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Izraelio spauda apie dar 

nepagautus nacių nusikaltėlius

IZRAELIS. — Po A. Eich- 
mano pakorimo Izraelio spau
da ėmė rodyti rūpesčio dėl dar 
nepagautų in nenubaustų hitle
rininkų karo nusikaltėlių, kurie 
esą pasislėpę Pietų Amerikoje, 
Viduriniuose Rytuose ir Afri
koje.

Izraelis mielai nuteistų hitle- 
rio pavaduotoją Martiną Bohr- 
mano, kuris dingo po 3 Rei
cho katastrofos, ir nepasisekė 
išaiškinti, ar jis dar gyvas ar 
miręs. Be M. Bohrmano, Iz
raelis norėtų nuabusti šiuos po
litinius kriminalistus:

Oswiencšmo (Ausschwitz) ka- 
ceto vyr. gydytoją dr. Mengelę, 
kuris darė kriminalinius “medi
ciniškus” eksperimentus su ka
liniais. 1959 metais žydų žval
gyba buvo jį suradus Argenti
noje, bet jis suspėjo pasislėpti 
ir tuo išvengė Eichmano liki
mo. Slapstosi ir Buchenwaldo 
kaceto vyr. gydytojas dr. Ei- 
sele, kaltas tokiu pat “eksperi
mentavimu”, kaip ir Mengele. 
1958 metais jam pasisekė pasis
lėpti Egipto teritorijoje ir Nas- 
serio vyriausybė atsisakė jį iš
duoti Vakarų Vokietijos teismo 
organams.

Energingai ieškomas buvęs 
gestapo atstovas Vienoje Alvis 
Brunner, vadinęsis ir Georg 
Fischer’iu, kurio priežiūroje bu
vo Slovakijos ir Solonikų (Grai
kijoje) žydai deportuoti į gazo
kameras Lenkijos teritorijoje. 
_____________________________ i

Gen. Clay yra 
optimistas

BERLYNAS. — Gen. Lucius 
Clay, prez. Kennedy patarėjas 
Berlyno reikalais, išskrido atgal 
į JAV, trumpoj spaudos konfe
rencijoj aerodrome pareikšda
mas, kad miestas neprarado tvir 
tumo tų dviejų mėnesių laiko
tarpyje, kai jis nebuvo Berly
ne. Clay pareiškė, kad apsilan
kysiąs Berlyne Rugsėjo mėnesį. 
Dabar į Berlyną atvykti ne
buvo reikalo, tačiau lankyda
masis gegužės mėnesį jis buvo 
pareiškęs, kad atvyksiąs liepos 
mėnesį, tai savo pažadą ir įvyk 
dęs. Jeigu bus reikalo, jis pa
žadėjo atvykti ir anksčiau negu 
rugsėjo mėn.

Apsimetė granatomis
BERLYNAS. — Vakarų Ber

lyno policija praneša, kad vėl 
su Rytų Vokietijos policininkais 
buvo apsimėtyta akmenimis ir 
ašarinių dujų granatomis.

Yra gandų, kad Brunner slaps- 
tąsis Sirijoje. Sirija nemėgsta 
Izraelio valstybės ir neišduotų 
Brunnerio, jei ir labai būtų rei
kalaujama.

Iki šiol nepavyko surasti Rei
cho užsienio reikalų ministeri
jos žydų reikalams departamen 
to viršininko Franz Radema-1 
cherio. Niurnbergo procese jis 
buvo kaltinamas organizavęs 1, 
500 Jugoslavijos žydų išžudy
mą. Jam pasisekė pabėgti iš 
Vokietijos ir turima žinių, kad 
jis irgi pasislėpęs Sirijoje. Stam 
biu karo nusikaltėliu laikomas 
ir Rademacherio padėjėjas 
Kari Klingenfuss, kurio įsaky
mu buvo sunaikinti Serbijos žy
dai. Pasisekė išaiškinti, kad 
Klingenfuss gyvena Argentino
je, kurios valdžios organai at
sisakė jį išduoti Adenauerio vy
riausybei.

Pavergtųjų Tautų
kreipimasis

NEW YORK. — Pavergtosios 
Europos Tautos pasiuntė sveiki 
nimą Tarptautinei Laisvųjų Dar 
bo Unijų Konfederacijai Berly
ne, kuri liepos 5 d. pradėjo sa
vo suvažiavimą. Prie sveikinimo 
pridėtas paaiškinimas apie da
bartinę pavergtųjų tautų padėtį 
ir prašoma paremti jų išsilais
vinimo kovas.

— Iš Rytų Vokietijos pabė
go keturi ginkluoti sargybiniai.

Vyriausybės krizė ir 
neramumai Brazilijoj

BRAZILIJA. — Rio De Ja- 
neiro mieste išleisti specialūs 
potvarkiai, nes norima išvengti 
neramumų, ryšium su politine 
krize. Elmo Miranda, policijos 
vadas skelbia, kad Rio De Ja- 
neiro priemiesčiuose riaušėse žu 
vo 40 asmenų ir buvo sužeista 
1,000. Vyriausybė yra atsiun
tusi karinius dalinius, krautu
vės saugomos sargybinių ir už
darinėtos. Trūksta maisto, ka
dangi streikas ir neramumai pa
sunkino pristatymus. Krašto 
prez. Goulart skelbia, kad jis 
darysiąs krašto atsiklausimą, 
ar jie nori prezidentinės ar par 
lamentarinės valdymo sistemos. 
Goulart nori prezidentinės sis
temos, duodančios prezidentui 
daugiau teisių, kurias dabar tu
ri min. pirm. Politinė krizė pra 
sidėjo birželio 26, kada atsis
tatydino min. pirm. Neves. Po 
to nepavyko sudaryti vyriausy
bės.

Nešę Barnios Paryžiaus 
ašies

PARYŽIUS. — Po kelių die
nų pasitarimų Vokietijos kanc
lerio Adenauerio ir Prancūzijos 
prez. de Gaulle, vokiečių atsa
kingi asmenis paneigia, kad ten 
sudaryta Bonnos - Paryžiaus a- 
šis prieš anglus. Kaįp žinoma, į 
Europos bendrąją rinką nesu
tinka galutinai įstoti olandai ir 
belgai, kol į ją neįstos Didžioji 
Britanija. Manoma, kad Aden
auerio ir de Gaulle teigimas, 
jog į tą Bendruomenę įstos ir 
Britanija, gali greičiau paveikti 
belgus bei olandus ir jie pasi
rašys įstojimo sutartį.

Dr. Harry P. Gregor, Politechnikos institute Brooklyne, N. Y., de
monstruoja aparatą kuriuo galima išimti radioaktyvias medžia
gas, įskaitant ir 90 % stroncijaus, iš pieno. (UPI)

Pagalba užsienio kraštam
WASHINGTONAS. — Prez. 

Kennedy, paskyręs naują am
basadorių Maskvai Foy Kohler 
tikisi, kad su sovietais bus su
švelninti santykiai ir sumažin
tas įtempimas. Įvykusioje spau 
dos konferencijoje prezidentas 
tačiau pastebėjo, kad nenuma
toma greitų rezultatų. Kadangi 
Kohler yra aukštų sugebėjimų,

ma iš karinių fondų, duodami 
ginklai, kad galėtų atremti prie
šo agresiją, 80% tos pagalbos 
yra paskola, o ne dovana, o ke
turi penktadaliai tos pagalbos 
suteikiama gerybėmis, kurios 
gaminamos Amerikoj ir taip 
duodamą darbo Amerikos pra-

Nauja šv. Tėvo enciklika
VATIKANAS. — Popiežius 

Jonas XXIII kviečia naujoj en
ciklikoje visus katalikus pa
sirengti Visuotiniam suvažiavi
mui, kuris prasidės spalio mė
nesio 11 d.

Enciklikoj, pavadintoj Peni- 
tentiam facere — Enciklika a- 
pie atgailą, rašoma apie naujuo
sius katalikų Bažnyčios užda
vinius ir problemas. Enciklika 
išleista liepos 1 d., Švč. Jėzaus 
Kraujo šventėje, turi 3,000 žo
džių. Joje Šv. Tėvas skelbia, 
kad visi krikščionys turi nusto

ti vykdyti prievartos veiksmus 
ir turi atsinaujinti dvasioje.

Taip pat Šv. Tėvas kreipiasi 
į visus pasaulio vyskupus pra
dėti savo diecezijose novenas į 
Šv. Dvasią dėl Visuotinio suva
žiavimo pasisekimo.

Potvynis Kinijoj

HONG KONG. — Šimtmety
je didžiausias potvynis palietė 
Kinijos Kwangtung provinciją. 
Iš Cantono išvyko apie milijo
nas žmonių kovoti su potvyniu.

Nemalonios gydytoju streiko 
pasėkos

REGINA, Sask. — Kanados
policija įspėta saugoti streikuo- , kurie gyventojai pasisako prieš 
jančius gydytojus ir jų šeimas, jį. Nepaisant streiko, kai kurie
nes gali įvykti išsišokimų. As
menys, pasivadinę Piliečių Ap
saugos komitetu, yra padarę 
užuominų, kad bus įmamasi 
prieš daktarus prievartos veiks 
mų. Apie 70 daktarų jau pasi
rašę sutartį ir dirba pagal vie
tos vyriausybės priimtą medici
nos aprūpinimo planą, tačiau 
dauguma streikuoja ir mano- • Reikalauja Laosu išimti 
ma, kad prie jų prisijungs ir Į geato globos

GENEVA. — JAV ir sąjun-
dentistai, kurių socialinės me
dicinos reformos kol kas nelie
čia. Saskatchewan provincijos 
sveikatos reikalų oficialūs as
menys skelbia, kad netrūkus at
vyks Britanijos daktarai, padė
ti gydytojams. Streikuojantieji 
daktarai sakosi, jog jie nesutin
ką, kad jų darbus kontroliuotų 
vyriausybė, tačiau premjeras 
Woodrow Lloyd teigia, kad dak
tarai labiausia rūpinasi tik pini
gais. Planas leidžia pasirinkti 
pacientam daktarus, bet riboja 
atlyginimus. Pranešama, kad 
mirė Metro Eftoda, 62 m., nes 
negalėjo prisišaukti gydytojo. 
Nepaisant visų nesutikimų, ti
kimasi pasiekti kokio nors kom
promiso.

Kadangi medicinos planas re
miasi mokesčių pakėlimais, kai

monei ir darbininkams. Loty-ij^jj - * Faulkner
mokąs rusų kalbą žmogus, galįs j nų Amerikai irgi reikalinga pa- * * c
padaryti gero Maskvos ir Wash- galba, kadangi ten yra skurdas
ingtono pasitarimuos. Taip pat 
pažymėjo, kad valstybės sekre
torius Rusk netrukus vėl susi
tiks su Sovietų užs. reik. min.
Dobrynin. Nors sovietai įtampą 
didiną, tačiau dėl Berlyno bus 
tariamasi, konferencija Laoso 
reikalu Genevoj vyksta ir liepos 
16-17 dieną bus atnaujintos nu
siginklavimo konferencijos.

Dėl pagalbos užsienio šalims
prezidentas pastebėjo, kad dau-1 ship 7, erdvių kapsulė, kuria 
giausia kontraversinis yra pa- j astronautas John Glenn apskri- 
galbos teikimas Lenkijai, Ju- do žemės rutulį, vakar atga-

ir net 11 mil. vaikų negali lan
kyti mokyklos. Be užsienio pa
galbos ten galėtų pasukti kraš
tai revoliucine kryptimi ir už 
tai Amerika neša bent dalį at
sakomybės.

Erdvią laivas 
Thailande

THAILANDAS. — The Friend

CHARLOTTESVILLE, Va. — 
Rašytojas William Faulkner mi
rė vakar nuo širdies smūgio, 
sulaukęs 64 m. 1949 m. buvo 
gavęs Nobelio premiją. Studi
javo Oxfordo ir Mississippi uni
versitetuose. Pirmąjį savo ro
maną “Soldiers Pay” išspaus
dino 1926 m. Rašytojas yra iš
leidęs eilę romanų ir novelių 
rinkinių. Jis mirė Oxforde? Miss.

goslavijai ir Indijai. G. F. Ken- Į benta į Thailandą ir išstatyta 
nan, ambasadorius Jugoslavijai, 
tikina, kad be paramos Jugos
lavija būtų nustumta į Sovietų 
glėbį, iš kurio ji jau yra išsi
laisvinusi 14 metų. Preziden
tas dėl užsienio pagalbos pas
tebėjo, kad daugiausia remia-

trims dienoms apžiūrėjimui.

Menzies Bendros Rinkos 
klausimu

daktarai dirba atvirai. Lenki
joj gimęs dr. J. Wilrniec pa
reiškė, kad jo pacientų yra chro 
niškų ligonių, senių ir vaikų ir, 
kad dabar, kada jis labiausia 
reikalingas, jis negalįs jų pa
likti.

gininkai išklausė Laoso min. pir 
mininko Souvanna Phouma skun 
do, kad Laosas būtų išimtas 
iš Southeast Asia Treaty orga
nizacijos — Seato globos. Lao
sas nėra Seato narys, bet yra 
kaip Cambodia ar Pietų Vietna
mas tos organizacijos teritori
joj. Kada buvo Seato 1954 m. 
organizudta, buvo pasižadėta 
Laosą ginti agresijos atveju. 
Princas Souvanna, kuris vadina 
si neutralistu, sakosi, kad Lao
sas tokios garantijos dabar ne
nori. Bet Genevos 14 valstybių 
konferencijos dalyviai dar ne
nutarė, kaip tą vadinamą Seato 
skėtį nuo Laoso nuimti.

atomų užraktai

WASHINGTONAS. — Prez. 
Kennedy kongreso paprašė 23, 
300,000 dol. elektroniniams įtai
sams, galintiems apsaugoti a- 
tominius ginklus nuo netikėto 
sprogimo arba nuo neatsakingo 
asmens piktnaudojimo. Šios su
mos būtų paskirtos Atomo Ener 
gijos komisijai.

• Anglijoj, Londone nupirk
tas už 75,000 dol. George Bra- 
que paveikslas. Išstatyta 100 
modernių įvairių dailininkų kū
rinių, kurių vertė 2,101,204 mil. 
dolerių.

KALENDORIUS

Liepos 7 d.: šv. Kirilas ir Me
todijus.

Liepos 8 d.: šv. Elzbieta, 
Tauragis, Dauga.

Liepos 9 d.: šv. Veronika, 
Aušrė.

Saulė teka 5:22 vai., leidžias 
8:28 vai.

ORAS

Chicagoj ir apylinkėse šian
dien tvanku ir šilta. Tempera
tūra virš 80 laipsnių.

Laisvė Alžirijoj pavirto į anarchiją. Čia matyti gatvėj laisve be- 
sidžiaugią musulmonai, stebį pogrindžio armijos paradą. Bet mu
sulmonai laisvę supranta, kaip įstatymų nepripažinimą ir per dvi 
nepriklausomybės šventės dienas buvo pavogta 700 automobilių.

(CP)

MELBOURNE, Australija. — 
Ministeris pirmininkas Gordon 
Menzies pareiškė, kad jis įsiti
kinęs, jog Europos Ekonominė 1 

Mirė aktorius politikas IBendruomcnė turėtų Paryti

LAS VEGAS, Nev. — Rex 
Bell, 58 m., savo laiko negarsi
nio filmo metu, kovbojinių filmų 
herojus, mirė širdies ataka. Jis 
buvo respublikonų partijos kan
didatas į gubernatorius, rudenį 
įvykstančiuose rinkimuose. Pa
liko žmoną ir du sūnus.

Raudonieji iš Laoso į 
Vietnamą

prekybinių nuolaidų dėl Britani 
jos įsijungimo į Bendrąją Rin
ką.

Milijonai pasirinko Vakarus
BONNA. — Vakarų Vokieti-1 , . 777 , „

ja paskelbė duomenis, kiek vo- i 752 aukst mokykh! moky' 
kiečių pabėgo iš Rytų Vokieti-

SAIGONAS, Pietų Vietnamas.
— JAV ir Vietnamo karinės 
jėgos susirūpino, kad iš Laoso 
daug raudonųjų infiltruota į Pie 
tų Vietnamą. Manoma, kad bai
gus Laose karą atsipalaidavo 
10,000 raudonųjų, kurie dabar į ' 
permetami į Pietų Vietnamą.
Kai kurie Amerikos pareigū
nai kritikuoja Washingtono po
litiką Laoso atžvilgiu, kadangi 
jie remia vadinamąją “neutra
liąją” vyriausybę, kuri sudary
ta raudonųjų įtakoje.

jos. Nuo 1945 m. iš viso iš Rytų 
Vokietijos į Fed. Vokietiją pasi 
traukė, persikėlė 3.7 milionai 
vokiečių. Tai yra skaičius, kurs 
įgalintų apgyvendinti 5,000 kai
mų. Būdinga, kad iš “komunis
tinio rojaus” pasitraukė ne tik 
įvairių profesijų gyventojai, bet 
ir milionai darbininkų, amatinin

Pabėgėlių skaičius pagal pro
fesijas atrodo taip: nuo 1954 
m. į Vakarus pasitraukė 3,371 
gydytojas, 1,329 dantų gydy
tojai, 291 veterinorius, 132 tei
sėjai, prokurorai, 679 advoka-

tojai, 17,082 inžinieriai ir tech
nikai, 16,742 mokytojai ir 960 
vaistininkų. Kai 1961 m. atsi
rado “kinų siena” Berlyne, pa
sitraukusių skaičius žymiai su
mažėjo. Tačiau per tris pirmuo 
sius 1962 mėnesius pasitrauku
sių į Vakarus suregistruota 5, 
649. Rytų Vokietijoje veikian-

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

— Alžirija kaltina, kad iš Mo- 
roko atėję karo daliniai užėmę 
jų vieną karinę bazę. Orane 
vyksta neramumai, dėlto kalti
nama slaptoji' armija. Įvestas 
draudžiamas laikas.

— Vakar JAV išsprogdino 
Nevadoje po žeme 100,000 tonų 
jėgos atominę bombą. Buvo no
rima patikrinti kaip būtų galima 
išsprogdinti pylimus ir uostus.

— Pacifike šiandien turėtų 
būti išbandyta atominė bomba 
erdvėj.

— Brazilijoj vyksta demons
tracijos, kad pasibaigtų strei
kas ir, kad sunormalėtų gyve
nimas.

— Adenaueris, baigęs pasi
kalbėjimus su de Gaulle, lankė
si Prancūzijos provincijoj.

— Lenkija pasirašė ekonomi
nės pagalbos sutartį su Jung
tinėm Arabų Respublikom.

— JAV paskolino Izraeliui 
35 mil. dol. sunkiųjų pramonės 
mašinų ir įrengimų pirkimui.

__Katangos prez. Čiombė kai
tina, kad centrinės Kongo vy
riausybės kariai užpuolė jo ka- 
tangiečius. Žuvo vienas karys 
ir penki buvo sužeisti.

— Havanos radijas kaltino, 
kad JAV karo jėgos iš Guan-čioje valst. saugumo įstaigoje 

(slaptoji policija) iš viso dirba J tariamo bazės šaudė 4 valandas
apie 14,000 karininkų, puskari
ninkių ir tarnautojų. Priskai
čiuojama apie 150,000 visokio

liepos 4 d. proga virš Kubos 
teritorijos. Esą, taip pat JAV 
pažeidė Kubos sieną savaitės

plauko šnipų. Ligi 1960 m. iš bėgyje net 19 kartų.
Vak. Berlyno ar Fed. Vokieti- — JAV karo tarnybon rugsė- 
jos komunistai į rytus pasigro- . jo mėnesį bus pašaukta 5,000 
bė apie 220 žmonių. vyrų.



DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. 'liepos mėn. T d.

VYČIŲ GYVENIMO ŽINIOS
DETROIT, Mich.

LIETUVOS VYČIŲ VEIKLA

Liepos 8 d., sekmadienį, 79. 
kp. šeimyniškas išvažiavimas 

prie Kent Lake. Kiekviena šei
ma kviečiama atsivešt savo vai 
gį ir gėrimą, nes nebus kur nu
sipirkt. Čia yra gera proga mū 
sų panelėms parodyti savo ga
bumą virti ir šeimininkauti; sa
vais pagamintais skanėstais ga
lės pavaišinti savo artimuosius. 
Kent Lake yra skersai kelio nuo

Kensington Park. Pravažiavus 
Kensington Park, už 1/4 mylios 
pasisukti į dešinę ir tuomet — 
iki Kent Lake.

Liepos 11 d., trečiadienio va
kare 7:30 vai. v., Dievo Ap
vaizdos parapijos salėje įvyks 
79 kp. priešseiminis susirinki
mas, po kurio bus' šeimyniškas 
vakarėlis. Prašom narių atsi
lankyti ir atsivest savo drau
gus; gal iš jų tarpo rasis naujų 
narių.

serys. Tuose Toronto Lietuvių 
vaikų namuose jų visas šešetas. 
Vienos jų Lietuvoje jau buvo 
vienuolės, kitos čia įstojusios ir 
čia baigusios mokslą. Pati šių 
namų viršininkė seselė Marga
rita Hanau lietuvių gimnazijoje 
baigusi 6 klases, o JAV atbai
gusi aukštesnį ir išėjusi aukš
tuosius mokslus.

Kai mūsų Chicaga jau kelinti 
metai pagarsėjo dviem parti
jomis — Alvudo ir Montessori 
— ir jų varžybomis dėl lietuviš
ko vaiko, tai Toronte mūsų mie 
los seselės (kito epiteto joms 
nerandu) be ginčų, kuris me
todas vaikui tinkamesnis, kibo 
realiai į darbą ir, nepaisydamos

ti daržą, dažyti, vesti atskaito
mybę ir tt? Toliau: juk jos, 
be to, visus metus dirba su vi
sų lietuv. parapijų vaikais, juos 
parengdamos pirmajai Komuni
jai (aišku, lietuviškai). Bene 
pusė jų dirba greta pasaulie
čių mokytojų, dėstydamos šeš
tadieninėje lituanistikos mokyk 
doje.

Kai eini per tų vaikučių dar
bo kambarius ir matai įvairius 
jų darbelius, iš kurių spindi lie
tuviška ir krikščioniška dvasia, 
tokios tuščios tau ima rodytis 
diskusijos, kuris metodas vai
kams labiau tinka : tu regi, kad 
gyvenimas ir darbas tuose na
muose vaikams patinka. Atrodo,
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TORONTE NEI ALVUDO, NEI 

MONTESSORI
Vaikų namuose eina didelis darbas 

B. BABRAUSKAS

Pakeleiviui, turinčiam porą 
dienų, neįmanoma apčiuopti vi
so lietuviškojo Toronto, kuris 
mūsų kanadiškiams broliams y- 
ra nelyginant Chicaga: jie taip 
pat plačiai pasklidę, turi savas 
parapijas, laikraščius, radijo 
valandą, kurią veda J. Simana
vičius, dovaninių prekių krau
tuvės “Dainos” savininkas ir 
vietos LB pirmininkas. Jie turi 
gausiausią šeštadieninę mokyk
lą — apie 500 mokinių. Toron- 

. tiškiai lietuviai neseniai įsistei
gė savas kapines, kurių dėl to
limesnio kelio tarpo neteko pa
matyti. Užtai, Juozo ir Vandos 
Kralikauskų lydimas, aplankiau : 
miesto kapinėse prof. Adolfo Ša 
pokos, žymaus istoriko, tauraus 
lietuvio, Tėviškės Žiburių įkūrė
jo ir redaktoriaus, kapą, kur 
tarp žydinčių gėlių .padegėmi 

' žvakę, prasmingai išreiškiančią
žmogaus gyvenimo trapumą.

Atlankius pranciškonų veda-; 
mą Prisikėlimo bažnyčią, iš kar 
to kilo bet kurios Lietuvos baž
nyčios prisiminimai: čia nė vie
no žodžio angliškai, čia nė vie
no mišraus ar “lietuvių kilmės” 
lietuvio. Senieji Kanados lietu
viai ar jų čia gimę vaikai jokio 
nepasitenkinimo nereiškia.

Lietuvių vaikų namai
Prie lietuviškų parapijų Ka

nadoje pradinių mokyklų dar 
nėra. Todėl ypatingas džiaugs
mas apėmė, išvydus Lietuvių 
vaikų namus, skirtus mūsų ma

žiesiems, priešmokyklinio am
žiaus vaikučiams. Stilingi nauji 
i ūmai, projektuoti arch. A. Kul 
pavičiaus, gražiai suplanuotas 
kiemas su įvairiomis pastogė
mis, miniatiūriniais namukais, 
baseinu, su rūtų, vyšnių, jaz
minų ir rožių alėjomis iš karto 
liudija, jog esi patekęs į lietu
vių vą.kų namus. Prie gatvės 
to paties architekto lietuviškas 
kryžius, kurio papėdėje iškal
tas parašas rodo, jog jis, kaip 
ir jo statytojai, ne laisvai čia 
atsirądo: “Esu išrautas iš Lie
tuvos pakelių, kuriose amžiais 
budėjau”.

Daug automobilių sustoja ties 
geležine tvora, ir pakeleiviai iš
lipę apžiūrinėja neregėtą kry
žių, skaito nesuprantamus žo
džius “Lietuvių vaikų namai”, 
o drąsesni įeina į kiemą ir klau 
šia, kas čia per pulkas vaikų, 
kuria kalba jie dainuoja. — Ar 
vengrai? — Ne, — seselės at
sako. — Ar ukrainiečiai? — 
Ne! Lietuviai, tikri lietuviai. — 
Tai būsit pabėgę iš Lietuvos? 
— Ne pabėgę, bet ištremti, — 
drąsiai atsako seselės ne tik 
savo, bet ir tų jau Kanadoje 
gimusių vaikučių vardu.

žydas ir juodukas, anglas ir 
vokietis — Lietuvos partizanai

Kas tos seselės, — tur būt, 
nebėra reikalo sakyti: aišku, 
tai putnamiškės, aišku, tai ar
kiv. J. Matulaičio įsteigtosios 
Nekaltai Pradėtosios Marijos se

Lietuviškas kryžius Lietuvių vaikų namų kieme Toronte.
Nuotr. N. Kulpavičienės

‘L-A
skolų naštos, šiandien turi jau kad jie nuostabiai klauso ir my- 
ir namus ir 80 vaikų, kuriuos ii savo globėjas, kurios jiems 
tėvai kasryt, vykdami į darbą, gal didesnę įtaką turi negu jų 
atveža, o vakare pasiima. tėvai, kurie ' vos porą valandų,

Čia dar tos gražios lietuviš- darbo, teturi laiko su
kos pasakos ne galas, tik pra-i J pabendrauti. O kai pridė- 
džia. Porą pusdienių tuose na- s^m, kad už dieną tėvai moka, 
muose praleidus, tiek teko pa-; r°d°s> tik $1.25, tai kaip išsiver 
tirti nuostabių dalykų, kad pa- Į seserys su maistu, pastoge, 
galiau nebežinojai, kas ten gali šviesa, šilima, jos vienos tegali 
būti nestebėtina. Visų pirma; Pasakyti.
kaip 6 seselės gali tokį būrį vai- Nuostabiausia, žinoma, buvo 
kų prižiūrėti, mokyti, visą die-. pati pabaiga. Po to, kai visą die 
ną valgydinti, pačios ne tik vir- j ną seseles su vaikais neišgir- 
ti, plauti, valyti namus, tvarky- dom kalbant kitaip kaip lietu

viškai, kai kieme pradėjo visi 
vaikai sutartinai dainuoti lie
tuviškai, užtraukdami ir naujau 
sias Lietuvos partizanų dainas, 
išvydęs porą vaikučių tamsaus 
veido, kitą — kumpos nosytės, 
— klausiu: argi čia ne vien lie
tuvių vaikai? Seselės Margari
tos atsakymas tiek pritrenkė, 
kad nežinau net, ar dera man 
viešai jį paskelbti. Iš 80 vaikų 
tik 20 tėra lietuvių... O kiti? 
Kiti — tikras internacionalas. 
Štai — seselė sako — tas žy
dukas gražiai gieda apie Kris-

j tų, taip pat dainuoja: aš Lietu
vos partizanas, anie juodukai 

1 iš Jamaicos, tas vengras ir tt. 
ir tt.

Nuostabu yra tai, kad visi 
vaikai kalba lietuviškai, gal dar 
nuostabiau tai, jog kitataučiai 
tėvai sutinka, kad jų vaikai bū
tų mokomi tik lietuviškai, nebi
jodami, kad sugadintų jų “ka- 
nadinio akcento”. Tur būt, ne 
mažiau nuostabu ir tai, kad pa
tys torontiškiai lietuviai užmirš 
ta Lietuvių vaikų namus. Jeigu 
tai daro tik dėl tolesnio kelio, 
tai būtų nepateisinama, žinau 
pvz. Los Angeles nemaža lietu
vių tėvų, kurie labai toli nuo 
vienintelės lietuviškos mokyklos 
gyvena, o tačiau susitarę vienu 
kurio tėvo automobiliu suren
ka iš įvairių kampų vaikus ir 
nuveža į mokyklą bei parveža 
į namus. O gal torontiškiai tiek 
turtingi, kad užtenka tėvo už
darbio — motinos gali visą die
ną savo vaikus namie prižiūrė
ti ir mokyti?..

Patriotiškai heroinis periodas
Kad N. P. Marijos seserys 

dirba lietuvišką darbą Putname 
ir Dainavoje, lietuvindamos lie 
tuvių dukras bendrabutyje ir 
stovyklose, to nebetenka šian
dien kartoti, kadangi tai visi 
labai gerai žino ir tų seselių rė
mėjai Chicagoje ar rytuose jau 
čia gyvą reikalą jas medžiagiš
kai remti. Betgi jos turi savus 
židinius Toronte, Montrealyje 
ir kitur, tik apie šiuos plačiau 
kažkodėl nežinome. O iš tikrųjų 
vienas tokių židinių Toronte by
lote byloja, kad šių seselių dar
bas lietuvybės srityje yra tie
siog heroinis: kada patys tė
vai lietuviai abejoja, ar reika
linga jų vaikams lietuviška mo
kykla (toji bėdos mokykla, šeš 
tadieninė!), abejoja, ar galima 
ir ar verta steigti lietuvišką gim 
naziją lietuviams /vaikams, šios 
seserys, pritrukusios lietuvių

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

• Redakcija dirba kasdien ~ 
8:30 — 5:30, šeštadieniais’ "S 
8:30 — 12:00.

® Administracija dirba kas.-: £ 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- S 
niais — 8:30 — 12:00. ■■■ ’s

vaikų, ima lietuvinti kitatau-1 
čius. Gal ne visi jie liks Lietu
vos partizanais ar ambasado
riais, bet tai jau ne seselių, o 
kitų uždavinys būtų juos, išė-: 
juslus iš Lietuvių vaikų namų, 
įtraukti į lietuvių bendruome-' 
nę.

Užuominomis bekalbant su i

viršininke, sesele Margarita; te
ko patirti, jog jos puošėlėja 
mintį įsikurti Chicagoje ir čia 
įsteigti lietuvišką gimnaziją: pa 
sirodo, jų tam rimtai rengiama
si ir jau turima nemaža šešėlių, 
baigusių aukštąsias mokyklas 
mokytojams. Ar nesutaps jų ke

(Nukelta j 4 psl t ■ '
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OPEN A SAVINGS ACCOUNT NOW
GUARANTEE SAVINGS & LOAN ASSOC.

CURRENT ANNUAL 
DIVIDEND PAYABLE 

OUARTERLi

•J

HIGH YIELD
NO DANGER OF MARKET 

FLŲCTUATION
AVAILABILITY
INSURED SAFETY
FREE POSTAGE BOTH WAYS

•FREE “GIFT FOR THRIFT”
(A CHOICE OF NOVELTY 
C01N BANK)

• WRITE FOR DESCRIPTIVE 
LITERATURE

f------------------------------------ CUT ON DOTTED LINE-------------------------------------------

» GUARANTEE SAVINGS & LOA.N ASSOCIATION
, ViS.'.I IA, CALIFORNIA • 0R FOR SPEEDY SERVICE MAIL TO GUARANTEE SAVINGS 
I & LOAN ASSOC. • P.0. B0X NO. 1035 CHURCH ST. STATION NEW YORK 8, N. Y.

□ I ENCLOSE CHECK FOR ____________________________
PLEASE SEND PASSBOOK ' --------------

□ PLEASE SENO HAU. INFORMATION ON GUARANTEE SAVINGS 
. LOAN. DEPT. 3T H

NAME
ADDRESS__________________
CITY !__________________ STAT£

ja

1962 m. Liep. 15 d., Clarendon Hills, III., Rte. 83 ir 63rd St
LT

Į PIKNIKĄ GALIMA VAŽIUOTI 

AUTOBUSAISCERtl&K

PASILINKSMINIMAS 
Visą laiką grojant puikiai muzikai

Autobusai išvažiuoja iš Cllicagos 
bažnyčių: Cicero 12 vai., Marąuette 
Park 12 vai., Bridgeport 11 vai., Tom 
Pulhnan 11 vai., ir Roseland 12 vai.

ĮVAŽIUOJANČIŲ LAIMĖJIMAI 
DIDŽIOJI DOVANA

.Autobusai jūsų lauks prie bažnyčios arba iš anksto vietą 
užsisakykite: CICERO pas P. DvilaitSenę, 1413 So. 49th Ct., 
Tel. TOwnhaIl 3-6775, MARQUETTE PARK pas Dubinskienę,! 
6605 So. Fairfield, RE 7-0934, BRIGHTON PARK pas A. Skra-' 
butienę, 2439 W. 45 Place, Tel. LA3-8828, arba p. Kerulj, 2421 
W. 45, Y A 7-2072, BRIDGEPORT pas Stella Kaulakis, 3247 
So. Emerald, Tel. CA 5-3016, arba M. Jaunienę, 3315 S. Eme
rald Avė., Tel. YA 7-3158, TOWN OF LAKE pusi P. Turskienę, 
4639 S. Hermitage Avė., Tel. YA 7-6053, KOSELAND, pas P. 
Rubiną, 10303 S. Edbrooke Avė., Tel. PU 5-8889, ir ĮVEST’ 
PULLMAN pas Gudžiūnienę, 12252 S. Green St., CO 1-3857,

SKANŪS LIETUVIŠKI VALGIAI

VliHi tmfieshJS kviečiame pasinaudoti proga pra
leisti liepos 15 d. tyrame ore, gražiuose Seminari
jos soduose, Clarendon Hills, Illinois, Route 83 & 
63 Street. Iš Seminarijos autobusai grįžta 7 vai. vak.

Compliments of: St. C. Lackatvicz FuneraI Home, 3424 W. 69th St. KE 7-1313
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NEREIKIA DUOTI ATSIKVĖPTI
Kai Amerika ar kitos tautos 

mini nepriklausomybės sukak
tis, lietuvį užlieja viltingas 
graudulys. Graudu, kad lietu
vių tauta yra pavergta, tačiau 
laisvės paradai ir triukšmin
gos iškilmės suteikia vilties, 
kad vieną kartą ir lietuvis tu
rės progos džiūgauti, švęsda
mas savo tautos nepriklauso
mybės dieną gimtojoje žemė
je. Tačiau visa tebus pasiekia
ma darbu ir kova. Gi ši kova 
yra ryžtingas darbas tamsoje, 
tikint, kad prašvis. Ir ligi pra
šviesės, esame, anot seno tei
gimo, kiekvienas savo tautos 
ambasadorius ir karys ir va
duotojas, ir politikas. Be abe
jo, yeikla turi būti koordinuo
ta, bet kiekvienas lietuvių vie
netas turi kelti sovietų padary 
tas lietuvių tautai skriaudas. 
Čia nereikia jokio patarėjo, vi
si žinom, kas yra mūsų prie
šas.

Išeis ar neišeis?
Los Angeles jaunų, aktyvių 

lietuvių būrelis gražiai užsire
komendavo, ieškodamas, kad 
kas nors iškeltų JAV senate 
Lietuvos reikalą. Tokių sena
torių ir kongreso narių jie su
rado jau dešimtį. Devynios re
zoliucijos liečia išimtinai tik 
Pabaltijo tautas, gi dešimtoji, 
kurią įnešė šen. Roman L. 
Hruska, liečia visus Sovietų 
Sąjungos pavergtus kraštus. 
Senatorius yra čekų kilmės ir 
jfuikifaū pažįsta komunistinę 
santvarką.

Visų mūsų lietuvių pareiga 
yra remti tuos reikalus, ku
riuos remia amerikiečiai poli
tikai .nepaisant, kad rezoliuci
jos gali ir nepraeiti. Juk čia 
ne klausimas — praeis ar ne
praeis, bet konkretus Lietuvos 
reikalų garsinimas. Nereikia 
būti naiviem, kad senatoriai, 
įnešę rezoliucijas, nežinotų tų 
sunkumų, kuriuos primena mū 
sų kai kurie asmenys, tačiau 
juk pats dalyko kėlimas, pats 
rėksmas kaip tik ir yra nau
dingas. Jei bolševikai jau de
šimtį metų stengiasi į Jungti
nes Tautas įvesti Kiniją ir vis 
jiem nepavyksta, niekas nesa
ko, kad jie kvailiai. Jie žino, 
kad nuolatiniu lindimu kas 
nors bus galima pasiekti. Pa
vyks ar nepavyks, bet bus pa
rodyta, kad pavergtieji neuž
miršo, jog yra kraštų, nešan
čių komunistinį jungą. Propa
ganda ir yra bent kol kas pati 
svarbiausioji šių rezoliucijų į- 
nešimo esmė.

Kas gi yra politika
Kai kas mano, kad toki kle

benimai į senatą reikėjo palik
ti mūsų vadovaujantiems veiks 
niams. Tačiau, kas gi yra poli
tika? Juk rūpintis savo tau
tos likimu yra kiekvieno lietu 
vio pareiga. Todėl politika yra

ir tada, kai amerikiečiam duo
damam koncerte ansamblio 
pranešėja angliškai skelbia, 
kad šiandien Lietuva neša ko
munistinį jungą. Įvairiuose A- 
merikos miestuose rengiami 
festivaliai taip pat duoda pro
gos lietuviams pasirodyti su 
savo programa, kurių metu 
skelbiama, kad Sovietų Sąjun
ga yra grobike, o tų festivalių 
metu dalinami anglų kalba iš
spausdinti lapeliai nurodo ko
munistinę grėsmę Amerikai ir 
laisvajam pasauliui.

Daugiau ar mažiau politika 
bus ir LB Chicagos apygar
dos suruoštas paviljonas, ku
rio metu daloma antikomunis
tinė ir Lietuvos reikalus aiš
kinanti literatūra, o ir lietu
vaitė gražuolė turės atsakinė
ti į įvairius suktus žurnalistų, 
retai ir prokomunistų, klausi
mus. Kadangi šis paviljono su 
rengimas pareikalauja daug 
lėšų, žmonių ir darbo, tai nie
kas į jį nesiveržia ir jo neva
dina politika. Kiekvieno lietu
vio pareiga yra būti politiku, 
kiek tai padeda Lietuvos var 
do kėlimui ir jos laisvinimui.

Žiburiai naktį
Įvairūs privačių asmenų iš

leisti antikomunistiniai leidi
niai, įvairios genocido ar ki
tokios parodos, įvairūs lietu
vių pasirodymai tegu būna po
litika, tegu skelbia, kad Sovie- 
tija graso pasauliui, tegu gar
sina Lietuvos reikalą. Tam mes 
čia esame. Jeigu mes tik atvy
kome į šią šalį praturtėti ir 
savo varganas galvas išgelbė
ti, mes esame savo tėvynės 
priešai.

Tiesiog gaila, kad yra žmo
nių, svarstančių, kas išeis ar 
kas neišeis. Jei taip būtų gal
voję lietuviai prie caro, nieka
da Lietuvai nebūtų sušvitus 
laisvės saulė. Svetimieji pri
mena mūsų laisvės reikalą, to
dėl juo labiau turime įuo rū
pintis mes patys. VI. Putvis 
yra parašęs, kad tauta, kuri 
nori būti gyva, turi nuolat 
augti, kilti ir stiprėti. Ji nie
kad neturi nustoti tikėjimo, 
niekad nenusiminti, niekad ne
nusivilti. Nesvarbu iš kokios 
Amerikos ar pasaulio dalies 
lietuviai dirba vienokį ar kito
kį Lietuvos vadavimo darbą, 
reikia jų žygius tik remti, nes, 
jeigu mes tylėsime, kiti mus 
užmirš. Geriausiai pasakė lie
tuvių delegacijai minėtas šen. 
Roman Hruska, pažymėdamas: 
“Nereikia duoti atsikvėpti”. 
Atseit, nereikia duoti atsikvėp 
ti jokiems valstybininkams ir 
visada kelti pavergtos Lietu
vos reikalus. Ir to nereikia 
užmiršti ne tik savo ar kitų 
tautų švenčių metu, bet nie
kada, nes mes esame sunkios, 
tačiau ne beviltiškos kovos 
pozicijoj. Al. B.

Apjungtoji Europa teigiamai veiktu 
pavergtuosius kraštus

Siekiant Jungt. Europos Valstybių. Europos apjungimas — teigiamas reiškinys 
ir kovoje už Lietuvos išlaisvinimą. Siekiant apjungtos Europos jau matyti aiš

kūs pažangos bruožai. De Gaulle laikomas kliuviniu.

Birželio mėn. Fed. Vokietijo
je, bavarų sostinėje — Muen- 
chene įvykęs Europinio Sąjū
džio kongresas — svarbus įvy
kis, ypač žvelgiant į būsimą 
Europos politinį persitvarkymą. 
Apie šį kongresą ir apie sieki
mus susilaukti Europos kraštų 
apjungimo verta prisiminti. 

Lietuva įsijungė po II pas. karo
Lietuviai, gyvenantieji egzi- 

lyje, į europinį sąjūdį įsijungė 
tuoj po antrojo pas. karo. Jie 
sukūrė vad. “Lestą” — Lietu
vos Europinio Sąjūdžio Tarybą. 
Šio sąjūdžio Rytų ir Europos 
centro organizacijoje Paryžiu
je mums atstovauja prof, J. 
Baltrušaitis. Prie Muencheno 
kongreso žygių dar pridurtina, 
kad visų dalyvavusių nusista
tymu neturi būti apsiribojama 
tik laisvąja Europos dalimi — 
į ateityje numatytas Jungtines 
Europos Valstybes turi įeiti ir 
kraštai, kurie šiandien yra ana
pus geležinės uždangos.

Muencheno kongrese dalyva
vo VLIKo V. Tarybos užsienių 
reik. tarnybos vald. dr. P. Kar
velis ir V. Tarybos narys J. 
Kairys (iš lietuvių dar dalyva
vo Radio Free Europe dirbąs 
V. Banaitis). Dr. P. Karvelis, 
ryšium su kongreso darbais 
yra suteikęs keletą informacijų.

Pagarba asmenybei ir 
demokratinė santvarka

Dr. Karvelio žodžiais, visų 
kongreso dalyvių įsitikinimu, 
būsimose Europos Jungt. Vals
tybėse turėtų smarkiai pakilti 
visokiariopa gerovė. Laisvoji 
Europa spinduliuotų į visą pa
saulį ir ji daug prisidėtų prie 
prablaivėjimo tuose kraštuose, 
kur šiandien dar siautėja sovie
tinė santvarka, alindama užim
tų ar “globojamų” kraštų gy
ventojus. Tačiau apsijungusiai 
Europai — teigia dr. Karvelis 
— pirmoje eilėje turėtų rūpėti 
ne ūkiniai laimėjimai. Pagarba 
žmogaus asmenybei, visakerio- 
pa laisvė, demokratinė santvar
ka — tai turėtų žymėti apsi
jungusios Europos dvasią ir 
atversti naują lapą tarpusaviuo- 
se santykiuose.

Tuo būdu, Europos apsljungi
mas būtų labai teigiamas reiš
kinys ir mūsų kovoje už savo 
krašto išlaisvinimą. Tokią min
tį iškėlė dr. Karvelis per Ame
rikos Balsą iš Muencheno.

V. ALSEIKA, Vokietija

Dar čia pridurtina, kad vie
na iš komunizmo skelbiamų tie
sų teigia, kad laisvasis pasau
lis niekad nebus pajėgus tarp 
savęs susitarti ir rasti bendrą 
kalbą. Tuo tarpu Europos ap
sijungimo žygiai negailestingai 
griauna šią komunistų, tik sau 
įsikalbėtą, kreivą pažiūrą į isto
rijos raidą. Tas apsijungimas 
virsta vienu iš esminių veiks
nių kovoje prieš Maskvos užma
čias užviešpatauti pasaulį.

15 metų vykdomi apsijungimo 
žygiai

Kai kalbama apie būsimas f 
Jungt. Europos Valstybes, rei
kia prisiminti 1948 m. gegužės 
mėn., kai Hagoje, Olandijoje, 
vyko europinis kongresas, da
lyvaujant visai eilei žinomų var
dų politikoje, ūkyje ir kt. sri
tyse. Anuomet Hagoje kalbėjęs
W. Churchillis bu-vo nurodęs, 
kad jis tik pratęsia savo 1946 
m. rugsėjo mėn. Ziuriche pa- ' 
sakytos kalbos mintis, kai jis' 
iškėlė būtiną Vokietijos ir ’ 
Prancūzijos bendradarbiavimo 
reikalą.

Astronautas John Glenn, pasipuošęs Texas valstybėje įprasta 
skrybėle, vaišinasi Houstone, Tex., kur buvo suruoštas pasveiki
nimas septyniems astronautams, apgyvendintiems tose apylinkėse.
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Rimties valandėlei

ŽMONIŲ ĮSTATYMAI
VYSK. V. BRIZGYS

Ne taip seniai jau susidūrė
me su džiugiu reiškiniu — D. 
Britanija siekia būti europinės 
ūkinės bendruomenės nariu, o 
vokiečių - prancūzų suartėji
mas jau pasiekęs tokį laipsnį, 
kad užsienio spaudoje jau rasi 
ir užuominų apie Bonnos - Pa
ryžiaus ašį.

Šešios organizacijos JEV 
kryptimi

Kai Muenchenč mieste birže
lyje posėdžiavo europinis sąjū
dis, jis apjungė bent šešias or 
ganizacijas ir jos visos siekia 
sukurti Jungt. Europos Valsty
bes. Štai jos; Europos Lyga 
ūkiniam bendradarbiavimui, Eu
ropos federalistų Britų Apjung
tos Europos judėjimas, Pran
cūzų Apjungtos Europos Tary
ba, Nouvelles Eųuipes Interna- 
tionales ir Socialistų Jungt. Eu
ropos Valstybių Judėjimas. Vi
si šie junginiai 1948 m. buvo 
sukvietę aukščiau minėtą kon
gresą Hagoje. Dabar Muenche- 
ne buvęs kongresas, kiek gali
ma spręsti, siekia praplėsti vi
sa tai, kas jau pasiekta. Pirmo
je eilėje čia norima apjungti 
EWG Europos ūkinę bendruo-

(Nukelta j 4 psl.)

Žmonių valdžios kiekviena 
savo šalyje yra prikūrusios tiek 
įstatymų, kad smulkiomis rai
dėmis jų spausdintų yra vis po 
kelis tomus. Visų jų nežino 
net ir stropiausi piliečiai, net 
advokatai ir teisėjai. Ameriko
je jų bent gatvėse ir viešuose 
parkuose ne tiek daug. Kai ku
riuos kraštuos, kur tik žengsi, 
tai vis užrašai: valdžios drau
džiama, miesto draudžiama, po
licijos draudžiama, draudžiama 
kalėjimu, draudžiama ištrėmi
mu ir t. t.

Jeigu gyvenime patyrinėtu
me, kiek ta įstatymų daugybė 
yra naudinga, tai visada sutik
sime, kad yra teisingas seno
vės romėnų posakis, jog blo
giausia yra ta valstybė, kurio
je daugiausia įstatymų. Dau
gybė tų įstatymų yra neverti 
popierio, kuriame surašyti. 
Daug jų yra nereikalingų, juo
kingų, neteisingų, žalingų. Yra 
tokių įstatymų, už kuriuos jų 
leidėjai yra verti kalėjimo. Iš 
buvusių ir dabar dar esančių, 
įstatymų galima surinkti kelias 1 
knygas medžiagos juokams.

Daugybės įstatymų prireikia 
tada, kai visuomenė ir įstaty
mų leidėjai iškrypsta iš prigim
ties kelio. Kai žmonės netenka 
principų, tada tenka kurti įsta
tymus pavieniams atvejams. 
Vieton principų žmonėms tal
kon ateina klaidingos nuomo
nės, nuotaikos, savanaudišku
mas, ir taip gimsta įstatymai. 
Visos tos įstatymų netvarkos 
nebūtų, jeigu visuomenė ir val
džia pirmoje eilėje saugotų pri
gimties reikalavimus, kurių pa
grindiniai trumpai pasakyti De
kaloge. Žmogus labai neteisin
gai sako, kad reikią vaduotis 
praktišku protu, o ne kokiais 
nors nekintamais prigimties 
principais. Tokie, tarsi, sakytų, 
kad žmogaus prigimtis ir žmo
gaus protas būtų arba ne to pa
ties žmogaus arba vienas ant
ram prieštarautų. Kai žmonės 
nusitaria esą tiek išmintingi, 
jog yra nereikalingi jokių ne
kintančių principų, tai daugėja 
mokyklos, kyla jose atskiros 
mokslo šakos, o tose mokyklo
se jaunimo dvasia, jo tikroji 
kultūra vis labiau ir labiau 
smunka, vis daugiau nelaimingų 
žmonių, vis daugiau reikia prie
vartos, lyg žmonės būtų netekę 
proto ir žmogiškos garbės. Pri
einama iki tokių nesąmonių, 
kad mokyklose draudžiama kal

bėti apie prigimties ir Dievo 
reikalavimus, tarsi tie būtų 
kokie tai visuomenės griovėjai, 
o iš jaunimo reikalaujama, kad 
jis tuos įstatymus žinotų ir 
juos saugotų. Čia tik vienas pa? 
vyzdys iš daugybės, kas vyks
ta, kai žmonių gyvenimą tvar
kančios instancijos, susikūru
sios sofizmus, paniekina žmo
gaus nuosavus principus, o va
duojasi savo nuomone, dienos 
naudos supratimu ir panašiais 
motyvais.

Žmonių valdžia yra tam, kad 
padėtų visų bendrus reikalus 
•— viešą gyvenimą tinkamai 
tvarkyti. Jiems turi rūpėti, kad 
visuomenė išvengtų klaidų, vi
sokių nelaimių, sekančių iš vals
tybės santvarkos ir dvasios. 
Kai valdžioje esą žmonės pra
randa teisinguosius gyvenimo 
pagrindus, jų negerbia, tai ir 
visuomenę jie įveda į klaidas, 
prikuria daug visokių nelaimiųj 
sunaikina didelę dalį žmogaus 
gyvenimo džiaugsmo. Juo dau
giau žmonių jų klaidomis pa
seka, juo daugiau nelaimingų 
individų, šeimų, juo daugiau ir 
suirutės visuomenėje. Tik per 
valdančiųjų kaltę daugybė jau
nimo niekad nepatirs padoraus 
gyvenimo džiaugsmo. Juos nuo 
pat kūdikystės klaidino ir gadi
no valdžios sukurta sistema mo
kykloje ir kitur. Tų žmonių 
gyvenimo laivelis sudužo jau 
kelionės pradžioje, atsitrenkęs 
į galią turinčiųjų sukurtas ir 
įstatymais paverstas klaidas.

Asmenys, teorijos, sistemos 
negerbiančios žmogaus prigiifi- 
ties principų ir Dievo duotų 
žmogui kelrodžių Dekaloge, ne
tinka nei jaunuomenei auklėti, 
nei visuomenei tvarkyti. Vieto
je dvasios kultūros ir darnaus 
gyvenimo, tokie skleidžia dva
sinį smukimą, pairusį gyveni
mą ir griauna žmonių džiaugs
mą, į kurį natūralią teisę turi 
kiekvienas žmogus.

MOTERYS IR VAIKAI — 
ATAKUOJANČIŲ 

KOMUNISTŲ PRIEDANGA
Pietų Vietname trys komu

nistų partizanų kuopos ataka
vo ir užėmė kaimą 50 klm. į 
pietus nuo Sąigono, pasinaudo
damos 100 moterų ir vyrų prie
danga. Kaimo gynėjai, pamatę 
varomas moteris su vaikais, ne
galėjo šaudyti į komunistus, ku 
rie buvo prisidengę moterimis 
ir vaikais.

Spaudoje ir gyvenime

MOKYKLŲ VARGAI LIETUVOJE

Savo visą dėmesį nukreipę į to
kius propagandinius dalykus, kaip 
sputnikas ir panašūs, Sovietai la
bai skriaudžia gyventojus kasdie
nio aprūpinimo reikmenyse. Taip
gi Sovietijoje, taigi ir Lietuvoje, 
yra didelė butų problema. Patys 
okupantų Vilniuje leidžiami laik
raščiai praneša, kad kai kur šei
mos gyvena susispaudusios viena
me kambaryje.

Ne geriau yra ir su kitomis bū
tinomis visuomeninėmis statybo
mis. Pvz. ta pati Vilniaus “Tiesa” 
Nr. 146 birželio 23 d. pirmame 
puslapj'je rašo:

“Daugelio švietimo įstaigų sta
tyboje naudojami žemos kokybės 
blokai, kuriuos tenka ištisai tin
kuoti. Labai blogai atliekami sta
lių darbai. Durų ir langų blokai 
įtvirtinami neprisilaikant techniki 
nių reikalavimų.

Techninės priežiūros inžinieriai 
retai lankosi statybose, ne laiku 
apiformina paskyras — užsaky
mus, nesprendžia kylančių techni
nių klausimų ir blogai kontro
liuoja darbus. Dėl to, atliekant 
darbus, pažeidžiami techniniai rei
kalavimai, ir dažnai juos tenka 
perdirbti. Vietos Tarybų vykdo
mieji komitetai ir liaudies švieti
mo organai taikstosi su tokia pa
dėtimi ir nesiima reikiamų prie
monių.

Respublikos Ministrų Taryba nu 
rodė Statybos ministerijai, kad 
mokyklų, .mokyklų-internatų bend
rabučių ir iki mokyklinių vaikų 
įstaigų statyba vyksta nepatenki
namai, ir pareikalavo imtis prie
monių atsilikimui likviduoti. Vil
niaus, Kauno ir Klaipėdos miestų 
vykdomiesiems komitetams nuro
dyta, kad nepakankamai kontro
liuojama, kaip statybos trestai at 
lieka mokyklų statybos darbus.”

J. Žvilb.

NUODAI TUKINA PELES

Žemės ūkio ministerija pradė
jo tyrinėjimą Norvviche, ar tik
rai Anglijos pelės ėmė tukti 
nuo naujų, tos pat ministerijos 
rekomenduotų nuodų pelėms 
naikinti. Sveikatos valdininkas 
pareiškė, kad šiuose nuoduose 
nėra arseniko, kuriuo sėkmin
gai buvo žudomos pelės, bet 
arsenikas buvo pavojingas ne 
vien pelėms, bet ir naminiams 
gyvuliams ir žmonėms. Arseni
ko pakaitalas ne tik pelių ne
žudąs, Ibet dar jas tukinąs.

J VYTAUTAS VOLERTAS■■

i UPĖ TEKA VINGIAIS
■
■

ROMANAS

— Pikta dvasia bus mane čia įsukusi, — deja
vo pas Jasaičius. — Nei man kada rūpėjo, kaip kas 
gyvena, nei ką. Dabar lyg šuva turiu apuostinėti.

— Jau toks darbas, _ užjautė Tomas.
— Pirma žmonės savo protu tvarkėsi ir vertėsi, 

kaip išmanė. O šita valdžia greitai nustatys, ką val
gyti ir kada ant puodo atsisėsti. — Apvaikščiojo vi
sus kambarius, išmatavo ir atsiduso:

— Trims išeina per daug. Teks dar ką įsileisti.
— Čia svetimas žmogus tik maišysis. Juk atskiro 

kambario nėra, — nusigando Julija.
— Toksai patvarkymas. Ne kambariais skaičiuo

jama, bet metrais. — Ir jis aiškinosi, kad nieko ne
galįs, kad taip jam liepta, o jei kas sužinotų, kad už
slėpė, įskųstų, ir tada jau baigta.

Jasaičiai turėjo atidengti paslaptį: Julija laukia
si antro kūdikio. Gal šitai padės?

— Žinoma, žinoma! — apsidžiaugė Juškelis. — 
Reikalas pasikeičia, ir galite ramiai gyventi.

Tačiau ne visur taip gerai baigėsi, ne! Užkliuvo 
tasai senio rūsys, iki šiol užmirštas ir niekam nerū
pėjęs. Užkliuvo todėl, kad į jį Zinevičius, seniui mi
rus, nešė ir krovė įvairiausius daiktus, kažkur gau
tus ar nematant paimtus, ir ten mėtėsi seni automo

bilių ratai, iširusios sėdynės, lentos ir geležgaliai, 
kad vos pajėgei duris atverti. O juk tai buvo gyventa 
patalpa, kurios liaudžiai vėl prireikė!

— Ar negalėtum tą skylę iškraustyti ? Žinai, vis
ką turiu surašyti ir atiduoti komitetui, užkalbino 
Juškelis.

Zinevičius paraudo ir atsakė:
— Kur nereikia, ten kiši nosį, o svarbesniais rei

kalais nesirūpini. Velnias gyvens tam rūsy!
— Gyvens ar negyvens, ale man taip pasakyta.
— Išsižiojo koks nususęs piemuo, o pats iš kailio 

neries, kad įtiktum. Kur viską dėsiu? — akirto ir 
nuėjo. (

Už kelių dienų ir vėl Juškelis kalbina:
— Būk žmogus, Zinevičiau. Ne mano šitai išgal

vota. Nauja valdžia duoda įsakymus.
— Aš nekraustysiu. O tu tik paliesk, jei nori! Sa

manom atsirūgsi! — Tuo ir baigėsi kalba, o Juškelis 
vaikščiojo susigraužęs ir neišgalvojo, kaip šiuo rū
pesčiu nusikratyti. Pagaliau numojo ranka ir rūsio 
niekur nepažymėjo.

Bet ramybe džiaugėsi ne ilgai. Rūsį užtiko mūre 
susispaudę rusai ir pareikalavo, kad jiems atiduo
tų, nes neturį kur daiktų pasidėti. O tie daiktai kas
dien plaukė glėbiais ir vežimais iš miesto krautuvių, 
kurios diena dienon tuštėjo.

Ir ką Juškelis turėjo atsakyti? Jis tik patraukė 
pečiais ir sumurmėjo:

— Nagi, prašau. Tik nęra kaip jį išvalyti.
Sekančią dieną atbildėjo sunkvežimis su būreliu 

kareivių. Žmonės dar nesuspėjo susivokti, kas dedasi, 
o Zinevičiaus daiktai jau riedėjo per vartus.

— Paminės mane, rupūžės! Nedovanosiu nei vie
nam! O Juškelis pirmas atsiims! — Zinevičius griežė 
dantimis išgirdęs, kas įvyko.

4.

Vasaros pabaigoje tvarka ėmė keistis ir Tomo 
įstaigoje. Kasdien ateidavo raštai, atleidžiu iš darbo 
tarnautojus, ir jų skaičius tirpo greičiau, kaip pava
sarinis sniegas. Likusieji sėdėjo, nieko neveikdami, ir 
laukė savo eilės. Įsaiga aptilo, ištuštėjo. Liko tik keli 
asmenys, jų tarpe ir Tomas Jasaitis.

Vieną rytą jį telefonu iškvietė buvusion ministe
rijom.. Už stalo sėdėjo uniformuotas rusas, o prie jo 
glaudėsi kažkoks lietuviškai kalbąs asmuo, niekados 
neregėtas.

— Pavardė! — užklausė jie, ir Tomas šiek tiek 
nustebo, kad žmonės, jį pasišaukę, nežinojo pavar
dės. Jasaitis atsakė, o tada sekė klausimas po klausi- 
simo:

— Vardas! Tėvo vardas! Kada ir kur gimęs’ 
Kiek tėvas turėjo žemės? Kokiom organizacijom! pri 
klausei. Žmonos pavardė? Vaikų skaičius? Ar tur 
giminių užsieny?

Ir taip ėjo ir ėjo pora valandų, kol prieš Jasai 
čio akis ėmė linguoti sienos, ir prakaitu nurasojo kak 
ta. Ruso padėjėjas atsilošė kėdėje ir prabilo:

— Draugas matai, kad liaudis amžiams nusikrat 
buržuazijos. Tačiau ji turi budėti, kad kontrarevoliu 
cinis elementas netrukdytų kurti šviesios krašto atėi 
ties. Kiekvienas užsimaskavęs buržuazinės santvarko 
šalininkas turi būti išaiškintas. Mes juos išknisim 
Nors pats esi kilęs iš liaudies, tačiau galvojimas - 
mes gerai žinome — jau užterštas. Iš kitos pusės, ei 
dar apyjaunis žmogus, ir tokiems duodame progc 
persiorientuoti. Eik ir dirbk savo darbą. Tačiau žinol 
partija apsimetėlius iškels aikštėn. O tie, kurie atė; 
iš liaudies, prisiplakė prie buržuazijos ir jai talkin; 
yra patys pavojingiausi. Jų iš akių nepaleisime.

(Bus daugiau)
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APJUNGTOJI EUROPA
(Atkelta ’š 3 psl. 7 

menę, Montan uniją ir Eura- 
tom, be to, siekiama atitinka
mai “sudemokratinti” visus or
ganus, kad kontrolę vykdytų 
visuotinais rinkimais sudarytas 
parlamentas.

Šį kartą pasigesta didžiųjų 
vardų

Nors Muencheno kongrese 
dalyvavo visa .eilė žinomų poli
tikų (Brentano, de Madariaga, 
Paure), vis dėlto buvo pasiges
ta didžiųjų kovotojų vardų už 
Europos apsijungimo idėją. Pa
minėtini bent keturi jų, tai — 
kancleris Adenaueris, W. Chur- 
chįll, Robert Schumann, P. H. 
Špaak. Tuo tarpu prezidento 
de Gaulle politinis poveikis-, sa
koma, buvęs jaučiamas visą 
laiką, nors jo vardo niekas ne
buvo minėjęs. Ne taip seniai 
gen. de Gaulle iškėlus supra- 
tautinės Europos idėją, dabar

laikoma, kad visi generolo su
manymai reiškia rimtą kliūtį, 
sieKiant didžiojo tikslo — Eu
ropos apjungimo.

Būsimos JEV-bės be autarkinio 
pobūdžio

Prisimenant Europos Sąjū
džio kongreso darbus Muenche
ne, dar tenka pastebėti, kad jos 
dalyvių priimtame memorandu
me nurodyta, jog busimoji eu- 

, ropinė politinė bendruomenė tu- 
! rėsianti vykdyti bendrą užsie
nio ir gynybos politiką. Numa
tyta ir bendra valiuta. Priešin
gai kai kuriems būkštavimams, 
būsimos JEV-bės neturėsiančios 
autarkinio pobūdžio. Priešingai, 
dar labiau būsią gyvinami ry
šiai su likusia pasaulio dalimi.

■ Buvo pasisakyta ir už tolimes
nį bendradarbiavimą su J. A. 
V-bėmis ir iškelta, kad NATO 
ir toliau turi likti svarbiausia 
Europos gynybos grandimi.

TORONTE
(Atkelta iš 2 pusi.)

liai su tais, kurie jau konkre-
| čiai daro žygius steigti Chica
goje lietuvių gimnaziją?

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI

ZENITH HOTEL and MOTEL 
“OPEN YEAR AROIIHD”

Rkcellent accommodations, single units and suites. All units furnished 
in excellent deoor. Combination baths or shotvers. TV. Cottages with 
sitting rooms. Exceilent dining room serying only the finest food. 
“Close to Shrine.” Kree bus Service, 1000 feet from Shrine. For reser- 
vations phone—ivrite—įvirę. Phone: 26.3-3741 and 263-3595.

ON HIGHAVAY 15
STE. ANNE DeBEAUPRE, QUEBEC, CANADA

DĖMESIO !

NUMAŽINTOS KAINOS
Automobilių apdraudoms 

1A—10/20/5 Kaina ©jSd
6 mėn.pcriod. $*»*»««* 

Išrašome ir patarnaujame visokių 
rūšių apdraudas lengvais mėnesi

niais išmokėjimais.

BACEVIČIUS
APDRAUDĘ agentūra 

6455 S. Kedzie Avė. PB 8-2233

Visi Pittsburgh’o lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

PNisburgh’e Lieftmy 
Kataliku Radijo Pregramę

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
IŠ STIPRIOS TR GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS

Kiekiveną sekmadienĮ nuo 
1:30 Iki 2:00 vai. p. p, 

Visais reikalais kreipkitSs šiuo ad 
resu: Litheanlaų Catholic Hour
Radio Station WLOA, Braddock, 

Pennsylvania

LEARN IBM
KEY PUNCH IN 3 VVEEKS
Mdrning—After noon—Evening 

and Sat. Classes
Call 644—9603

Rm. 7134 Mercbandise Mart 
4150 N. Milvvaukee, Chicago 

6233 S. 'VVestern Avė., Chicago 
5217 Holmian, Hammond, Ind. 
228 N. Genesec, AVaukegan, III.

COMPTOMETER SCHOOL 
(A Victor Comptoineter Corp. 

Activity.)

Jive your children
dusic Icssons. AU Instruments taught 
iy expcrt instruotors. — Instrument 
cntal. Accordion, Brass, Guitar, Pia- 
io, Violin, etc.
WM. P. LAUX MUSIC STUDIO 
417 N. Melvina Chicago

Phone KI 5-3015

CONTRACTORS

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

'etrauskas Consfructson Co,
1523 W. 69th St. PR 8-3792

O Siiin tarnu hflisrdamas turiu 1 Mūrinis. 2 butai ir biznis. Alvva Biznio niūras prieš parką. 2 mo- U ŠIUO tarpu naigaamas tunu radljatoriajs šildymas. 2 auto. gara- derlius butai. Maisto prekyba apie 
pažymėti, kad Nek. Pr. Marijos žas. $12,000. ^e.ooo 2nn’etin§s paJamos- Garažas.

, Gera proga. — Didelis pajamų na- LJZ ♦
i (Immaculata) lietuvaičių sese- mas. 2 butai — 7 ir 3 kamb., 2 ka- ! Naujas mūras. 2 modernūs butai 

, ... , . . binetinės virtuves. Naujas alyva šild. po 5 kamb. Arti mūsų. Atskiri šil
tų darbas tikrai vertas ir rei- Apsauga nuo potvynio. Alum. lan- . dymai. Objektas $39,500.
kalingas 1. moralinės paramos, S « kamb mūras. Labai modernūs i buteT'T/a5 Tr,k4tOkambraAtski?ietgazu 

2. medžiaginės paramos ir 3. sirnym^. $2o‘mS Alumin- lan^ai- Garažas,
vertas atkreipti dėmesį mergai
tėms, jaučiančioms pašaukimą 
į tą sritį. Torontiškių seselių 
namų adresas: Lietuvių vaikų 
namai, sesuo M. Margarita, 57 
Sylvan St., Toronto, Ont., Ca
nada.

1. Mūriu. 4 būt. prie 72 & Mozart,
naujas šildym., garažai, geros paja
mos. $42,900....................................................

2. Mūriu. 2x6, po 3 mieg. fcieik- 
vien. nauji du šildym., garažas, 
Bright. P., atpigintas, skub. parda
vimui. $26,S00. .

' Mes patrnaujame visų rūšių drau
stai 1aukšto mūras, ^ metų.^ 2 . dirne: gyvybes, susirgimo, ugnies,

' auto. paskolų draudimas, nelaimin-

VYRAI IR MOTERYS

RESTAURANT 
HELP WANTED
,Experience not necessary
• GRILL MAN 

FRY MAN 
PORTERS 
DISHWASHERS

• WAITRESSES
Steady all year ’round work.

Good Pay. Good tipping 
Stop at

ferry’s Drive-In 
Restaurant

J<

905 E. Rand Rd. 
Mount Prospect, Ulincfis 

Phone: 392-2240

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

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

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

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

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

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

Arti mūsų. Beveik naujas 4 
kamb. mūras. Aukštas stogas. Alu
min. langai. GeležJ tvora. Sausas rū
sys. Garažas. $19,800.

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

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

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

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

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

Pajamų mūras. 2 butai — 4 ir 2 
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

gų atsitikimų ir daug kitų. Mūsų 
įstaiga veikia nuo 9 v. ryto ilki 8 v. 
vakaro.

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

Murins (i kamb., 2 blokai nuo Ma
ria High, 30 p. lotas, nauja vonia, 
3 mieg., gazo šild., $16,90Q.

Lotas 35x125 su 4 kamb. mūrinius 
namus, labai geroj vietoj, galima 
statyti 2 butų namą. $1 3,950.

Mūrinis lj^į 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 W. 69th ST. NE 6-5S5I
2-jų butų med. 5 ir 5 kamb. 50 p. 8 metų — 4’Ą kamb. mūr. Alvva —1 VT1U O C? 11 zl -“I O rm v, X 4 I z-< __J I a. 1- - .. j. . .v . -sklypas. Šildymas gazo pečiais. Gara
žas. Arti 45-os ir Fairfield. $17,500. 
2-jų butų med. 6 ir 3 kamb. šildy
mas gazo pečiais. Brighton Parke. 
$14,500.
2-jų butų mūr. 6 ir 5 kamb. namas. 
Šildymas gazu-karštu vandeniu. Ga
ražas. Arti 69-os ir Fairfield. $27,750. 
4 metų 1% aukšto mūr. 5 kamb. 
( 3 mieg.) apačioj; 4 % kamb. viršuj. 
Garažas. Arti 6 4-os ir St. Louis. 
$30,500.

radiant heat, garažas. Alum. antrieji 
langai. Arti 64-tos ir Kostner. 
$21,500.

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

4 butų mūr. Visi po 5 kamb. (Z 
butai po 3 mieg.). Alyva, karštu 
vandeniu šildymas. Mūr. garažas.

j Arti 60-os ir Washtenaw. $49,900.

Kaip iš granito mūro rezidencija ! kamb. Apie $3,200 nuomos. Atskir.
ant 43 p. loto. Žavus 7 kamb., 4 
dideli mieg. Karpetai, keramikos 
vonios, čerpių stogas. Dienos kaina.

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

šildvmai. Kaina $24,000.
Medinis — apkaltas. 8 butai lr

biznio patalpa. Apie $4,000 nuomos. 
Ir šiandien vertas daugiau $16,000. 

Kitur. 3-jų aukšti] mūras. 5 butai po1___ r- a X,;, Dclnino’dakarpetai, i 4 kamb. Atskiri šildymai. Pelningas 
namas už $15,300.

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

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE

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

HELP VVANTED — MALĖ

ENGINEERS
encellent opportunities

Tiie foliowing openings are career 
opportunities with the P.rocess 
Eąuipment Division of a Progressive, 
dynamic, diversified produet Corpo
ration. A. O. SMITH is constantly on 
the seareh for men vv.ith g.rowth po- 
tential. If you fėel that you are 
seeking a new opportunity — one 
vhich affords a future bksed on 
what you pua in to it, then 
these openings:

ASSISTANT SUPERINTENDANT
Exp,e.rienced men to direet. manu- 

facturing Of Pressure Vessels. Heat 
Exchangers, and Nuclear Reactors. 
Mušt know heavy plato velding, 
machining and asscmbly. To super- 
viso approximatcly 200 proeoedures. 
Engineering degree preferred.

MATERTATz AND PRODUCTION 
CONTRGL MANAGER

Experiėnccd in maeh.ino loading. 
scheduling, and rnanning in process 
eąuipment job sho-p. Should be fa- 
miliar with modern produetion cont- 
roi tcchniąues utilizing E. D. P. M. 
application. Degree preferable.
PORMAN (Velding or machinery)

• One Involving heavy machining aini 
one involving eode velding- on Pres- 
sute Vessels, Nuclear Reactors and 
Heat Exchangers. Will supervise 
approximately 30 men.

QUAU.Tr ASSURANCE 
SUPERV1SOR

Mušt know n-ondistractive testlng, 
x-ray, gamma and ultra-sonic in- 
spection and tęst techniąue. Should 
hąve B. S. degree.

MANUFACTURING l’LANNERS
Plans and develops methods and 

procedūros on inachinc tool opera- 
tions and on assembly and l'orming 
operations sueh as velding, breaking, 
rolling, etc.

VELDING ENGINEERS
Will set up procedures, improve 

existing procedures. B. S. degree 
preferred.

INDUSTRIAL ENGINEERS
Capable of perlorniing time stui- 

dies, established methods and stan- 
dards.

Should hav.e a knovvledgo of veld- 
ing and machining operations. Deg- 
rce preferred, būt not esseiltial.

Send resume including salary to:
D. H. DEVINE

A O. SMITH CORP. 
. Box No. 584,

Milwaukee, Wisconsin
An etiual opportunity employer.

HELP WANTED — MOTERYS 

REGISTERED

NURSES
EXCELLENT IMMEDIATE 

OPENINGS
All shifts open. Differential paid 
for shifts. 84-bed hospital. Liberal 
personnel polieies. Work in beau- 
tiful California where the weather 
is always beautiful.

DIRECTOR OF NURSES 
RIVERVIEW HOSPITAL 

SANTA ANA, CALIFORNIA
EXPERIENCED COOK AND 

TW0 TRAY GIRLS, who can 
understand and speak English. 
Excellent tvorking conditions. 
Blue Cross, uniforms and meals 
are furnished. Call Miss Bagdon, 
RE 7-4600.______________________

Reikalinga virėja katalikiškai 
klebonijai. Duodamas kambarys it 
maistas. Turi mokėti bent trupu
tį angliškai. 420 Glenwood Avė., 
Glen Ellyn, III. telef. HO 9-0404.

ENGLEWOOD HOSPITAL
bas c.vcellent immediate openings for

Registered Nurses
Ali shifts open. Good salaries plūs 

differential for shift work. 
Writ.e, wirc, call or apply

ENGLEW00D HOSPITAL
6001 So. Green St., Chicago, III. 

TR 3-4500

IEŠKOMA PRITYRUSI VYRĖJA 
RESTORANUI.
Tel. PO 7-9675

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

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

ŠIMKUS
RKAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

4259 So> Avė.
Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

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

IŠNUOMOJAMA

Išnuom. butas 6 kamb. pirm. 
aukšte, 1829 So. 49 Ct. Cicero. 
TO 3-2774 

Išnuotm. kambar. su baldais Ci-

TINKAMAS DIDELEI ŠEIMAI
8 kambarių mūr. bungalovv Mar

ąuette Pk. šildymas alyva. Antri lan
gai. Dvigubas garažas. Proga pirkti 
Kaina numažinta iki $17.500.

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

SENI ŽMONĖS
Parduos už geriausią pasiūlymą! — 
Bridgeporte 4 po 4, 1 po 5 kamb. 
ir krautuve, mūr. Gazo šiluma.

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

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

KAM MOKĖTI NUOMA?
Visai su mažu įmokejimu galite nu
sipirkti 5 metų 41/0 kamb. mūr. bun- 
galow Marąuette Pk. Savininkai iš
sikėlę į South Bend, Ind. — turi 
parduoti. Proga pirkti!

VASARVIETĖ
Su baru ir restoranu Beverly Shc 

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

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W6st 7Ist Street
Tei. WAlbrook 6-8015

Mūr. 1 % aukšto: 5 r 3 kamb. 14 
metų, 44 ped]] lotas. 62 ir Pulaski 
Puikus pirkinys.

Mūr. 4 po 4, gazo pečiais šildy
mas, Brighton Parko centre.

Mūr. 6 ir 5, centr. šildymas, ar
ti Archer susisielkimo, žemi mokes
čiai.

CICERO—BERWYH
_2-jų butų namas — 4 ir 4 švie

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

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

Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas. 
3 butai po 5 kamb. (8 miegamieji). 
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

6 kamb. mūrinė resid., šildymas gazu, $1,500, įmokėti, už $16,500.
5 kamb. namas 1% aut. garažas. 1 akras žemės. $10,000.

Sklypai mieste, visi patogumai, po $1,500. Akras žemės,ąžuolyno $10.00. 
Pajamų nuosavybė, gražus sodas, labai graži vieta, senatvė verčia parduoti.

4 ir 5 butų namai, geros rendos, mažas įmokėjimas, priežastis—liga. 
Puikus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos šeimos svajonė.

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

Marą. Park. Mūr. 2x4 garaž. 820,900. 
Gage Park Nauj. mūr. 3 mieg. d. 
lot. turi tuojau parduoti, išvyksta iš 
Steito. 816,850.
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

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

6 kaimb. mūr. bungaloiv, 3 mieg. 
kamb. Plytelių vonia. Karštas van
duo, gazu apšild. Žiem. langai ir 
sieteliai. Cementuota “alley”. Arti 
katal. ir vald. mokyklų. Apylinkė-

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

Marq, Pk. mūrinis labai geram 
stovy 2x5, dideli kambar., cent
rai. šildym. gazu, gražus rūsys. 2 
mašinų garaž., prie geros transp. 
mokyklų ir krautuvių. Skambinti' 
savininkui H,E 4-2228.

cero, galima naudotis visu butu. ! Tik $23,300 už 2-jų butų gerą pa- ___
$35 mėnesiui. Pageidaujama mote- Jamųi mūrinį Brighton Parke, Mont- I . - jr Lawndale7 Apžiūrėji- AUŠROS VARTŲ PARAPIJOJ
rio to 3.7ŪR9 L____ T3TT k ookk — e parduodamas 2-jų butų namas poris. TO 3-7582,__________________

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

Marą. Parke, naujam name, iš- 
nuomuoj. modern. įrengtas, 6 kam. 
(3 .mieg.) butas. Teirautis PR 8- 
3799.

HELP WANTED — VYRAI

REIKALINGAS SALDŽIŲ
BULKUCIŲ IR PYRAGO

KEPĖJAS

ir pastogė. 
Garažas.

šildymas

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

karštu vand. ! mui skambinkit RE 5-0355 po 6 
-v. v.

Nepraleiskite gerą progą: dėl 
ligos skubiai reikia parduoti IV2 
aukšt. 2 būt. medin, prie 63-čios 
ir Kedzie, 6 ir 3y2 kamb. garažas, 
tik $14,400.

Perskaitę “Draugą", duoki 
te jį kitiems pasiskaityti.

6kamb. su 2-jų butų namuku po 
lx/2 kamb. namuku užpakaly. Vis
kas pilnai atremontuota. Nebran
giai, tikrai geras pirkinys.

2229 VVest 23rd Plaee

CONTRACTORS

Pirkite JAV Apsaugos 
B o n u s I

Skelbkitės “ĮTrauge”.

VIEŠOS VARŽYTINES (Master’s Sale) 
vedamos Vyriausiojo Cook County Teismo 
Mastei of Chancery DANIEL A. COSTIGAN.

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

5(4 kambarių mūrinis “randi”, pilnas rūsys, 2 mašinom medinis 
garažas, duju šildymas. Puikiame stovy. Mokesčiai $417.00.

SOUTH LAMOM AVENUE
Įvertinta $17,500. Minimaliais pasiūlymas $11,700. 10% grynais
įmokėti perkant. Aiškūs nuosavybės dokumentai ir “prorations”. 
informacijoms skambinti vakarais, ĮVIRS. ALONZO, LU 2-9512.

Skaitykite ir platinkite dienrašti “Orauj’a’’

Išnuomuojam ar uarduod. pilnai | NORKUS R.E. 2405 W. 51st. tel. 
apstatytus 6 -"cottage” vienetus i AVA 5-5030 arba PR 8-3579. 
ant didelio sklypo. Modern. karšt. Į “ ' ' ' ” ~
vand., dušai. Prieinama kaina. J MŪRINIS 6_ butų. o po j4 kamb. 
Skambinti Lakeside 9611, ar RO 6 kamb. Rūsys. Apylinėje 26 ir 
1-3540, Chicagoj. Ar rašykit Mrs. Į California. 2 auto garažas. Pah- 
P. Stein. c/o General Delivery, I kimas, nebrangiai. Pajamų $4,272.
Union Pier, Mich.

Išnomuojamas kambarys beis
imo,nte ir garažas.

6947 So. Washtenavv Avė.

Išnomuoj. miegam, kamb. ar 
kambarys su išlaikymu. 2901 So. 
Emerald Avė.

Marą. Parke išnomuojam. 3 
kamb. butas pirmam aukšte. 7034 
So. Rockwell St.

Išnuomuo.i. 2 butai: 4 kamb. 
antram aukšte — $30.00 savaitei 

MARY LORD PASTRIES ' ir 3 kamb. rūsy. — $20.00 savai- 
265 Alice Wheeling, Illinois į tei. šildymą, elektr. ir dujas ap-

Tel. LE 7-5950

VYRAI 
VALYMO DARBAMS

Sanatarinės departamentas reika
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. ROCKVVELL STREET

“Lygių Galimybių Darbdavys”.

PROGOS-OPPORTUNTUES

Parduodama gerai išvystyta like
rių prekyba (Liquor Store) ir ta
verna Marąuette Parke. Reta pro
ga perimti pelningą prekybą, km 
ri daro apyvartos apie $80,000 i 
metus. Dėl sąlygų kreiptls laišku: 
“DRAUGAS”, Adv. Nd. 4842, 4545 
W. 63rd St., Chicago 29, Rlinois.

(sk.)

moka savininkas, 
be. 476-8913.

Su baldais ar

Išnuom. 4 neapstatyti kamba
riai pirmam aukšte iš kiemo. $85 
mėnesiui. 46-ta ir Talman. CL 4- 
8779.

Išnuomavimui šviesus, didelis 
kambarys naujam name su atski
ra vonia ir kitais patogumais prie 
gero susisiekimo. Tel. 436-1351.

Bargain Gage Parke 
I1/2 aukšto medin., 2 švarūs bu

tai, pilnas rūsys. HE 6-1517.

2 aukštų mūr. po 3 mieg., 2 
atskiri šildymai, 40 pėdų sklypas, 
garažai ir daug kitų priedų. Gage 
park. Skubiam pardavimui tik 
$24,900, arba rimtas pasiūlymas. 
LU 1-0401.

Apžiūrėjimui sekmadienį 
liepos 8, 12:30 iki 4:30

Nebrangus 6 kamb. mūr. bun- 
galotv, 7207 So. Rockivell.

Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas J1 sto
vių dienraštis, d skelbimų kaino* 
visiems prieinamos.

Nuomininkai patys apsišildo.
$25,000; įmokėti $5,000. SVO

BODA, 3739 W 26th St. LA 1- 
7038. ■

Netoli Michigan ežero mūr. 
rooming h. Pajamų virš $14,000. 
Tik $35,000. LU 1-0400.

Savininkas parduoda mūrinį na
mą Marąuette Parke, 6 ir 7 kamb.

PR 8-0005

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

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME ĮVAIRIUS RE ZIDENCINIU8 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

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

CICERO permodeliuotas 
4x4 kamb., beržo spintel. virtuvėj. I 
Pajamų apie $285 mėnesiui. Nuo- ; 
mininkai apšildo butus. Mokesčiai ' 
tik $86. Kaina $23,900. Įmokėti 
$5,000. SVOBODA 6013 Cermak 
Rd. Cicero. OLympic 2-6710, BI- 
shop 2-2162,

8 butai po 4 kamb. mūr. Visi 
patogumai. Pajamų $420 į mėn. 
Kaina $23,500. Tarpininkams ap
mokama. 2214 VV. 18th Place, HA 
1-1954.

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013B

2741 VVEST 69th St. 
b Chicago 36, Illinois
K S

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

Tel.: PR 8-4268 lr TE 0-K6S1 į

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

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

LA 1-6047, RO 2-8778

Marą. Pk. rajone mūr. apart. 
Pajamų $30,000. Savininkas galėš' 
paimti jūsų namą imokėjimo są
skaiton. LU 1-0401.

6 room — 3 bedroom town- 
house, 6353 S. Lockwood. Will į 
sėli on contract $18,900. LU 1- 
0971,

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 įvertintuėnet. Teirautis telef. 
PR 6-6848.

Marą. Pk. 7034 So. Rockwell 
parduod, 2 būt. medin, namas. At
skiri gazo šildymai. 2 mašinų ga- 

1 ražas. PR 8-3654. i

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gasu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur
naces) visų dydžių oro vėsintu
vus bei Air Conditioners ir atlieka 
visus skardos darbus,

7304 So. Rockwe!9 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 METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

Juozas žemaitis OL 6-0412 
Victor Skade ST 8-9272

VACYS
CONSTRUCTION C0.

Heating Contractor
Greit, sąžiningai lr garantuotai 
Įrengia naujus. DorstatO senus 
Įvairiu rūšių gazu. alyva tr ang
lim kūrenamus Dečius, vandens 
boilerius. Vandens nutekėjimo 
rinas (gutters) lr kt. darbus. 
Nemokamas apskaičiavimas.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 0. Westens Ave« 
Chicago », HL 
Tel. YI 7-844?

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST S-0703 OL 7-2004 Chicago, UI.

QUAU.Tr


MŪSŲ KOLONIJOSE
Dayton, Ohio

Juozas Gečas., su šeima iš 
Brooklyn, N. Y., persikėlė gy
venti į Daytoną. Iš oficialių in
formacijų apie darbo sąlygas 
Gečas nusprendė, kad Daytonas 
yra viena iš geresnių įsikūrimo 
vietovių. Tik ką atvykęs, kaip 
auto mechanikas, tuoj gavo dar 
•bą, nusipirko namą ir pradeda 
įsijungti į Daytono lietuvių gy
venimą.

Trys day touiečiai: Edmun
das Drukteinis, Simas Dyšas ir 
Raimundas Bučmys dalyvavo 
lietuvių berniukų stovykloje Ma 
rian Hills, III. Visi trys “vyrai” 
stovyklavo pirmą kartą ir tu
rės labai gražių prisiminimų.

Dvi daytonietės: Aldona ir 
Birutė Masilionytės stovyklau
ja Putnam, Conn. Tai nebe nau 
jokės. Ilga kelionė iš Daytono 
į Putnamą rodo, kaip jos bran
gina stovyklavimo dienas.

Jaunieji vyčiai ruošiasi į Dai
navos stovyklą. Jau yra trys 
kandidatai. Tikimasi, atsiras ir 
daugiau.

Šv. Kryžiaus parapijos salė
je rengiama biblioteka. Jonas 
Kasias padovanojo Katalikišką 
enciklopediją, o Jonas Radaus
kas — amerikonišką. Dar reik
tų ir lietuviškos.

gauja Kennebunkport, Maine, 
pas tėvus pranciškonus.

Algis Katilius liepos 7 d. pri
ėmė moterystės sakramentą šv. 
Kryžiaus lietuvių parapijos baž
nyčioje.

Judita Petrokaitė, baigusi su 
pasižymėjimu aukštesniąją mo
kyklą, gavo stipendiją į Day
tono universitetą. Tai katalikiš 
kas universitetas. J. Petrokai
tė dalyvauja lietuvių parapijos 
chore ir Lietuvos Vyčiuose.

Trys lietuvaitės: Marilyn Lu
cas, Loretta Omlor ir Rosalie 
Vangas šiemet baigė katai. Ju- 
lienne aukštesniąją mokyklą. 
Marilyn Lucas ir Loretta Om
lor yra parap. choro narės ir 
liet. vytės. AJB

Baltimore, Md.
— Kunigų perkilnojimas Bal-

timorės arkivyskupijoje palietė 
j ir lietuviškąją šv. Alfonso pa- 
i rapiją. Kun. K. Pugevičius per
keltas į šv. Pijaus X parapiją, 
o jo vieton atkeltas amerikietis 
kunigas Martin E. Vrablic.

—- Birutė Bogutaitė, energin
ga ateitininkų ir studentų vei
kėja, šį pavasarį baigusi Pea- 
body- konservatoriją, gavo ba
kalauro laipsnį. Liepos mėn. 
pabaigoj ji vyksta į Ispaniją,

Benys Babrauskas ir sesuo Margarita, Toronto Lietuvių 
namų viršininkė, prie minimų namų (žiūr. str. 2 pusi.)

vaikų

Chicagojelyvavo ne tik Baltimorės atei
tininkai, bet keletas jų atvyko I 
iš Philadelphijos ir net iš New CHICAGOS VASAROS VAIKŲ 

AIKŠTELĖSE DAUG

DRAUGAS, šeštadienis, .1962 m. liepos mėn. 7 d.

Chicagos žinios
CHICAGA PRALENKS 

seattle PARODĄ

Chicagos tarptautinė prekybos 
paroda, prasidėsianti liepos 25 
d., pralenks vykstančią Seattle, 
Wash., pasaulinę parodą daly
vaujančių užsienio valstybių 
skaičiumi. Chicagos paroda tu
rės 25 užsienio valstybių pavil
jonus, Seattle turi tik 21.

ČIA GYVENA DAUG INDĖ
NŲ

Indėnų reikalų Chicagos ra
jono darbo direktorius Stanley 
Lyman teigia, kad Chicagoje 
gyvena apie 8,000 Amerikos in
dėnų. Maždaug 5,000 indėnų gy 
vena kvartale tarp Armitage, 
VVestern, Foster gatvių ir Mi
chigan ežero.

RUGINĖS DUONOS MĖNUO

Vienas Chicagos juokdarys, 
išgirdęs, kad liepos mėnuo yra 
nacionalis ruginės duonos mė
nuo, užklausė: “Kažin ar su 
kmynais ar be kmynų?”

LOYOLA GAVO $425,244

< '.V
■ X >'

v/-M nS.“ ' '

'Toronto Lietuvių vaikų namai, kuriems vadovauja Nek. Pr. Ma
rijos seserys. Nuotr. N. Kulpavičienės

Yorko.
— Lietuvių svetainės šėri- 

ninkų piknikas įvyko sekmadie
nį, liepos 1 d., Conrad Rutt vi-

legislatūroje, prieš 20 metų bu
vo pasiūlęs panašų projektą.

NEJAUGI RAŠYS TIEK 
LAIŠKŲ

Iš Orscheiln transporto kom
panijos, 7500 W. 55 gt., pavog
tas sunkvežimis, kuriame buvo 
$25,000 vertės rašomųjų plunk
snų.

JAU PASENO MUZIEJUS

Šiomis dienomis Chicagos Na 
turai History muziejų aplankė 
50,000,000-is asmuo. Muziejus 
buvo atidarytas 1893 metais.

LANKYSIS DAUG SVEČIŲ

nudavęs, jog krautuvė buvo ap
vogta. Jam skauda širdį, kad, 
įvykdydamas nuduotą apvogi
mą, jis savo bendrui per smar
kiai uždavęs į galvą kirvio kuo 
tu. Molino policija jo jau ieš
kojo.

40,000 LANKO VASARINES 
TIKYBOS PAMOKAS

Los Angeles arkidiecezijoje 
net 40,000 vaikų, besimokančių 
valdinėse mokyklose, vasarą lan 
ko religijos pamokas. Dėsto 3, 
600 seselių vienuolių,/Seminaris
tų ir kunigų.

IŠSKIRSTO 40,000 VAGONŲ 
KASDIEN

Du geležinkeliai, Elgin, Joliet 
& Eastern ir Indian Harbor 
Beit, dviem juostom apjuosia 
Chicagą ir perkerta linijas vi
sų gėlžkelių įeinančių ar išei
nančių iš Chicagos. Šie du gelž- 
keliai kasdien. jungimų centruo-

Chicagos Loyolos'-ųniversite-! centralinę policijos nuovadą, 
tas iš 1961-62 metų sudarytos į 1121 S. State, ir ant stalo pa- 

VAI- biznierių aukų telkimo komisi-! dėjo lagaminą su $4,500. Allen 
jos gavo čekį $425,244 sumoje. Į prisipažino, kad su kitu tos 
Pinigai padės praplėsti fakulte-! krautuvės

iVos tik keletas savaičių 1

KŪČIŲ

kai |

Chicagos tarptautinė preky
bos paroda prasidės liepos 25 
d., McCormick salėje. Tikimasi, 
kad per 19 dienų parodą aplan- 

į kys iki 750,000 lankytojų. Bus se išskirsto bei sudėsto per 40,- 
ir Lietuvos paviljonas. 000 prekių vagonų. Tai didžiau-

NUSTEBO POLICIJA Sta paSauWe VagOnU

Chicagos policija nustebo, kai 
Ronald Allcn iš Galesburg, III.,

■ buvęs didelės Molino krautu- 
Jvės pagelbinis vedėjas, atėjo į

mų mazgas.

VĖLYVA MOTINYSTĖ

JAV-se gimimų skaičius mo
tinoms, turinčioms 35-49 m. 
amžiaus, nuo 1950 iki 1957 m. 
padidėjo iš 41.9 gimimų tūks
tančiui iki 57.1.

to mokytojų skaičių ir taip pat 
loję. Pelnas skiriamas salės lan- Amerikos Lietuvių Vaiko Ugdy mckytojų algas pakelti. 
gų užuolaidoms pirkti. mo drja Chicagoje, Marųuette

— šv. Alfonso parapijos kle- parke ir McKinley parke, įstei- ATSARGIAI LAIKOSI DĖL 
bcnas prąl. L. Mendelis liepos j gė vasaros vaikų' aikšteles, jo- TAKSŲ
6 d. išvyksta atostogų, kurių se jau kiekvieną dieną susiren- chicagos meras Richard Da- 
metu aplankys garsiąją Liurdo ka per 100 vaikučių, kuiie nuo jey atsisakė pasisakyti, ar jis 
šventovę. Grįš rugpjūčio 1 d. , 10 vai. ryto iki 2 vai. p. p. žai-, u- ar prįG§ siūlomą įsta- 
Šiuo metu atostogauja kun. A. džia, dainuoja, iškylauja paty- Įymo projektą įvesti Illinois 
Dranginis. Virbelis | rusių mokytojų vadovaujami. | valstybSs pajamų (income) tak

; Ką per savaitę išmoksta, tai
PhoeniX, AriZ. šeštadienio kultūrinėje popietė

je Marąuette parko aikštėje
Jautrūs lietuviškiems reikalams pademonstruoja. II popietėj sol.

Š. m. 10-ta birželio per pas- Ona Kubilienė padainavo kele-

patarnautoju buvo

sas. Jis tiktai prisiminė, kad,; 
kai jis buvo Illinois valstybės

PADĖKA 
A. -f- A. 

Konstantinas Burba

Lietuvių šv. Kryžiaus parapi
jos metinis parengimas “Gar- 
den Party” bus liepos 14 -15 Į 
dienomis. Dalyvaus Daytono 
ir apylinkių lietuviai ir jų sve
čiai. Parengimas Daytone pa
garsėjęs lietuviškais valgiais, 
dėl kurių atvyksta ir daug nelie
tuvių. Parapijos moterys yra 
parengusios daugelį įvairaus sti 
liaus lėlių, kurios bus išdalintos 
laimėjimo būdu.

Albertas Drukteinis vyks į 
Jaunimo stovyklą Dainavom

Kun. Jonas Gasiiinas iš Ta- 
marca, III., kun. Antanas Kar
das, iš Grand Rapids, Mich., ir 
kun. Antanas Treška, iš Custer, 
Mich., dalyvavo kun. Tito Nar
buto primicijos 25 metinių pa
minėjime birželio 27 d.

Antanas Eretikas guli šv. Elz
bietos ligoninėje, netekęs ant
ros kojos. Tai didžiai gerašir
dis lietuvis. Kai po karo tremti-

San Diego miestą, kur vieną 
mėnesį studijuos ispanų muzi
ką. Pakeliui sustos Paryžiuj ir 
kituose Europos miestuose. Grįš 
rugsėjo mėnesį.

— Parapinės mokyklos baigi
mo aktas įvyko birželio 10 d., 
sekmadienį, šv. Alfonso para
pijos salėje. Parapijos klebonas 
prel. L. Mendelis, asistuojamas 
parapijos kunigų, įteikė atesta
tus ir išdalino užsitarnavusiems j 
mokiniams dovanas. Po trum-1I
pos pertraukos įvyko mokinių 
pasirodymas; pašoko gražiai iš
moktus šokius.

— L. Bendruomenės rengtas 
birželio išvežimų minėjimas įvy
ko birželio 17 d. Jį malda pra
dėjo kun. A. Dranginis. Pagrin 
dinė kalbėtoja buvo V. Butkie
nė. Ji jautriais žodžiais priminė 
savo ir kitų išgyvenimus, baisių
jų vežimų metu ir gražiai pa
vaizdavo, ką visa Lietuva jau
tė to didžiojo sukrėtimo metu.

kutinį susirinkimą prieš vasa- | cą gražių dainelių, inseenizuo- 
ros atostogas Amer. Lietuvių jant su vaikučiais (B. Bružai- 
klubo pirm. Don Kizas su nau- • te, L. Snarskyte). Iš M. Peč- 
ja valdyba nepasirūpino pami- . kauskaitės vardo aikštelės vai- 
nėti kruvinojo birželio įvykių. ' kučiai: Violeta Oparinaitė (8 
Prieš tai kasmet būdavo minė- i m., neseniai su savo mamyte 
jimai, skaitomos paskaitos ir atvykusi iš Lietuvos) padekla- 
rengiama tai dienai atitinkamos. mavo “Aš lietuvaitė” (apsiren- 
programos. j gusi tautiškais rūbais), Arūnas

Po tokio susirinkimo Paulina Čepas (5 m.) “Šimtą metų”, 
Urbutienė, mok. E. Josen-Jasin Aleksas Pakalniškis įspūdingai

niai suvažiavo į Daytoną, jis j p0 paskaitos aktorius J. Kaz
visiems davė dovanų: po porą 
batų.

Petronėlė Valiušienė ir Ma
rijona Služinienė buvo Good Sa- 
maritan ligoninėj. Dabar bai
gia sveikti namuose.

Kostas ir Petras Kelečius iš 
Lietuvos gavo žinią, kad mirė 
jų motina, birželio mėn. pabai
goje. Velionė turėjusi per 90 
metų. Petras Kelečius kasdien 
skaito “Draugą”.

Daytono Vyčiai birželio 24 d. 
paminėjo 30 metų sukaktį. Bir
želio 23 d. buvo golfo žaidynės, 
kuriose dalyvavo ir iš Detroito 
vyčiai golfininkai. Birželio 24 d. 
buvo banketas ir metinė gegu
žinė. Vyčių kuopai šiemet pir
mininkauja Ann Scott.

lauskas padeklamavo partizano 
laišką. Minėjimą pravedė bend
ruomenės valdybos narys R. 
Pažemėnas.

— Baltimorės moksleiviai a- 
teitininkai birželio 17 d. K. Dū
lio vasarvietėj surengė pavasa
rio laužą, kurį pravedė kuopos 
narys A. Radžius, jr. Priminė, 
kad prieš 21 metus daug lietu
vių buvo prievarta išvežta į to
limą Sibirą. Jų garbei visi lau
žo dalyviai sugiedojo “Marija, 
Marija” ir partizano dainą; vie
nos minutės susikaupymu pa
gerbė žuvusius tremtinius. To
liau vyko nuotaikingos jaunimo 
dainos ir inprovizuoti trumpi 
vaidinimai. Į laužą atsilankė a- 
teitininkų dvasios vadas kun.

Jonas Jaškauskas, “Draugo” K. Pugevičius, moksleivių atei- 
bendradarbis su žmona atosto-tininkų tėvai ir. šiaip svečių. Da

skienė ir kitos nutarė išlaikyti 
tą gražią tradieją ir toliau su
rengiant minėjimą pas save so 
de.
P. ir Ant. Urbučiai sukvietė 
gražų būrį lietuvių į savo jau
kią rezidenciją 1724 W. India- 
nola Ave., 17-ta birželio.

Susirinko net 42 asmenys, ir 
vaikučiai. Įžanginį žodį tarė mo
kytoja Josen-Jasinskienė, pami
nėdama susirinkimo tikslą.

Paskaitą labai įdomiai skai
tė prof. dr. Padalis, pogrindžio 
veikėjas. Daugelį svečių supa
žindindamas su patirtais išgy-1 
venimais ir pavojais iš raudono-, 
jo priešo pusės, prašė neapleisti) 
likusių už Geležinės uždangos ) 
ir tęsti kovą prieš neteisybę, ne
sigailint pasiaukojimo.

Žodį tarė miela iniciatorė ir 
šeimininkė P., Urbutienė, dėko
dama gausiai susirinkusiems, 
prašė stoti talkon ir kovoti už 
lietuvybę. Urbučiai dar būda
mi Chicagoje rėmė lietuviškus 
reikalus ir seka spaudą, nors iš 
Lietuvos yra atvykę dar jauni • 
būdami.

Šeštadieninės mokyklos vaiku 
čiai gražiai padainavo ir padek 
lamavo, o Rožės Sanders ant
ros kartos lietuviukai labai gra
žiai padainavo lietuviškų daine
lių, išmokyti muzikalios jau čia 
gimusios mamytės.

Prie skaniai pagamintų val
gių prasidėjo vaišės, lydimos 
melodingų dainų per visą popie
tę. Dainavo visi seni ir jauni 
susikaupę, kiti prisimindami iš
moktas dainas dar iš Lietuvos,

jojo, o mergelė linelius rovė
(V. Ramonis, S. Stankus, A. 
Gutauskas). Po to mokytojos 
su vaikučiais pravedė įvairius 
ratelius ir padainavo. Dantų gy 
dytojos O. Prunskytės ir dr. A. 
Garūnų dukrelė Rūta (3 m.) 
pasakė eilutę “Mano nameliai”, 
už ką sulaukė publikos aplodis
mentų. Akt. A. Brinką meniš- 
kai papasakojo keletą pasakų, 
kurios ekrane buvo pademon
struotos. Akt. E. Blandytė pui
kiai paskaitė keletą dalykėlių iš ' 
Vaičaičio poezijos, sulaukdama j 
gausių plojimų. Pabaigai paro-'
dyta šeši spalvoti filmai, kurių ;

o kiti išmokyti tėvelių ar sene- tarpe baletag gu garsenybėmis. j
j Susižavėję programa įsirašė ke Į 

Buvo graudu ir miela minė- ]eįas naujų narių, jų tarpe dan • 
ti tą dieną, matant tiek daug gyd. M. Tonkūnaitė-Jankie-j 
dar meilės mūsų tėvynei ir tiek Į jr kk guvo matyti Jonaičiai, i 
užsidegimo išlaikyti lietuvišką Juozaičiai> inž. Stankus, inž
dvasią. Eiva, Bružienė, Kirvaitytė, Pe-

Phoenįx temperatūra jau
114 °, o drėgmės apie 20%.

padeklamavo pasakėčią. Vėliau 
buvo inscenizuota “Saulelė te
kėjo”, kur bernelis ant žirgo at

A. A.
EMILIJA NORBUTAITE
Gyv.cno 6755 So. La-flin St.

Mirė liepos 5 <3., 1962, 9:55 
.v. v., sulaukus 46 m. amžiaus.

Gimė. Chicago. III.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

motina Alice Wirsul-Norbutie- 
nč, brolis George, jo žmona 
Auna ir jų trys vaikai. Kiti 
giminės, draugai ir pažįstami, 
muilija buvo duktė a. a. John 
Norbut.

Priklausė Lietuvių Susivien. 
Amerikoje.

Kūnas bus pašarvotas šešta
dienį 4 vai. pę pietų John F. 
Fudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Ave.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, liepos 9 d., iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Motina ii1 brolis.
Laid. direkt. John F. Endei- 

kis, Telef. YArds 7-1741.

Mūsų mylimas brolis mirė 
1 962 m. birželio mėn. 25 d. ir 
buvo palaidotas birželio mėn. 
2S d. šv. Kazimiero kapinėse, 
Chicagoje.

Mes norime padėkoti visiems, 
kurie suteibe jam paskutinį pa
tarnavimų ir palydėjo į amži
no poilsio vieta.

Nuoširdžiai dėkojame didž. 
gerb. kun. Gilbert ir kitiems 
kunigams, kurie atlaikė gedu
lingas pamaldas už jo sielų. 
Dėkojamo kun. Gilbert, kuris 
palydėjo velioni i kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, ku
rie užprašė šv. Mišias už jo 
sielų. Dėkojamo visiems, kurie 
prisiuntė velioniui gėlių, bei 
pareiškė mums toje liūdesio 
valandoje užuojautą.

Dėkojame grabnešiams ir 
vargonininkui J. Kudirkai.

Dėkojame visiems ladotuvė- 
se dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybių pa
dėkoti.

Dėkojame laidotuvių direk
toriui Petrui Bieliūnui už ma
lonų patarnavimų.

Visiems,
dėkui.

visiems nuoširdus 

Seserys 'ir gimines.

teraitienė, dr. J. Adomavičius, 
dr. O. Vaškevičiūtė, Jurėnas,

J. R. ' Slabokas ir kt. Magd. šul.

PAS I RAUDOKITE

‘DRAUGO’’ SPAUSTUVĖS
PATARNAVIMU

Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaus
tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje-

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

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

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

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL — TEL. LU 5-9500

PADĖKA
Palaidoję brangią motiną - močiutę

A. f A.
KAZIMIERĄ DUBINSKIENĘ,

nuoširdžiai dėkojame visiems pagerbusiems velionę at
silankymu į koplyčią, palydėjimu į amžino poilsio vietą, 
papuošusiems ją gėlėmis ir užprašiusiems šv. mišias už 
jos sielą, o mums pasilikusiems žodžiu ar raštu pareiš- 
kusiems užuojautą ir, tuo palengvinusiems sunkią gy
venimo valandą.

Liūdinčios Dičpinigaitienės ir Dubinskų šeimos

A. -f- A.

JULIJA AKELAITIS
(PO TĖVAIS JEKELAITE)

Gyv. 7234 So. Christiana Ave., Tel. WA 5-3055.

Mirė liepos 5 d., 196,2, 8 vai. ryto, sulaukus 46 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 13 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Juozas, brolis Petras 

Jekelaitis gyv. White Plains, N. Y., sesuo Ona Žemavičienė 
ir jos šeima, sesers sūnus Juozas Abraitis ir jo šeima. Lietu
voje brolis Juozas Jekelaitis ir kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. ' s

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette kopi. 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks pirm., liėp. 9 d., iš kopi. 9 vai. ryto bus 

atlydėtas į Gim. Panel. Švč. parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kazimiero1 kapines.

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

Nuliūdę:! Vyras, brolis, sesuo ir kiti giminės.

Laid. direkt. Petkus ir Sūnus. Tel. GR 6-2345.



DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. liepos mėn. 7 d.

. X Nijolė Semėnaitė, kaip pra 
neša savaitraštis “Mūsų Lietu
va”, prieš rugsėjo mėnesį grįš 
į Chicagą ir JAV-se ruošis mok 
slo laipsniui, kuriam temą yra 
pasirinkusi iš Brazilijos ekono
minio bei politinio gyvenimo. 
Atostogų metu ji aplankė šiau
rės Braziliją ir daug kitų vietų.

i X Korp! “Grandies” 15 jau- 
1 nų vyrų birželio 17—18—19 d. 
1 suvažiavo j tėvų jėzuitų vasar- 
'vietę Colomoje ir atliko, vado
vaujant tėvui J. Raibužiui, re
kolekcijas. Susikaupę, draus
mingi ir ištvermingi, su dideliu 
entuziazmu ir jaunatvišku gie
drumu jie klausė šv. mišių, ei
lės konferencijų, dalyvavo va
karo maldose, išsiliedavo pokal 
biuose. Gražus pavyzdys lietu
viškam jaunimui.

X Chieagos lietuviai choris
tai, kurie priklauso bet kuriam 
chorui, kviečiami ateinantį pir
madienį, liepos 9 d. 7:30 v. at- 

X Dail. Petras Vaškys, dė- f vykti į B Pakšto salę (2801 W.
stąs keramiką ir skulptūrą Fi->38 st.). Bus bendra Amerikos 
ladelfijos Muziejaus Meno kole- ‘ jr Pavergtųjų Tautų himnų re- 
gijoje, atvyko į Chicagą ir su-' peticija. Tie himnai visų paverg 
stojo pas savo žmonos seserį tųjų kraštų jungtinio choro 
Liuciją Eitminavičiūtę, 1940 bus giedami Pavergtųjų Tautų

savaitės minėjime Grant par
ke, liepos 15 d.

X Dr. Paproekaitė - Šimai
tienė., dirbanti Hines veteranų 
ligoninėj, veteranų administra
cijos lėšomis lankė specialiai 
gydytojams suruoštus Chieagos 
universiteto kursus. Paskaito
se buvo daugiausia kreipiamas 
dėmesys į nervų ir raumenų li
gas ir specialiai akcentuojamas 
vaikų paralyžius, jo priežaštys 
ir gydymai. Tuos kursus lankė 
25 gydytojai, įvairių specialy
bių ir iš įvairių Amerikos vietų. 
Be to, daktarė buvo išvykusi 
į New Yorką dalyvauti pulki
ninko E. Čiurlio dukrelės Biru
tės vestuvėse, kurios įvyko bir 
želio 30 d.

X Kun. Artūro Rosinski, lie
tuvių kilmės, primicija įvyko 
Šv. Theodoro bažnyčioje. Pri
miciantas, lydimas kleb. kun. 
George Tuohy, procesijoje atė
jo į bažnyčią. Choras puikiai 
giedojo, žmonių bažnyčioje bu- į 
vo labai daug. Buvo Šv. Kazi- 
zimiero seselių giminaičių ir 
primicianto mokytojų šv. Kry
žiaus parap. mokykloje. Primi
cianto motina, sesutė, broliai, 
švogeris, brolienės, tetos ir gi
minės su ašaromis stebėjo iškil
mes. Asistavo kun. Jonas Vyš
niauskas, kun. L. Petkus ir 
kun Juška. Pamokslą sakė kun. 
J. Vyšniauskas, išdėstydamas 
kunigystės svarbą. Suteikus vi
siems palaiminimą, svetainėje 
įvyko naujo kunigo pagerbimo 
banketas, kur susirinko keletas 
šimtų žmonių pagerbti ir pasveij kinti naują kunigą. Kun. A. Ro 

! sinski yra Maryknoll vienuoly
no narys, greit išvyks misijo- 
nieriaus darbui į Korėją.

X Lietuvių Prekybos Rūmų j 
metinė golfo diena bus rugp. j 
15 d. Silver Lake Country klu
be, 147 gatvė ir 82 avė., Or- 
land Parke, III. Pradžia 9 vai. 
ryto. Liet. Prekybos Rūmų pre
zidentas yra dr. J. B. Jerome.

X Jeronimas Jesulaitis, 8411 
So Marshfield avė., buvo sun
kiai susirgęs, gydėsi šv. Kry
žiaus ligoninėje, dabar yra na
muose ir eina stipryn. Jis yra 
Emilijos ir Benedikto Navickių 
žentas.

X Daktarai Ona ir Albinas 
Garimai atostogauja iki liepos 
30 d.

X Dr. K. Sruoga įėjo į LB 
Cicero apylinkės valdybą vietoj 
pasitraukusios G. Ročkienės, 
kuri ėjo sekretorės pareigas.

X J. Narūnės eilėraščių kny
ga “Gintaro takais” jau surink 
ta ir sulaužyta į puslapius 
“Draugo” spaustuvėje. Prave- 
dus paskutinę korektūrą, netru 
kus bus spausdinama.

X Barbora J. Venckutė, gy
venanti Ciceroje, grįžo iš Hot 
Springs, Ariz., kur dalyvavo 
Delta Zeta seserijos suvažiavi
me, atstovaudama Bradley uni
versitetą. Buvo suvažiavę 415 
delegatų, atstovaujančių 145 
kolegijas ir universitetus. Ven-

Atostogautojai lanko Chieagos lietuvių įstaigas. Cicerietis Bro
nius Paliulis (kairėje) ir svečiai iš Waterburio, Conn. 5 Elena 
Paliulienė su dukrele Danguole ir sūnum Rimantu (abudu litua
nistinės mokyklos mokiniai), Ona Dirgelienė ir Antanas Paliulis, 
Lietuvos Prisiminimų radijo programos Waterbury vedėjas. Visi 
“Draugo” skaitytojai nuo pat atvykimo į JAV. Ona Dirgelienė 
“Draugo” spaudos reikalams paliko auką $10.

IS ARTI IR TOLI

1H

Chicagoj ir apylinkėse .

49 Avė., Cicero, III.; tel. OL 2- 
0104. Iš Chieagos išvyks pirma
dienį. Dailininkas Vaškys aplan 
kė savo draugus dailininkus, 
taipgi užsuko į “Draugą”. Pla
tesnis pasikalbėjimas, su jo kū 
rinių iliustracijomis, bus “Drau 
ge” vėliau. Būdamas Chicągoje, 
dail. Vaškys įstojo į Am. Liet.
Dail. s-gą.

X Romualdui Kašu'iai birže
lio mėn. apgynusiam disertaci
ją mechaninės inžinerijos srity,
Illinois universitetas suteikė 
daktaro laipsnį. Jaunasis dak
taras buvo Illinois universitete 
asistentu ir priklausė kelioms 
profesinėms bei garbės korpo
racijoms, taip pat straipsniais 
reiškėsi mokslinėj amerikiečių 
spaudoj. Neperseniausiai buvo
pakviestas padaryti pranešimą X Vladas šoliūnaS PasižV 
Society of EXperimental Stress mg^s visuomenininkas ir spor- 
Analysis konferencijoje, vyku- tininkas ši semestrą baigė De 
šioj Dalias mieste, Texas. Taip Paul universiteto ekonomijos ir 
pat jis yra korp Vytis narys. versl° administracijos fakulte

tą Bachelor or Science laipsniu. 
V. Š. yra steigėjas šio univer
siteto lietuvių studentų klubo, 
Chieagos ALTo narys ir buvęs 
Illinois stalo teniso čempionas. 
Studijuodamas jis dirbo New 
York Central geležinkelio įstai
gose ir buvo savo darbovietės 
profesinės sąjungos, pirminin
kas.

X Judita Ona Gražulytė
Wesley Memorial ligoninės gai
lestingųjų seserų mokykloje 
baigia nužymėtą studijų kursą 
ir jau gavo gail. sesers ženklą 
— baltąją kepuraitę.

X Marąuette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų organizacijos 
metinis piknikas įvyks liepos 8

X Aristidas Bičiūnas baigė, d. Bruzgulienės darže. Bus vai
šės, muzika ir daugybė įvairių 
laimėjimų.

X Ignui Pacevičiui yra laiš
kas nuo J. Sturo iš Lakewooct, 
Ohio. Atsiimti Draugo admini
stracijoje.

X IlI-ji kultūrinė vaikų po
pietė įvyksta liepos 7 d. 7 v. v.

Illinois Technologijos institutą 
of Science in City and Regionai 
Planning.

Studijuodamas aktyviai daly
vavo lietuviškame gyvenime.
Ėjo pareigas studentų ateitinin 
kų korp! Grandies valdybose ir 
taip pat buvo Lietuvių Studen
tų sąjungos centro valdybos na 
rys. Šį rudeni išvyksta atlikti 
karinės prievolės, šešiems mė
nesiams

x Vyr. Ateitininkų Stovykla 
Dainavoje prasideda liepos 22 d.
Registracija vyksta pilnu tempu.
Priimaimi berniukai ir mergaitės 
nuo 12 m. amžiaus, sąjungos na
riai ir nenariai, jei pasižada laiky
tis stovykloje nustatytos tvarkos 
ir kalbėti tik lietuviškai. Jaunimas 
turės progos ne tik saugiai pasi
maudyti, sveikai pasportuoti, pa
žaisti, padainuoti, vadovaujant pa
tyrusioms vadovams, bet bus trau
kiamas į aktualių problemų svars
tymus ir diskusijas. Reg. lapelių 
ir informacijų gausite iš draugo
vių valdybų arba tiesiog iš Centro 
Valdybos skambinant telef. WA 5 
-8707, arba rašant MAS CV 5725 
So. Artesian, Chicago 29, III., Ne-
atidėliodami registruokitės nes wask liepos 21 d. automobiliu, 
vietų skaičius ribotas, o liepos 22 „ , , . ,. __o naoc
diena nebetoli. prašoma skambinti: 652-7686.

(Pr.)

X Įsivaizduokit: per minutę 
be jokių įrankių galit įsidėti 
Emerson vėsintuvą į langą. 
Žemos kainos, pas Gradinską, 
2512 W. 47th Str., FR 6-1998.

J. A. VALSTYBĖSE
— Vincas ir Valerija Kazlau

skai, Inglewood., Calif., kartu 
su dukra Biruta išvyko ilges
nei kelionei po JAV ir Kanadą. 
Keliauja automobiliu. Šiemet p. 
Kazlauskai švenčia savo vedy
binio gyvenimo 20-ties metų su
kaktį. Jų dukrelė Birutė lankė 
Šv. Eugenijaus parapijos mo
kyklos 7-jį skyrių ir Lituanis
tinės Mokyklos 7-ją klasę. Abi 
mokyklas šiais metais Birutė 
baigė pirmąja mokine. Kartu 
su p. Kazlauskais ligi Chieagos 
važiavo Bronė Kazlauskienė, 
brolio Igno žmona.

— Vyčių susirinkimas. Los 
Angeles Vyčiai turėjo savo su
sirinkimą Alice Dotts naujoje 
rezidencijoje. Susirinkimas bu
vo gausus ir ta proga vyčių dv. 
vadas kun. Antanas Valiuška 
naująją rezidenciją pašventino. 
Alice Dotts yra veikli vyčių na
rė ir Šv. Kazimiero parapijos 
dažna ir dosni rėmėja.

Marąuette parko aikštėje. Akt.. ckutė yra išrinkta tos seserijos 
E. Blandytė mokys vaikus me- i pirmininke Bradley universite- 
niškos deklamacijos ir pati de
klamuos. Akt. A. Brinką tęs 
pasakų skaitymą. Vaikų teat
ras suvaidins “Mikis Plikis tin
ginys”, inscenizuos lietuviškas 
pasakas. Bus lietuviškos sutar
tinės, vaikų žaidimai, kultūri
niai filmai. Dalyviai bus pavai
šinti liet. gira ir užkandžiais.
Visiems įėjimas nemokamas.

Jeigu tą vakarą linotų, tai 
vakarojimų programa perkelia
ma į Marąuette Parko lietuvių 
parapijos salę, 69 ir Washte- 
naw g. kampe. Visi kviečiami.

X Kas nori vykti j Seattle,

X Atidaryta nauja, jauki 
lietuviška užeiga “Park Lite 
Inn” prieš Dariaus-Girėno pa
minklą, 2822 W. Marąuette Rd. 
Savininkai, A. Grigaitis ir B. 
Bartkus, kviečia visus apsilan
kyti. (Sk.)

te.

X Stasys Staincukas, gyve
nąs Ciceroje, eum Įaudė baigė 
Šv. Juozapo kolegiją Renssela- 
er, Ind.; gavo bakalaureato lai
psnį sąskaityboje.

X R. L. Kuras, Cicero gyven 
to jas, tarnaująs laivyno pėsti
ninkuose (marinuose), baigė 
aviacijos mokyklą Laivyno Avia 
cijos Techniškojo Paruošimo 
centre, Memphis, Tenn.

X Inž. Antanas J. Rudis, A- 
LRKF pirmininkas, mūsų dien
raščio redakcijos ir administra
cijos personalo narius, draugus 
ir bendradarbius sveikina iš Pa 
ryžiaus, kur jisai lankosi savo 
pramonės reikalais. Nuvykęs 
Šveicarijon, kur mokosi jo duk
tė Margarita (ją parsiveža na
mo atostogų); matėsi su prof. 
Juozu Eretu, kuris rašąs savo 
atsiminimus. Užsukęs ir Vokie-

(Sk.) tijon. Čia jis pasimatęs su p.

— Dorothy Žemeikytė baigė 
Newarko Valdinę Mokytojų ko 
legiją, gaudama bakalaureato 
laipsnį, ir nuo rudens pradės 
mokytojauti Elizabethe. Ji yra 
narė Šv. Petro ir Povilo para
pijos, gieda parapijos chore, 
baigusi šios parapijos mokyk
lą. Buvo veikli ir kolegijos klu
buose. Jos tėvelis yra miręs. Mo
tina gyvena 125 Clark Place, 
Elizabeth, N. J. Vienas jos bro
lis yra kun. Petras Žemeikis, 
Šv. Mykolo lietuvių parapijos 
Bayonnėje asistentas, antras 
— Alfredas — yra bebaigiąs 
seminariją Darlingtone, N. Y., 
ir jau gavo subdiakonatą savai 
tę prieš jo sesutei gaunant mo
kytojos diplomą.

— Kun. Bronius Dagilis, 
Detroit, Mich., birželio antroje 
pusėje, svečiavosi šv. Kazimie
ro parapijos, Los Angeles, Ca
lif., klebonijoje.

Rugienium ir pasitaręs šalpos 
reikalais. Grįžęs namo turėsiąs 
naujų pasiūlymų mūsų veiklos 
baruose.

X A. Tauginas, Cicero Vysk. 
Valančiaus Moksleivių Ateiti
ninkų kuopos berniukų globė
jas, sutiko būti vyresniųjų mok 
sleivių Ateitininkų stovyklos 
vyr. vadovas. Stovykla vyks 
Dainavoje — liepos 22 iki rug
piūčio 5 dienos. ė

— Dana ir Jonas Dundurai
iš Clevelando išskrido į Euro
pą; lankysis Portugalijoj, Is
panijoje, Italijoje, Prancūzijoje, 
Šveicarijoje ir kt.

— Vida Steponavičiūte baigė 
Ohio universiteto verslo admi
nistracijos skyrių. Jos vyras
L. Bosinas yra baigęs Ohio uni
versitetą pereitais metais.

— Lietuvių diena parapijos 
rengiama 9-ji iš eilės bus sek
madienį, rugpiūčio 19 d., Los 
Angeles Breakfast klubo patal
pose, 3201 Los Feliz Blvd. Lie
tuvių dienoje dalyvauja solis
tė Daiva Mongirdaitė iš Bos
ton, Mass., kuri per klebono ju
biliejų visus nustebino savo 
gražiu ir sodriu dainavimu. Be 
to, dalyvauja tautinių ' šokių 
grupė, bus šokiai ir daug viso
kių įvairenybių. Ta proga to 
paties klubo patalpose bus su
ruošta Los Angeles mieste gy
venančių meno mėgėjų paveiks
lų paroda.

— Dr. H. Montvilienė iš New 
Yorko praleido 10 dienų Wa- 
shingtone, D. C. kur ji lankėsi 
tarnybos reikalais. Ta pačia 
proga dr. H. Montvilienė buvo 
atsilankiusi Lietuvos atstovy
bėje pas p. p. Rajeckus, taipgi 
aplankė Washingtone gyvenan
čius draugus ir pažįstamus.

— Vytas Svalbonas, “ Drau
go” skaitytojų A. ir B. Svalbo- 
nų sūnus, iš New Yorko, sėk
mingai baigė Cooper Union In
žinerijos kolegiją, gaudamas ba 
kalauro laipsnį iš civilinės inži
nerijos. Nuo rudens New York 
universitete gilins studijas ma
gistro ir daktaro laipsniams. 
Šiuo metu jis su Gediminu Nau 
jokaičiu iš New Yorko ir kitais 
draugais poros mėnesių kelio
nėje lanko žymesnes Kanados 
ir JAV vietas.

— Nauja seselių pranciškie- 
čių vadovybė. Lietuvaitės Šv. 
Pranciškaus seserys Pittsbur
ghe išsirinko naują vadovybę: 
generalinė motina — M. Gert
rūda, pirmoji patarėja M. Ger- 
maine, antroji patarėja M. 
Leoną, trečioji patarėja M. In- 
nocenta, ketvirtoji patarėja M. 
Viktorija, generalinė sekretorė
M. Leoną ir generalinė ekono
mė — M. Laura.

— Kun. Kulbis, — iš Cana- 
dos, lydėdamas vysk. Brizgi, 
lankėsi Phoenix’e, apsistojo pas 
A. Budriūnus, iš ten aplankė 
prof. dr. Pr. Pad alio šeimą, 
Vaičaičius ir Rimavičius. Iš čia 
vyko į Califomią.

—Dr. Rimas Damauskas su po
nia— lankė beveik visą Ameri
ką ir trumpam laikui sustojo 
Phoenixe, Barbara Motei, pas 
Rimavičius, iš ten grįš per Mek 
siką į Chicagą atgal, kur jų tė
vai ir giminės rengia dideles iš
kilmes medic. daktaro diplomo 
gavimo proga.

— Zigmas Vaičaitis — ilges
nėm atostogom iš Phoenixo va
žiuoja į Chicagą; sustos pas 
dukrą Nijolę ir žentą inž. Ven
grį.

DIDYSIS DIENRAŠTIS PA
GERBĖ LIETUVAITĘ

Erikos Marijos Dilytės nuo
trauką su aprašymu įsidėjo 
“Chicago Sunday Tribūne”, duo 
damas su ja ir interview.

Erika — pasižymėjusi Chiea
gos Kelvyn Park Aukšt. mok. 
šių metų abiturientė, išrinkta 
atstovauti minėtą mokslo įstai
gą, kaip pirmaujanti žvaigždė 
— “star senior”! Tą garbę su
teikiant atsižvelgiama į studen
to gabumą ir pažangumą mok
sle, į jo visuomeninę veiklą mo 
kykloje ir bendruomenėje, į jo 
iniciatyvą ir asmenybę.

Erika Marija Dilytė, gyv. 
1942 N. Spaulding Av., yra 
tremtinė, gimusi 1944 m. Vo
kietijoje. Į JAV atvyko prieš 
10 metų. Jos tėvas — Povilas 
Dilys, vilnietis, o motina — Ha 
liną Dilienė, biržietė, yra duk-

Erika Marija Dilytė

tė prof. dr. P. Jakubėno 
ir sesuo mums visiems gerai ži 
nomo kompozitoriaus prof. VI. 
Jakubėno.

Mokyklos lankymo metu Eri
ka buvo išrinkta į “National 
Honor Society”. Ji buvo narė 
ir “Recording Seeretary of 
Quill & Scroll — National Jour 
nalistic Honor Soviety”. Taip
gi, ji buvo mokyklos laikraščio 
vyr. redaktorė — “Editor in 
Chief”. Prieš mokyklos baigi
mą birželio 21 d., ji laimėjo 
“Quill & Scroll scholarship” — 
stipendiją bei mokyklos buvo 
išrinkta kaipo “outstanding se
nior”!

Minėtas laikraštis pažymi, 
kad iš visų visuomeninių darbų 
Erika labiausiai mėgo spaudos 
darbą. Ji žadanti studijuoti žur 
nalistiką ir meną Illinois uni
versitete Chicągoje, o po 3 me
tų čia mokslą užbaigus, numa
to studijas gilinti Europoje, 
Heidelbergo universitete, Vokie 
tijoje. Po to, grįžus Amerikon, 
norėtų čia kurioje nors kolegi
joje būti dėstytoja. Su pasiten
kinimu “Chicago Sunday Tri
būne” pastebi Erikos nuomo
nę, kad šiuo metu geriausia 
vieta pasauly gyventi yra JA- 
bės. Bet tuo pačiu laikraštis 
nenutyli ir Erikos apgailesta
vimo, kad daugelis amerikiečių 
per daug skiria reikšmės pini
gui, o per'mažai susidrausmini 
mui. Erikos nuomone, auklėji
mas ir kultūra yra svarbiau, 
negu pinigas. “Interview” pro

ga Erika amerikiečių visuome
nei linki, kad bent šeimų židi
niuose būtų daugiau skiriama 
dėmesio savidraudai bei indivi
dualinės atsakomybės lavybai.

Erika savo veikla reiškiasi ne 
vien tik amerikiečių, bet ir lie
tuvių tarpe: ji yra veikli Ker
navės tunto skautė, bendradar
biauja lietuvių periodinėje spau 
doje, pernai baigė Chieagos 
Aukšt. Lituanistikos mokyklą, 
gerai moka lietuvių, anglų ir 
vokiečių kalbas, supranta dar 
ir rusiškai bei lenkiškai.

100,000-INIS KŪDIKIS
Lying-in ligoninėje, kuri vei

kia prie Chieagos universiteto, 
Maryland ir 59-tos sankryžoje, 
gimė šimtatūkstantinis kūdikis. 
Pirmasis gimimas užregistruo
tas 1931 m. geg. 25 d.

KAS, KĄ IR KUR
Budriko radio programa
Pasiklausykite Budriko radio 

programos sekmadienį iš stoties 
WHFC, 1450 kil. nuo 2 iki 2:30 
vai. po pietų. Girdėsite gražių 
lietuviškų dainų ir muzikos. Taip
gi bus naujas mįslių kontesta3. 
Beje, pereito mėnesio kontesto 
dovanas už mįsles laimėjo Stefa
nija Mažutis, 2551 Wk 47 St. ir 
Antanas Linkutis,, 2446 W. 45 PI.

Pranešėjas

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 AVest 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vak. vak.,
šeštad. nuo 12:30 iki 2:30 vai. p. p. 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus. 

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017
Atostogose nuo iepos 7 iki liepos 

30 d.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago 32, III. Tel. YA 7-5980

iimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii
Dvigubų ašmenų skutimosi peiliu

kai. Puikiausias chirurginis plienas, 
galąsti alyvoje. “Pinigai grąžinami” 
— garantija. 25 — 35c, 100 — $1.00, 
200 — $1.75, 500 —- $3.75. 1000— 
$6.50. Pašto išlaidos apmokamos. 5 
peiliukai pakely, 20 pakelių kartone. 
C. O. D. orderiai priimami. Pašto 
atviruku galit užsakyti bendrą, pre
kių katalogą. EMERSON COMPA- 
NY, 406 S. Second, Alliambra, Calif. 
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SAVE BY MAIL !
Postage Paid Both Ways

INVEST YOUR MONEY
WITH OUR NEWEST 

STATE at . . . . 
FIRST FEDERAL 

SAVINGS & LOAN ASSN.
ANCHORAGE, ALASKA

(Jį COMPOUNDED

/O QI’ARTERLY

CURRENT RATE

Eaeh account tn- 
sured to $10,000.
Member of 

F.S.U.I.C.
Punds rec’d by 

the lOth earn
from the Įst of 

the month,

' First Federal Savings and Loan I

1 Assoeiation *
125 5th Avė., Anchorage, Alaska
Enclosed is $...................... Please
open an acc’t in the name of. ..
Name ....................................................

Į Address ................................................

I City .......................... State............

SIUNTINIAMS SIŲSTI Į LIETUVA GERIAUSIA TIESIOGINIAI
BE TARPININKŲ PER LICENZUOTĄ LIETUVIŲ FIRMA 

“COSMOS PARCELS ENPRESS CORPORATION”
Viena iš penkių Inturisto, dabar Vniešposyltorg įgaliota pri

imti ir siųsti siuntinius į Lietuvą ir kitus SSSR kraštus.
Siuntiniai pristatomi gavėjams Lietuvoje per 6—7 savaites ir 

nei vienas siuntinys neužkliuvo ir nedingo.
Dabar tik ką gautas leidimas kai kuriems vartotiems daiktams 

siųsti į Lietuvą licenzuotuose siuntiniuose apmokant muitą čia — 
būtent:
laikrodžiai, juvelirinės brangenybės, radio ir foto aparatai, siuva
mos mašinos, rašomos mašinėlės, muzikos instrumentai, amato 
įrankiai ir pan. Taip pat siunčiame drabužių standartinius siuntinius.

Pavyzdžiui: 3 kostiumams vilnonės medžiagos $24.50. Su per
siuntimu $45.

MAISTO siuntiniai iš DANIJOS pristatomi gavėjams per 3 
savaites. Dėl informacijų bei nemokamų katalogų prašome kreip
tis į:

“COSMOS PARCEL EXPRESS CORPORATION”
3212 South Halsted Street, Chicago 8, Illinois, Tel. CA 5-1864, ar

fi—1 - ■ v _ —
"MARQUETTE GIFT PARCEL SERVICE"

2439 VVest 69th Street, Chicago 29, Illinois, Telef. WA 5-2737 
E. Žukauskas, M. Veleckas




