m. amžiaus, 
dirbti 3 pamainoj nuo 10 v. vak. 
iki 6 v. ryto. Nereikia jokio paty
rimo; turi mokėti kalbėti ir su
prasti angliškai.

AUKŠČIAUSIOS ALGOS IR 
PRIEDAI 

KREIPTIS

“COOL-AID” PLANT
General Foods Corp. 
7400 SO. ROCIOVELL STREET 

“Lygių Galimybių Darbdavys”.

PKOGOS-OPPORTUNITlEs'"

Parduodama gerai išvystyta like
rių prekyba (Liąuor Store) ir ta
verna Marąuette Parke. Reta, pro-

I ga perimti pelningą prekybą, ku
ri daro apyvartos apie $80,000 Į 
metus. Dėl sąlygų kreiptis laišku: 
“DRAUGAS”,. Adv. No. 4842, 4545 
W. 63rd St., Chicago 29, Illinois.

(sk.)

ATOSTOGAUKITE IR PAILSĖKITE RAMIOJE IR 
JAUKIOJE VASARVIETĖJE 

uV E N T A”, Union Pier, Michigan
Čia rasite gaivinančias Michigan ežero bangas, puikų 

smėlį, jaukią namų nuotaiką ir visus patogumus. Lengvai 
pasiekiama ne tik automobiliu, bet ir South Shore linijos 
traukiniais, sujungtais su autobusų linija. Traukiniai išeina 
beveik kiekvieną valandą.

Užsisakykite vietas iš anksto telefonu arba atsilanky
dami asmeniškai: Pranas Odinas, 6632 So. Mozart Street, 
Chicago 29, III. Tel. REpublie 7-9723 po 3 vai. po pietų ir 
Union Pier long distance tel. LAKESIDE 8510 galite šaukti 
bet kuriuo laiku.

*

TINKAMAS DIDELEI ŠEIMAI
8 kambarių mur. bungalovv Mar

ąuette Pk. šildymas alyva. Antri lan
gai. Dvigubas garažas. Proga pirkti 
Kaina numažinta iki $17,500.

GERAS NAMAS
9 metų praplečiamas mn.r. bunga- 
Ioxv Marąuette Pk. 2 mašinų gara
žas. 30 pėdų sklypas. $20,000.

SENI ŽMONES
Parduos už geriausia pasiūlymą! — 
Bridgeporto 4 po 4, 1 po 5 kamb. 
ir krautuve, mūr. Gazo šiluma.

2 BUTAI PO 4% KAMB.
9 metų 2 aukštų mūr. Marąuette 

P,k. Poilsio kambarys lr baras rū
syje. Apsauga nuo potvynio. $36,500.

KAM MOKĖTI NUOMA?
Visai su mažu įmokejimu galite nu
sipirkti 5 metų 4% kamb. mūr.bnn- 
galow Marąuette Pk. Savininkai iš
sikėlę į South Bend, Ind. — turi 
parduoti. Proga pirkti!

VASARVIETE
Su baru ir restoranu Beverly Shc 

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

į P. LEONAS
REAL ESTATE

035 Wesf 7lst Street
Tel. WAlbrooh 5-6015

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

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

6 kamb. mūr. bungalow, 3 mieg. 
kamb. Plytelių vonia. Karštas van- 

j'duo, gazu apšild. Žiėm. langai ir 
i sieteliai. Cementuota “alley”. Arti 
katal. ir vald. mokyklų. Apylinkė
je 62-os ir Lavvndale. Apžiūrėji- 

•mui skambinkit RE 5-0355 po 6 
v. v.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

B E L L-V A R PAS
REAL ESTATE

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

Mūr. aukšto: 5 r 3 kamb. 14 1 MftCBA -DEDUIVM
metų, 44 pėdų lotas. 62 ir Pulaski UIW I n
Puikus pirkinys. 2-jų butų namas — 4 ir 4 švie-

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

mas, Brighton Parko centre. Parkholme mūrinis 2 butų: 2
po 6-šis kamb., mūrinis garažas.

Mūr. (> ir 5, centr. šildymas, ar- Tvb'tas mūrinis Gerai prižiūrėtas, 
ti Archer susisiekimo, žemi mokės- . 3 butai po 5 kamb. <3 miegamieji), 
čiai. į Pilnas skiepas. 2 aut. garaž,

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 West 43rd Street 
Tel. CLiffside 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 ir gražus 2-jų akrų sodas. 4 butų namas, 
geros rendos, turi būti parduotas. Bizniui patalpa, 3 kamb. užp. viršuje 
butas — $8,000. Labai gera vieta dėl motei ir Night Club, nebrangiai.

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

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

Marą. Park. Mūr. 2x4_ garaž. $20,900. 
Gage Park Nauj. mūr. S mieg. d. 
lot. turi tuojau parduoti, išvyksta iš 
Steito. $16,850.
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

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

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

DĖMESIO!

CONTRACTORS

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

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

NUMAŽINTOS KAINOS
Automobilių apd,raudoms 

1A—10/20/5 Kaina RIS
fi mėn.period.

Išrašome ir patarnaujame visokių 
rūšių apdraudas lengvais mėnesi

niais išmokėjimais.

BACEVIČIUS
AUDRAŪDŲ AGKNTŪRA 

6455 S. Kedzie Axe. 1?R 8-2233

CONTRACTORS

Marą. Pk. 7034 So. Rockv/ell 
parduod. 2 būt. medin, namas. At- 

! skiri gazo šildymai. 2 mašinų ga
ražas. PR 8-3654.

' AUŠROS VARTŲ PARAPIJOJ 
parduodamas 2-jų butų namas po 
6kamb. su 2-jų butų namuku po 
l1/, kamb. namuku užpakaly. Vis
kas pilnai atremontuota. Nebran
giai, tikrai geras pirkinys.

2229 West 23rd Place

IŠNUOMOJAMA

Išnuom. butas 6 kamb. pirm.
aukšte, 1829 So. 
TO 3-2774

49 Ct. Cicero.

Išnuom. 3 kamb. butas pirmam 
aukšte 1 ar 2 suaugusioms asmen. 
2817 W. 40 St., VI 7-1890. Apžiū
rėti nuo 5 vai. vak. ir trečiad. vi
są dieną. Su baldais ar be baldų.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

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

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

STANKUS!
CONSTRUCTION 00.

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus, gydytojų ofisų, 
gyvenamųjų ir prekybos pa
statų. Jūsų pasirinkimui tu- 8 
rime virš 300 įvairių stan- s 
dartinių projektų. g

Ofiso ir namų telefonas:
PRospect 8-2013 M

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois 1

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

Tel.; PR 8-4268 Ir TE 0-55S1

A. ABALL ROOFING
• Įsteigta prieš 48 metus 

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

TjA 1-6047, RO 2-8778

3a

Išnuom. 2 butai: 4 kamb, ant
ram aukšte ir 3 kamb. rūsy. Šil
dymą elektr. dujas apmoka, savi
ninkas. Su baldais ar be. 476- 
8913.

Išnuom, kambar. su baldais Ci
cero, galima naudotis visu butu. 
$35 mėnesiui. Pageidaujama mote
ris, TO 3-7582.

Išnuom. butas 5 kamb. 2 mieg. 
apšildymui yra du pečiai. Pirmam 
aukšte. Skambinti ar apžiūrėti po 
6 vai. vak. HE 4-4095.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces) visų dydžių oro vėsintu
vus bei Air Conditioners ir atlieka 
visug skardos darbus.

7304 So, Rockvvell Street
Tel. GRovehilI 6 7875

HEATING CONTRACTORS!
Statome šiltu oru pučiamus pe. 
čius, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus.

Vieninteliai iš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti ant 
naujų namų
CICERO HEATING AND 

SHEET MĖTAU
2431. So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

Juozas žemaitis OL 6-9412 
Victor Skade ST 8-9272

CONSTRUCTION C0.

VIEŠOS VARŽYTINĖS (Master’s Sale)
vedamos Vyriausiojo Cook County Teismo 
Masier of Chancery DANIEL R. COSTIGAN.

1 vaL popiet peinlitad., liepos 20 d. 1962 m., kambarys 437, 
County pastate, Randolph and Clark Streets, Chicago.

5% kambarių mūrinis “ranch”, pilnas rūsys, 2 inašinoim medinis 
garažas, dujų šildymas. Puikiame stovy. Mokesčiai $417.00.

4546 SOUTH LAMON AVENUE
Įvertinta $17,500. Minimalinis pasiūlymas $11,700. 10% grynais
įmokėti perkant. Aiškūs nuosavybės dokumentai ir “prorations”. 
Informacijoms skambinti vakarais, MRS. ALONZO, LU 2-9512.

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI,

4444 8. Westera Aven 
Chicago B. HL 
Tel. VI 7-8447

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI,, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

“NIDA” BUIL0ĖRS, INC.
. STATOME NAUJUS NAMUS. 
VASARVIETES. GARAŽUS IR

ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
STS-070S CL 7-2094 Chicago, IU.



Mažeikių gimnazijos mokiniai su mokytojais, su važiavę 1962 birželio 16 d. Hamiltone, Kanadoje. 
Pirmoje eilėje (iš k. j d.) R. Priščeponkaite - Ulbienė, B. Žilinskaitė - Maziliauskiėnė, kun. dr. J. 
Grabys, kapelionas dr. J. Tadarauskas, direktorius P. štuopis, mok. B. Babrauskas, R. Pakalniškytė 
- Bakevieienė, mok. J. Karpavičius, kun. A. Jonu tas (iš Romos) ir Račinskaitė - Tautkevičiene.

Nuotr. A. Jūraičio

Visa mano klase išeina tėvynės 

ginti
B. BABRAUSKAS

nusipirko Povilas Gaučys, tada 
konsulas, o dabar rašytojas ir 
įvairių sambūrių pirmininkas.

Buvau beveik tikras, kad vi-

Ne tik prie paties miesto, bet 
ir prie mokinių priprasti truko 
nemaža laiko. Jaučiau lietuvių 
kalbos mokytojo svarbą ir at
sakingumą, tad griežtai žiūrė-

są amžių niekur nepajudėsiu iš jau ir rašybos, ir tarties, ypač
to gražiausio Lietuvos ir Žemai
čių centro. Ir taip vos neatsiti
ko, kai 1938 metų pavasarį, be
ne gegužės 31 didžiai vėjuotą 
dieną su draugu S. išplaukę bū-

kirčiavimo, kuris šiauriniams 
žemaičiams itin sunkus. Malo
nu buvo dabar, po dvidešimt 
kelerių metų, išgirsti, kaip bu
vę mano mokiniai tebeprisimena

riniu laivu, vėjo su visomis bu- j jiems tada keistai atrodžiusius : 
rėmis buvome įversti į ežerą, 1 tam tikrus žodžių kirčius, 
panėrėm ir vėl iškilom ir taip

O. Zailskienė laukia, kada man 
langus išdaužys

Lietuvių kalbos trimestriniai 
pažymiai buvo tiesiog siaubin
gi. Mokytojas turėjo pasiteisin-

ti, jeigu būdavo 30 - 40% nepa
tenkinamų pažymių, o mano ge 
riausios klasės buvo bent 50%, 
kitų klasių 60%, net 70% ne
patenkinamų. Mano pasiteisini
mas buvo paprastas: prieš tai 
buvęs mokytojas reikiamai ne-

Kai 1938 m. “tarnybos labui” Vladu Vaitiekūnu, gavau pama- į išmokė. O prieš mane buvo dir. 
buvau nukeltas iš Telšių į Ma- tyti paslėptą Mažeikių grožį: J. Rainys, dabar į ministerijos 
žeikius, negalėjau suprasti, kaip kad ir kraupią, bet patrauklią centrą nukeltas.
ir kodėl be kaltės galima žmo- ■ Ventą. Visa bėda, kad tada
gų bausti.

Gimęs ir augęs kalnuotame 
Žemaičių pakraštyje, kur iš sa

A A
WALTER PEREDNA
Gyveno 12250 S. Green Str.

Važiuoju į ministeriją pas sa- 
mums pusantro kilometro atro- ■ vo viršininką ir drąsiai k]ausiu> 
dė baisus tolis, kurio nugalėtij pavyzdžiui. kaip Jūs gaiėjote

__ , x __ kasdien nesiiyžome. pasilaiky- ragyįj Marytei Opulskytei pen-
vo kiemo galėdavau matyti sau davome šitokią pramogą sek- j kejukus> jeigu aš jai rašau nu- 
lėtekio nušviestą Šiluvos kop- padieniui. I jį Tikrai toji mergaitė, gavu-
lyčią ir bažnyčią, esančias už j Ventoje, aišku, baugu buvo si nulį, žado neteko. Klausia: 
30 kilometrų, patekęs į Telšius, maudytis. Kai iškili mūsų spor — Kas čia? — Matai, kad nu- 
jaučiausi kaip namie. Maironio tininkė abiturientė Judita Ur- l’s. — Ką jis reiškia? — Jis 
išvažinėti ir išvaikštinėti Šv.ei- j monaitė įsigeidė įsigyti sidab-
carijos miestukai ežerų pakran-' rįnj yKKultūros ženklą, be ki- 
tėse, man atrodė, tikrai negali 1 tų dalykų, turėjo parodyti ir 
prilygti mano Telšiams, amžinai atitinkamą plaukymo pajėgumą.
Žemaičių sostinei, išsidėsčiusiai aš, kaip Mažeikių apskrities 
ant kelių kalnų ir apglėbtai ža- j VKKŽ komisijos pirmininkas, 
vingo Masčio ežero. Rytais ir j prašau ją vykti į Ventą, o kūno 
vakarais, dienom ir naktim iš-, kultūros mokytojas J. Vasiu- 
tisas valandas praleisdavau bal-1 kevičius bijo net laiveliu plauk- j 

kone, žvelgdamas į savo mielos ti jos pažiūrėti: ką darysim, j 
vienatvės mielą draugą Mastį. sako, jeigu Judita priburbuliuos.
Nežinau, kiek šimtų ar tūkstan- vis dėlto mergaitė nepriburbu- 
čių valandų esu prairklavęs ta-; lįavo ir užsimanytąjį ženklą ga- 
me ežere, nusiirdamas į gražų vo.
pusiasalį, kurį prieš pat karą

kelias valandas ežero viduryje 
grūmėmės vandenyje, kol pa
galiau iš savo pilies lango pro 
žiūronus įsigeidęs pasigrožėti 
siaučiančio ežero bangomis aps
krities viršininkas ir meninin
kas Šalkauskis, išvydęs gulsčias 
bures, įsakė policijai plaukti — , 
gal dar išgelbės aukas.

Buvau ir gal tebesu keisto 
būdo: “ne toks, kaip kiti”. Tik
ram savo gyvybės išgelbėtojui 
nė nepadėkojau, kadangi padė
kos principo nepripažįstu: kai 
aš pats atlieku bet kokią pa
reigą, laikau pajuoka ar patai
kavimu, jeigu kas man dėkoja. 
Prieš tai ir po to ne kartą su į 
Šalkauskiu esame važiavę jo1 
automobiliu po jo apskritį, bet ( 
apie tą įvykį nei aš jam, nei jis i 
man niekad neužsiminė. O ger- j 
biau ir vertinau tą žmogų la-! 
biau už kitus.

Iš gražiojo centro į nykiuosius| 
Mažeikius

!
Ir taip, atsidūręs Mažeikiuo-1 

se, pasijutau lyg paukštis be 
sparnų: jokio vaizdo, jokio kai 
nelio, tik lygumos, durpynai, 
kimsynai. Tik po poros mėne
sių, suėjęs į artimesnius ryšius 
su viengungystės bendru dail.

Mirė liepos 3 d.. 1962 m..
12:15 Vfi.l. ryto. sulaukęs 75 m. 
amžinus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Žas
lių parapijos.

Amerikoje išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus .Tolin ir marti Jean, dvi 
dukterys: Minnie Sėbram ir žen
tas IValter ir Domicella Percd- 
na, aštuoni anūkai: Judi ir 
Barbara Peredna. Tticliard, Bi
ta, Jerry, Marilyn, John ir Do
tavęs Schram, brolis Ignacas ir 
šeima, švogeris Adomas Šiužąs 
ir jo žmona Ona ir jų šeima ir 
kiti gimines, draugai ir pažįs
tami.

Priklausė prie šv. Vardo 
draugijos. Buvo LUKŠA. 303 
kuopos sekretorius.

Kūnas pašarvotas Leonard Bu
kausko koplyčioj, 10821 S. Mi- 
chigan Avė. Laidotuvės Įvyks 
penktad., liepos 6 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydė
tas į šv. Petro ir Povilo parap. 
bažnyčių, kurioje Įvyks gedulin
gos pamaldos už velionies sielų. 
Po pamaldų bus nulydėtas Į šv. 
Kazimiero ka-pines.

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

Nuliūdę lieka: Sūnūs, dukte
rys ir giminės.

Laid. direkt. Leonard Bukaus
kas tel. COmmodore 4-2228.

A. -Į- A.
BERNICE SHERS (Serksnis)

(PO TĖVAIS VARPUCINSKAS)
Gyveno 9606 Schiller Boulevard, Franklin Park, Illinois.

Mirė liepos 3 d. 1962 m., 8:30 valandą vakare.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš šaulių apskr., Papilės: miesto.
Amerikoje išgyveno 35 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus adv. Alfonse ir marti 

Blanche, du anūkai — Allen ir Dartvin; trys seserys — Ona 
Valaitis, Mary Dvireckas ir švogeris Pvoy, ir Marceila Tot- 
zaner ir svainis Herman ir jų šeimos; brolienė Mary Varpu- 
cin ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko brolis Albertas Varpucinskas su šeima.
Priklausė SLA 301 kuopai.
Kūnas bus pašarvotas šiandien 3 vai. popiet A. Petkaus 

ir Sūnaus koplyčioje, 1410 So. 50th Avenue, Cicero, Illinois.
Laidotuvės įvyks šeštadieni, liepos 7 dieną. Iš koplyčios 

8:30 vai. ryto bus atlydėta i Šv. Antano parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv, Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Sūnus, marti, anūkai, seserys, švogeris 
ir visi kiti giminės.

Laid. direkt. A. Petkus ir Sūnus, Telef. TO 3 2108.

reiškia, kad turėsi daug dirbti, -gėlės, Detroito, Philadephia ir
kol pasieksi tuos draugus, ku- San Francisco. Didžiausia die-
rie gauna vienetukus, o paskui, cezija yra Brooklyno, turi 1,439, 
jeigu daug dirbsi, gal lig metų 164 katalikus, 
galo gausi bent dvejetuką... Vi- Chicagos arkidiecezija per pa i 
sa tai buvo dėstoma rimtai, o staruosius metus padidėjo 73,- ' 
klasė — it suakmenėjusi. 374 asmenimis.

Katalikų hierarchiją JAV su-(Bus daugiau)
! daro 234 nariai; jų tarpe 5 kar 
dinolai, 34 arkivyskupai ir (195 
vyskupai. Kunigų yra 55,581; 
899 daugiau negu praėjusiais 
metais. Kunigų vienuolių yra

156.

JAV katalikų statistika
“Official Catholic Directory”

1962 metams, išleista P. J. Ken 2i,807; vienu;]ynuose yra 11,- 
nedy and Sons, skelbia, jog 502 tbro]iukai ir 173,351 seselė, 
šiuo metu Jungtinėse Valstybė- 1 Katalikų parapijų JAV yra 17,- 
sė yra bemaž 43 milijonai, o
tiksliau sakant, amerikiečių ka 
talikų, įskaitant gyvenančius 
ar tarnaujančius užsieniuose 
(kariuomenėj, diplomatinėj tar 
nyboj) yra 42,876,665. Palygin 
ti su 1960 metais, katalikų skai

VYSKUPO KELIONE 
SUNKVEŽIMIU

Filipinuose konsekruotas nau 
ju vyskupu Maryknoll vienuo
liškos bendruomenės narys J.

čius per 1961 metus padidėjo Regan. Kai artėjo jam laikas 
771,765. Palyginti su statistika : Vyktį į konsekraciją, užėjo toks 
1952 metams, per 10 metų sįaubingas lietus, kad nunešė 
(1952 1962) katalikų skai- tiltus įr išardė kelius. Ryžtin-
čius JAIV-se padidėjo 12,451,- gag vysk. Regan vistiek kelionę 
650. Taigi, vidutiniškai imant, atliko, pasinaudodamas sunkve- 

j kasmetinis katalikų prieauglis
buvo per 1 milijoną per me
tus, o 1961 metais tik 771,765.

žirniu, kuriuo gabenami rastai 
iš miškų.

GUVUS AKLASIS

Aklas berniukas Petras Ma
Įskaitant naujai įkurtą At- 

lantos arkideceziją, dabar J- 
AV yra 27 arkidiecezijos ir 120 : res, gyvenąs Denvery, JAV-se, 
diecezijų, 8 arkidiezecijos turi čiuožia vasaros pažiūžomis 
per milijoną tikinčiųjų. Didžiau skambina pianinu ir važinėja 
šia iš jų yra Chicagos arkidie- dviračiu. Turi labai gerai išvy- 
cezija (arkivyskupija) — 2,- stytą klausą. Užgirsta iš toli at 
163,380; po to eina Bostono, važiuojantį automobilį, ir greit 
New Yorko, Netvarko, Los An- pasuka. į šoną kelio.

A. -f- A.

MARIJONA PAVILIONIS
(po tėvais Merkytę, po pirmų vyru Pivariūnas)

Gyveno 6630 So. Talman Avė.
Mirė liepos 3 d., 1962 11:15 vai. ryto, sulaukus 72 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr. Skapiškiu parap. 

Bijorų kaimo. Amerikoje išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Antanas, du sūnūs: 

Anthony Pavilionis, marti Evelyn ir Albin Pivariūnas, marti 
Marion; trys posūniai: James, marti Clara, Vincent, marti 
Stella ir Alexander, marti Violet Pavilioniai, 15 anūkų, 2 pro- 
anūkai. Giminaitė Bernice Dominie su šeima, trys broliai: 
Paul, Peter ir John Merkiai ir jų šeimos. Daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Amžina narė Šv. Kazimiero Akadern. Rėmėjų, priklausė 
Garfield Pk. Liet. Pašalp. klubui.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans kopi-, 6845 So. Western 
Avė. Laidotuvės įvyks šeštad. liep. 7 d., iš kopi. 9 vai. ryto 
bus atlydėta į Gimimo Panel. Švč. parap. bažnyčią, kurioje 
Įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus įr pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse .

Nuliūdę: vyras, sūnūs, marčios ir giminės.
Laid. direkt. Mažeika - Evans, Tel. RE 7-8600.

4^
ON INVESTMENT 

ACCOUNTS

8-PIECE GLASSVVARE SĖT

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

baigiasi liepos 14 d.

■»xx N BtHD’

3430 South Halsted Street 
Chicago 8, Illinois š||g 

'Assets over $21,^00.000.00
ALBtfCr i. AŲKE8S, PREsjoe# 
------------------ ------------- ---

DRA.UGAS, ketvirtadienis, 1962 m. liepos mėn. 5 d.

Mielam prieteliui
A. -f A.

JONUI RUDAIČIUI 
mirus, jo žmonai Magdalenai ir šeimai reiš
kiame gilią užuojautą

Jonas, Ida Vala&iskai

GUŽAŲSKŲ BEVĘRLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 ĮVEST 63rd STREET 

Telęf. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. N E L S 0 N

SAVININKO
SAINT ČAŠBMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

.E F. FFDF1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

o
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. YA 7-1741-2

4330-34 South Californla Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

aiUBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IB NAKT|

j
Petkus

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

Laidotuvių Direktoriai
msEVAN:

6845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYI MODBRNIiKO* 
AIR-CONDlTlONBD KOPLYČIOS

MASINOM* VZBTA 

REpuMU T-860* RBpubU* 7-HM

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

Tel. REpublic 7-1218 
Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
*348 S. CALEFORNIA AVĖ. LAfayette 8-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArd* 7-8401

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CTCERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003
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X Vaclovas Sidzikauskas,
Lietuvių Laisvės Komiteto pir
mininkas, lankėsi Chicagoj pas 
savo brolį, draugus ir pažįsta
mus. Ta proga jisai padarė pra 
nešimą. Vliko grupių veikė- res“ Įn^ 
jams ir taip pat lietuviams tei
sininkams. Praėjusį antradienį 
aplankė dienraščio “Draugo” 
redakciją. Su redaktorium ir 
Alto pirmininku L. šimučiu kiek 
plačiau pasitarė aktualiais Lie
tuvos išlaisvinimo reikalais.

X Stasys Pieža, savaitę lai
ko praleido Detroite Religinių 
Naujienų Rašytojų draugijos 
suvažiavime ir buvo išrinktas 
tos draugijos direktorių tarybos 
pirmininku.

X Lietuviai Mokslo ir Pra- Pildys Vyčių choras, vadovau- 
monės muziejaus vadovybės pa- jamas F. Strolios, ir Ateities 
kviesti “Kalėdų visame pašau- . šokėjai. Programą globoja J. 
lyje” programoje užimti pačią i Daužvardienė.
pirmąją dieną, šeštadienį, gruo- ! x Daugelis lietuvių gydyto- 
džio 1 d. Tai daroma ryšium su j’i dalyvavo Chicagoje įvykusia 
sukaktim, kai lietuviai tose pro me medikų suvažiavime.
gramose dalyvauja. Popietines
programas paruoš Marijos Auk ; Brother Rice Aukštesniąją mo- 
štesn. Mokykla, o vakare Atei- i kyklą, liepos 12 d. išvyksta į 
ties šokėjai. Šitos dvi grupės Meksiką, kur lankys George-
prieš 20 m. pirmosios tose pro
gramose dalyvavo.

X Šv. Jurgio Moterų klubas 
liepos 10 d. turės išvyką į Fox 
River Grove. Tas pats klubas 
liepos 22 d. nuo 12 vai. iki 5 v. 
v. vaišins visus atvykstančius 
į parap. salę pietumis. Pelnas 
— naujo vienuolyno statybai.

X Dr. Aleksandras Račkus 
jau 40 metų kai veda sveikatos 
skyrių “Drauge”. Dr. A. Rač
kus 1922 metų kovo mėn. bai
gė Chicagos Medicinos mokyk-
lą ir nuo to laiko pastoviai vis nuo Olės Rimkienės iš Telšių, tuvoje leidžiama spauda, paruoĮ __ Bruną Rukšėnaitė Stefa-
rašo “Drauge”. Sveikatos sky- i Laišką atsiimti Draugo admini- šė plačią apžvalgą apie dabar- „ Kruopajtė& ir Balįo Ruk.
nūs būna kas antradienį, skai- stracijoje. Įtinę Lietuvos politinę, ūkinę, gėno duRtė baiffė biochemijos
tytojų mėgiamas ir plačiai skai _ x yisi cborįstai, priklausą! socialinę padėtį, apie švietimą, fakulteta daktaro laipsniu Ša- 
tomas Visi gėrisi praktiškais bet kuriam kviečiami , kultūrinį gyvenimą ir religineI
ir aktualiais sveikatos patari- ateinantl pirmadienįi Iiepos 9 padj5tį. eią studja arigll| kalto b’oys ir uetoiaoje veikloje
“T lietuviai Tarpautinės Pre d
kybos parodos metu McCormick susirlnkti Pamokymui JAV- tetas (TheCommittee for a Pree , c Argentinos sosti-kybos parodos metu McCormick Wų ,r Pavergtų Ti|||lų himnų. |iltbuania> 29 w. 57 st, New
rūmuose turės septynias prog-, x Voidcmaras Svarca

““''S.’į™1 Neta Mundelytė, Oak Lawn, 
III., aukšt. mokyklos mokytoja, 
sukūrė šeimos židinį ir poves
tuvinei kelionei buvo nuvykę į

ir

jonu: liepos 28 d. 9 v. 30 min.
vakaro Jaunimo Centro Studen ■
tų ansamblis; liepos 29 d.—net
trys lietuvių programos: 1:30
v. — Ateities atžalyno, 2:30 v.
— Marąuette Parko jaunimo
ansamblio, vakare 7:30 vai. —
Ateities šokėjų; rugp. 1 d. 8 v.
30 min. v. — Lietuvos Vyčių , ~ 7-yj-b 

U r -■ rv Chicagą. Apsistos pas brolįchoras; rugp. 4 d. 9:30 v. v. I T eOKr7 o a,u . T^- -IL.- t • ' Juozą, 6357 So. Albany avė.A. Kirvaitytes vadovaujamos
kanklininkės; rugp. 5 d. 1:30 v. ‘ Kas lieP°s 20 ar 21 d- važiuoja 
„ „ v, . . . . mašina' į Californią ir sutiktu pa-
P- P- ° s eJU grupe įmd drauge 2 asmenis, prašom
iŠ Cicero. 1 skambinti vakarais OL 6-6599.

X Marijampolės Rygiškių1 (Sk.)
Jono gimnazijos šimtmečio mi-1 x Atidaryta nauja, jauki 
nė jimui jau ruošiamasi. 19-os : lietuviška užeiga “Park Lite
asmenų iniciatorių grupė savo Inn” Prieš Dariaus-Girėno pa- visas keturias klases. Prie mo- Į mag idarė Kanados lietuvių 
posėdyje nutarė šiuo reikalu minkl4, 2822 w- Marąuette Rd. kyklos veikia bendrabutis, kur tradicin- organizuotumo bei tau
šaukti rygiškiečių (mokytojų ir 
mokinių) suvažiavimą, liepos 
13 d. 7:30 v. B. Pakšto vėsina
moje salėje.

X Alina Skrupskelienė dirba 
Illinois universiteto laboratori
joje, histologijos skyriuje.

X Autobusas į Dainavą iš
važiuos nuo Jaunimo Centro, 
5620 S. Claremont Av., sekma
dienį, liepos 8 d. 9 vai. ryto. 
Mergaitės, kurios nori juo pa
sinaudoti, prašomos būti prie 
(Jaunimo Centro 8:30 vai. ryto. 
Kaina į vieną pusę 5 dol. (Pr.)

X GERA PROGA liepos 
mėn. įsigyti rašomąją mašinėlę 
lietuvišku ar anglišku raidynu 
labai nupiginta kaina. Katalo
gus ir informacijas apie rašo
mas ir įvairias skaičiavimo ma
šinas gausite veltui, tik prane
šę savo adresą: J. L. Giedrai
tis, 10 Barry Dr., E. North
port, L. I., N. Y., kuris “Drau
gui” žinomas, kaip sąžiningas 
asmuo. (Sk.)

X Kun. Jono Kuzinsko tėvas 
Jonas Kuzinskas staiga susir
go. Išvežtas į Šv. Teresės ligo
ninę Waukegane, III.

X Elzbieta Samienė, Chica
gos veikėja, išvyko atostogoms 
į Californiją, kur išbus porą 
mėnesių. Ten gyvena jos 4 vai
kai su šeimomis.

X Uršulė ir Stasys Rastenis, 
žinomi visuomenės veikėjai, iš
vyko atostogų visam mėnesiui į 
Angolą, Ind., ir Beverly Sho-

X Vladas Melkus, 3248 So. 
Green St., birželio 27 d. atšven
tė savo vardines; ta proga bu
vo pasveikintas savo šeimos ir 
artimųjų draugų. Vlado žmona 
Marijona iškėlė šiaunias vaišes. 
Vladas jau daug metų yra pa
rap. komiteto narys.

X Lietuvių programa Chica
go Free Fair, kurią organizuo
ja Back of the Yards Council 
47 g-vėj ir S. Damen, įvyks lie
pos 13 d., penktadienį, 8 v. v.

X Jonas Damanskis, lankąs

towno universiteto suorganizuo 
tus kursus.

X Maža mergyte lietuvaitė, vieną mėnesį praleidęs Illinois 
su tėveliais išvykusi į Ryan valstybėje, vėl grįžo į savo mo-
Woods parką (VVestern ties 87 
gatve), pateko į parko pietų- 
rytų dalyje esantį miškelį ir ge 
rokai nukentėjo nuo poison ivy, . , . - - - ,. tyti apartamentinį namą “Ni-1— atsirado pūsles ir žaizdeles. , „ . .
Piknikautojai, ypač su mažais da ■ tun sav° ''asarvie-
vaikais, čia turi būt labai at- tę Sand Duncs- kur'a ve’
sargus.

X Klimutei Šlikienei, gyvenu 
šiai Lemont, III., yra laiškas

Yellowstone Parką, šiomis die
nomis jau grįžo į namus, Mar
ąuette Parke.

X Povilas žičkus su šeima iš 
Bostono atvyksta atostogų į

Savininkai, A. Grigaitis ir B. jaunimas auklėjamas lietuviš- 
Bartkus, kviečia visus apsilan- Į koje ir katalikiškoje dvasioje, 
kyti. (Sk.) Sj Šiemet statoma moderni sporto

Šv. Petro bazilika, kurioje vyks vis.. Bažnyčios sus-mas.

Lietuviai su kongresmanu Lipscomb Wash.ingtone, kai Lietuvos 
laisvės reikalu rezoliucijoms, įneštoms ir JAV kongresą ir senatą, 
remti komiteto vadovybė ir eilė narių buvo suvažiavę š. m. birže
lio 13-15 d. Iš k. į d.: dr. A. Nasvytis, J. Stankus, A. Jančys, 
kongr. Glen Lipscomb, dr. J. Motiejūnas, L. Valiukas ir J. Jodelė. 
Kongr. Lipscomb birž. 15 d. kongrese pasakė kalbą, kviesdamas 
visus kongresmanus pasisakyti už jo ir kitų įneštąsias rezoliu
cijas.

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE salė su maudymosi baseinu. Ra 

šyti reikia: St. Anthony’s
— Laikraštį “Floridos Lie- High School, Kennebunkport, 

tuviai” redaguoja Albinas Kar- Maine.
nius (6900-10 Avė No., St. Pe- 
tersburg, Fla.; leidžia Anelė
Zabukas ir Petras Pocius, adr.: torįų tarybos nariu kasmeti- 
3031 —54 St., So. Gulfport, ngms visų tautų parodoms Los 
Fla. ! Angeles mieste organizuoti.

— Rašytojas Antanas Tulys ši4 tarybą suformavo vietos

telį )St. Petersburg, Fla.
— P. Pocius su žmona St.,ma lankydami įdomesnes Ame- 

Petersburg, Fla., baigia sta-! rik°s vietas> ilgėliau svečiavosi 
_; Los Angeles, mieste. Buvo su-

da jų duktė Elvyra.

Vytautas Vaitiekūnas, pa- ‘ — A. a. Petras Nekrošius tra
sinaudodamas okupuotoje Lie-1 giškai žuvo eismo nelaimėje.

York 19, N. Y.). Leidinys 63 
pusi., spausdintas mimiografu, 
gerai dokumentuotas.

— Generalinis konsulas Jo
nas Budrys su žmona dvi savai 
ti atostogavo Asbury Parke, 
Nidos vasarvietėj.

— Dr. Nijolė Matulionytė-
Noges su vyru išskrido mene- Ug per yeidą; nugabentas j jj.
siui atostogų į Suomiją ir kitas 
Europos valstybes.

— Dar nevėlu registruotis į
pranciškonų vedamą šv. Anta
no gimnaziją Kennebunkport; 
Maine. Priimami moksleiviai 
ateinantiems mokslo metams į

— Dr. J. J. Bielskis, Lietu
vos konsulas, pakviestas direk-

valdžios įstaigos.

— Dr. V. Kožica .iš Wauke- 
gan, III., atostogų metu su šei-

soję pas Arbus.

ARGENTINOJE

— Katalina čekanauskienė 
po sunkios operacijos gydosi na 
muose.

— Petras Kukučionis po su
dėtingos operacijos pamažu svei 
ksta.

— Anicetas Audzevičius Ar
gentinoje buvo plėšikų peršau-

goninę. Gydytojų nuomone, gy
vybei pavojaus nėra.

KANADOJ
—IX- Kanados Lietuvių Die

nos Rengimo komiteto atsišau
kimas. Lietuvių Dienos rengi-

tinio pasirodymo šventė. Kiek
vienas lietuvis, gyvenantis šia- 

Į me kontinente, turėtų jausti 
tautinę pareigą šioje šventėje 
dalyvauti.

IX- Kanados Lietuvių Dienos 
rengimas atiteko Windsorui. 
Šis miestas yra nepaprastai ge
roje geografinėje padėtyje, tu
ri modernias suvažiavimams pa 
talpas ir yra garsus kaip suva
žiavimų miestas.

Šventei ruošti komitetas kvie 
į čia visus lietuviškus sambūrius 
i daryti suvažiavimus Windsore 
rugsėjo mėn. 1-3 dienomis ir 
taip pat pavienius lietuvius kuo 
gausiausiai dalyvauti. Visi at
vykusieji bus nuoširdžiai priim
ti. Bus suorganizuoti aukšto ly
gio parengimai bei pasirody
mai.

Informacijos reikalais prašo
me kreiptis, 1249 Elsmere Avė. 
Tel. CL 6-8598, CL 3-3406, 
Windsor, Ont. ....

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖS 

REIKALU

Chicagos Lietuvių Taryba ir 
LB Chicagos Apygardos valdy
ba kreipiasi į Chicagos lietu
vius, kviesdama kuo gausiau
siai dalyvauti Pavergtųjų Tau
tų savaitės masiniame mitinge, 
kuris įvyks š. m. liepos 15 d. 
2 v. p. p. Grant Parke.

JAV-bių prezidento paskelb
tą Pavergtųjų Tautų savaitę 
Chicagoje ruošia miesto savi
valdybė. Iš lietuvių ir iš visų 
kitų komunizmo pavergtųjų tau 
tų narių laukiama tik dalyva
vimo. Gausus dalyvavimas reik 
štų protestą prieš komunizmą 
ir jo imperializmą. Menkas do
mėjimasis, menkas dalyvavi
mas būtų suprastas tik kaip 
taikymasis Jaltos ir Potsdamo 
konferencijų nutarimams ir ka

Chicagos žinios
LAJMĖJO LENKTYNĖSE

Trys čikagiečiai laimėjo Airi 
joje turimose arklių (Svveeps- 
takes) lenktynėse. Boyle šeima 
laimėjo $140,000, Amelio Tor- 
rez laimėjo $56,000, o James 
Harris laimėjo $28,000. Šiulenk 
tynių bilietus pardavinėti Ame 
rikoj draudžiama, bet federali
nė valdžia iš laimėjusių pasi
ims didelį procentą taksomis.

SUDEGĖ TEATRO PASTA
TAI

Gaisras su žeme sulygino 
North Avenue lauko teatro 
(Drive-in) pastatus River Gro
ve priemiesty. Nuostolių pada
ryta $200,000. Ugniagesiams 
kliudė vandens trūkumas. Arti
miausia vandens pompa buvo 
už pusės mylios.

4 ŠOKO IŠ 2-RO AUKŠTO
Vienas vyras uždusęs mirė, 

o keturi žmonės išsigelbėjo, 
šokdami iš antro aukšto pro 
langą, kai gaisras ištiko na
mus, 4125 So. Drexel. Viena 
motina išmetė dvi mažametes 
dukreles pro langą. Nuostolių 
padaryta $4,000. Ugniagesiai 
sako, gaisras esąs įtartinas, 
kad kas nors galėjo namą pa
degti atkeršijant savininkui. 

PAVOGĖ 27 MAIŠUS PINIGŲ
Ted Gale, gyvenąs Haddon 

avė., Chicagoje, buvo Kalama- 
zoo, Mich., policijos areštuotas, 
kai jo automobilyje rasta 27 
maišai vogtų smulkių pinigų, ku 
rie sudarė $800 sumą.

MIRĖ ALDERMANAS
Aldermanas Dorsey Crowe iš 

42-ro vardo mirė po pakartoti
nių širdies smūgių, sulaukęs 711 
metus. Jis buvo laidojamas iš

Šventei ruošti komiteto pir
mininkas M. Kizis.

— Vakarų Vokietijoje yra 
56,172,000 gyventojų — 12% 
daugiau, negu buvo prieš 10 
metų.

— Jei kas tau padarys kiau
lystę, to jis tau niekada neat
leis... —Italų priežodis

VOKIETIJOJE
— Bad Zvvischenahn mirė

VI. 11 apylinkės valdybos na
rys Liudvikas Lankutis, gimęs 
1897. I. 17 Dirvonų kaime, Jur 
barko vaisė., Palaidotas bend
ruose kapinėse, dalyvaujant 
gausiam skaičiui apylinkės na
rių. Laidotuvių apeigas atliko 
kun. A. Keleris.

— Geesthachte birželio mėn. 
įvykių — deportacijų minėji
mas įvyko bendrai su šioje apy 
linkėjo gyvenančiais latviais ir 
estais.

Vliko Vykd. Tarybos U- 
RT valdyto,jas dr. P. Karvelis
lankėsi Fed. Vokietijos Užs. 
Reik. ministerijoje, kur, tarp 
kitų reikalų, atkreipė vyriau

pituliacija prieš komunistinį 
* tautų pavergimą.

Mes kviečiame visus Chica
gos lietuvius dalyvauti tame 
protesto mitinge ir burtis po 
Lietuvos vėliava.. Paaukokite 
kelias valandas išreikšti solida- 

i rūmą komunizmo pavergtie- 
| siems. Atsisakykite keletai va
landų nuo maudymosi ar kito
kios pramogos ir atvykite ten, 
kur šaukia žmoniškumo, prote
sto prieš komunistinį nežmoniš
kumą ir iš komunistinės prie
spaudos laisvės besišaukiančių
jų balsas.

Kun. A. Stašys, 
Chicagos Lietuvių T-bos pirm.

Karolis Dranga,
LB Chicagos apyg. v-bos pirm.

Šv. Vardo katedros. Miesto ta
ryboje ištarnavo 43 metus. Jo 
našlė gyvena 247 E. Chestnut 
St.

UŽ AUTOMOBILIŲ PASTA-. 
TYM4

Chicagos miestas už automo
bilių pastatymą 1961 m. turėjo 
$6,142,238 įeigų. Šiais metais 
tikimasi gauti daugiau įeigų, 
nes 30,000 pastatymo rodiklių 
buvo pakeista priimti tik 5 cen
tų monetas.

BAIGĖSI 73 DIENŲ STREI
KAS

Pagaliau pasibaigė 73 dienų 
patarnautojų streikas, užvestas 
prieš 63 Kroger parduotuvių į- 
staigas. Naujame kontrakte nu 
matyta pakelti algas 12% cen
tų į valandą. Algų pakėlimas 
siekia iki 1961 m. lapkričio1 26 
d. Pramatyta vėl pakelti algas 
17% centų valandai.

Jacky Cupit, 24 m. amžiaus, iš 
Longvicw, Tex., golfo rungtynėse 
Chicagoje laimėjo pirmą premiją 
su čekiu $11,000. (CP)

sybės dėmesį į daromus išva
žiavimo sunkumus asmenims, 
turintiems Lietuvos užsienio 
pasus, tuos pasus traktuojant, 
tartum jie būtų išduoti egzili- 
nės vyriausybės. Turint galvoj, 
kad Lietuva Fed. Vokietijos Re 
spublikos pripažįstama kaip ne
priklausoma valstybė (Sovietų 
Sąjungos tik militariniai oku
puota), sutarta, kad Vokietijos 
konsulatai ir diplomatinės at- 

j stovybės gaus papildomai iš
centro nurodymus traktuoti Lie 
tuvos užsienio pasus lygiomis 
su pasais visų kitų valstybių. 
Tuo reikalu Vliko URT įteiks 
padėtį išaiškinantį raštą.

Dr. P. Karvelis, pakvietus 
Bundestago atstovui Krueger 
(jis — Fed. Vokietijos apjung
tų tremtinių organizacijų pir
mininkas) dalyvavo iškilmėse 
paminėti Axel de Vries 70 m. 
sukaktį. A. de Vries yra Balti
jos Tremtinių Bendruomenės 
(Landsmannschafto) picepirm., 
b. Bundestago atstovas, kilęs 
iš Estijos, nuoširdus Pabaltijo 
valstybių draugas.

AR BUS NAUJI ILLINOIS 
INCOME TAKSOS?

City Club of Chicago pritarė 
projektuojamam Illinois valsty
bės įstatymui, kuris įvestų Illi
nois income taksas. Tas įstaty
mas būtų piliečių priimtas ar 
atmestas 1964 metų balsavi
muose. Šiuo laiku Illinois valsty 
bei gręsia bankrotas.

KAS NORI ANGLIŲ?
Vasaros metu sunkiausia yra 

atiduoti kam nors toną anglių. 
Stanley Kovvalski, 2621 N. Fran 
cisco av., įrengė savo namuose 
dujų apšildymą. Iki šiol niekas 
nesikreipė į jį anglių, kurias 
jis be jokio atlyginimo atiduos 
pirmam prašančiam.

Chicagoje
DR. V. KUDIRKOS SK. 

VYČIŲ BŪRELIS

Š. m. birželio 23-24 d. d. Li
tuanicos skautų tunto Dr. V. 
Kudirkos skautų vyčių būrelis 
buvo išvykęs į Union Pier, kur 
“Gintaro” vasarvietėje turėjo 
du pašnekesius su diskusijomis, 
laužu.

šeštadienį vakare S. Grėb- 
liūnas turėjo pašnekesį tema: 
skautas vytis tunto veikloje. 
Po to įvyko laužas, į kurį atsi
lankė nemažai publikos. Laužą 
pravedė sk. vytis kand. R. Stro 
pus, o pašnekesį, tema “būrelio 
dvasia”, turėjo M. Labanaus
kas. Prie laužo gražiai pasiro
dė kudirkiečiai: Strasevičius, P. 
Bubnys (su gitara), M. Laba
nauskas. Visi turėjo progos pa
sišokti, o skautai vyčiai, vado
vaujami draugininko ps. A. Ke
relio, išvyko nakties užsiėmi
mams, kur trys skautai vyčiai 
kandidatai: P. Bublys, A. Ig- 
natonis ir M. Labanauskas da
vė skauto vyčio įžodį.

Sekančią dieną s. Nedzinskas 
pravedė pašnekesį, tema: “Skau 
tų vyčių veiklos pagyvinimas”. 
Buvo nuspręsta pasitarti su vy
resnėmis skautėmis ir bandyti 
išleisti laikraštėlį, kur būtų gvil 
denarui vyr. skautes ir skautus 
vyčius liečią klausimai.

Po sueigos įvyko bendri pie
tūs.

Pašnekesiuose dar dalyvavo 
V. Stasiškis, Jaunius ir Juk- 
naitis. Dalyvis

BERLYNIETĖS PRAŠYS 
JT PAGALBOS

Vakarų Berlyno burmistras 
Willy Brandt pareiškė, jog jis 
darysiąs žygių išgauti tarptau
tinei pagelbai rytų Berlyno mo
terims, kurios yra gėdos siena 
atskirtos nuo savo vyrų vaka
rų Berlyne. Willy Brandt per
skaitė vienos rytų Berlyno mo
ters laišką, kuriame jis prašo
mas perduoti J. T. Žmogaus tei
sių komisijai. Ta moteris rašo, 
kad ji daugelio moterų vardu 
prašanti J. T. pagalbos, nes ry
tų Berlyno įstaigos teišleidžian- 
čios vyresnes kaip 70 metų, li
guistas ir priežiūros reikalingas, 
moteris į Vakarų Berlyną.

— Pavasaris — yra mergai
tė, vasara — motina, ruduo — 
našlė, o žiema — pamotė.

—Lenkų priežodis
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KRISTAUS
GYVENIMAS

knyga 965 psl., parašyta
PROF. GIUSEPPE RICCOTTI

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

Spausdino Nidos spaustuvė Lon
done. Įrišta kietais puikiais

viršeliais
Tai yra pirmas toks platus moks
linis veikalas apie Kristaus gyve
nimą lietuvių kalboje. Ši knyg8

yra išversta į 23 kalbas. 
Knygos kaina $7.00

Amerikoje ir Kanadoje pagrindi
nis platintojas yra

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois
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