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Kremliaus imperialistine diktatūra bus paklupdyta

Ukmergė seniau ir dabar

NEW YORKAS. — Pamaldo
mis šv. Patriko katedroje ir vė
liavų pakėlimo iškilme United 
Nations Plaza (kitoje pusėje 
gatvės prieš Jungt. Tautas) de
vynių imperialistinio bolševiz
mo pavergtų tautų atstovai su 
draugais amerikiečiais pereitą 
sekmadienį čia ketvirtą kartą 
minėjo Pavergtųjų Tautų Sa
vaitę.

Prez. John F. Kennedy tuo 
reikalu proklamaciją šiemet pa
skelbė liepos 13 d., jos skelbi
mą paremdamas šiais dviem 
motyvais: pirma, daug istori
nių ir kultūrinių ryšių jungia 
JAV su pavergtosiomis tauto
mis, antra, laisvės ir savivaldos 
principai yra universalūs ide
alai ir bendras visos žmonijos 
paveldėjimas.

L

Pavergtyjy reikalas nėra 
išspręstas

Vėliavų pakėlimo iki pusės 
stiebo iškilmę paprastai orga
nizuoja Pavergtųjų Europos 
Tautų Ansamblėja, kurią suda
ro Albanijos, Bulgarijos, Če
koslovakijos, Estijos, Latvijos, 
Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos 
ir Vengrijos laisvinimo sambū
rių atstovai. Jiems padeda kas
met. šios amerikiečių organiza
cijos: Conference of Amerieans 
of Central - Eastern Europe- 
an Descent, National Captive 
Nations Committee, American 
Friends of the Captive Nations, 
American Conference for the 
Liberation of the Non - Rus- 
sian Nations in the USSR.

Šiemet vėliavų pakėlimo iškil
mėms vadovavo Pavergtųjų Eu
ropos Tautų Asamblėjos pirmi
ninkas Ference Nagy, vienas iš 
Vengrijos delegacijos narių. 
Pavergtųjų valstybių himnus 
giedant pakėlus jų vėliavas iki 
pusės stiebo, o JAV vėliavą iki 
normalaus aukščio, F. Nagy pa
sveikino susirinkusius paverg
tųjų vardu ir pakartojo ryžtą 
kovoti tol, kol prie jų prisijungs 
ir Jungt. Tautos, kol visų su
jungtomis jėgomis pavergtieji 
gaus teisę patys pasisakyti dėl 
savo likimo ir gyvenimo būdo.

Jis priminė ir tuos “realis
tus”, kurie norėtų sau ir kitiem 
įkalbėti, kad pavergtųjų tautų 
reikalas yra jau išspręstas, kad 
geležinė uždanga yra amžinas 
dalykas. Kas taip galėtų many
ti, tas nežino istorijos, nemato 
per pasaulį einančių revoliuci
nių atmainų, tas ir savo namus 
stato ant smėlio, nes dvigubas 
mastas tarptautiniuose santy
kiuose yra dviašmenis kardas, 
nuo kurio ir jie patys nukentės.

Kolonializmas Rusijoj

Tiems vadinamiems realis
tams taiklų atsakymą davė 
American Friends of the Capti
ve Nations pirm. Christopher 
Emmet, suminėdamas eilę fak
tų, kurie paklupdys Kremliaus 
imperialistinę diktatūrą ir at- 
plėš jos nagus nuo pavergtųjų 
tautų. Tie jau neginčijami fak
tai, anot jo, yra šie: Europos 
Ūkinės Bendruomenės, Europos 
konkretūs žygiai apsijungti, D. 
Britanijos jungimasis į Euro
pą, vis ryškesnis Atlanto Bend
ruomenės apsipavidalinimas

ūkiškai ir politiškai, pačios 
maskvinės diktatūros silpnybės, 
kurių ji niekaip negalės nusi
kratyti, nes jos surištos su ja 
organiškai.

Abu iškilmėj kalbėję kongres- 
manai (vienas pats, kitas per 
savo sūnų) John V. Lindsay 
ir Victor L. Anfuso savo kal
bas suko apie tai, kad Jungt. 
Tautos, girtinos už kolonializ
mo liekanų naikinimą Afrikoje 
ir Azijoje, turi pereiti, ir tais 
pat motyvais, ir prie kolonia
lizmo panaikinimo Rusijos im
perijoje, ją priverčiant leisti 
laisvai apsispręsti ir jos pa
vergtosioms tautoms.

Laisvės viltys realios
Publikai buvo dalinamas ma

nifestas su aukščiau suminėtų 
amerikiečių organizacijų vado-
vų parašais. Jame smerkiama 
Sov. Rusija už 9 nepriklausomų 
valstybių pagrobimą po II Pa
saulinio karo ir nedavimą lais
vo apsisprendimo teisės Rusi
jos sienose esančioms nerusiš- 
koms tautoms, viso pasaulio 

i laisvosios valstybės raginamos 
likviduoti II Pasaulinio karo 
dar nesutvarkytas pasekmes 
Europoje, ten pritaikant laisvo 
apsisprendimo principą ir tą 
pačią teisę pripažinti ir toms, 
tautoms, kurias Sov. Rusija už- i 
grobė klasta ir jėga sulaužyda
ma savo pačios pasirašytas su
tartis.

New Yorke iškilmės, kurios 
kasmet organizuojamos patyru- į 
šių politikų ir kurių proga kal
ba ne tiek pavergtųjų atstovai, 
bet patys amerikiečiai, yra ge
ra proga sekti idėjų evoliuciją, 
beieškant pagalbos priversti 
Rusiją atitaisyti tokiai daugy
bei tautų padarytą skriaudą. 
Nors pamažu, bet ikšiol visa
da pasisekė išpopuliarinti pa
vergtųjų bylai naudingas idė
jas ir jas įsunkti į viešąją opi
niją.

Taigi ir šį kartą, daugiau ne
gu pereitą kartą, tebėra teisin
gas kovos šūkis: viltis sulauk
ti Lietuvai laisvės yra labai 
reali.

• Italijos 24,000 gydytojų 
atšaukė streiką, kai vyriausy
bė pažadėjo peržiūrėti jų rei- 
lavimus.

Protestantų kunigu Maskvoj 
tarnaujantiems vakariečių diplo
matams ir žurnalistams paskirtas 
pastorius Donald Roberts iš To- 
nawanda, N. Y. Tai pirmas pasto
rius vakariečių reikalams nuo 
komunizmo pradžios.

Buvęs Clevelando meras A. J. Celebreeze, dabar užimąs sveikatos, švietimo ir gerovės sekretoriaus 
vietą, kalbasi su buvusiu sekret. Ribicoff (kairėj) ir prez. Kennedy. Celebreeze informuojasi apie 
medicinos programą (kuri užvakar buvo senate atmesta 52 balsais prieš 48) ir pagalbą švietimo 
reikalams.

Pavergtosios bažnyčios 
minėjimas

V. VOKIETIJA. — Liepos 27 
—31 d. d. rengiamas Koenig- 
steine Pavergtosios Bažnyčios 
minėjimas. Kongrese numaty
ta žymių, profesorių paskaitų 
komunizmo ir religijos temomis. 
Dar numatyta pamaldos, daug 
kitokių parengimų, iškilmių, 
folkloro vakaras. Kaip ir kitais 
metais, dalyvaus ir pavergtų 
kraštų tautų atstovai, jų tarpe 
ir lietuviai.

VVASHINGTONAS. — Po se
nato pasisakymo prieš medici
nos planą 52 balsais prieš 48, 
prez. Kennedy padarė netikėtą 
ir retai daromą specialią spau 
dos konferenciją šiam įvykiui 
paaiškinti ir aptarti.

Prie balsavimo salės buvo su
sirinkę tūkstančiai medicinos 
programa susirūpinusių žmonių, 
kurie buvo nuvilti. Prezidentas 

Penktas astronautas -spaudos konferencijoje pareiš-

EDWARDS ORO BAZE, Ca
lif. — Maj. Bob VVhite raketi
niu lėktuvu X-15 pasiekė 59 
mylių aukštį, aukščiau, negu 
bet kada yra pakilęs žmogus 
su valdomu lėktuvu. Kapt. VVhi
te kvalifikavosi kaip penktas 
Amerikos astronautas, pasie
kęs atmosferoj aukščiau, negu 
50 mylių. Jo lėktuvas skrido 
3,784 mylias per valandą.

kė, kad šio plano atmetimu bu
vo pasisakyta prieš 17 mil. ame
rikiečių, kurie turi virš 65 m. 
amžiaus. Taip pat dėl šio plano 
atmetimo kenčia vidurinio am
žiaus šeimos, kurios turi moky
ti savo vaikus, o taip pat turi 
rūpintis savo senų tėvų išlai
kymu ir gydymu. Prez. Kennedy 

, pažymėjo, kad ateinančiuose 
į lapkričio mėnesį rinkimuose į 
! kongresą balsuotojai turėtų pa-

JAV iš Berlyno nepasitrauks
VVASHINGTONAS. — Prez. 

Kennedy pasikvietęs Sovietų 
Sąjungos ambasadorių Dobry- 
niną jam pasakė, kad sąjungi
ninkai iš Berlyno nepasitrauks, 
kaip tai reikalavo savo kalboj 
Chruščiovas. Be Berlyno jie lie
tė ir Laoso klausimą. Grįžęs iš 
prez. Kennedy ambasadorius ne
padarė jokių pareiškimų, ka
dangi jis negalįs daryti komen
tarų. Prezidentas asmeniškai 
pareiškė Dobryninui, kad ame
rikiečiai nepasitrauks, ir sovie
tai negali tuo bazuotis, prade
dant naujus pasitarimus. Šiuo 
savo pareiškimu prez. Kennedy 
parėmė valst. sekretorių Dean 
Rusk, kuris Genevoj susitiks 
su Sov. Sąjungos užsien. reik. 
min. Gromyko. Ten norima 
baigti spręsti Laoso valstybės 
klausimas.

JA Valstybių ambasadorius Ge
nevoj Artbur Dean išlipa iš au
tomobilio Genevoj, kur dalyvauja 

J nusiginklavimo konferencijoj, pa- 
eioj jau pradžioj prasidėjusioj la- 

! bai nesėkmingai.
KALENDORIUS

Liepos 19.: šv. Vincentas P., 
Sluoksnė, Šventaragis.

Liepos 20 d.: šv. Česlovas, 
Alvydas, Tautgine.

Saulė teka 5:31 v., leidžiasi 
8:22 v.

ORAS

Chicagoje ir apylinkėse tem
peratūra apie 80 1. Galimas lie
tus.

t
Didžiulis balionas

CAPE CANAVERAL, Fla.
I — Didžiausias erdvių laivas - 
■ balionas, maždaug kaip 13 aukš
tų pastatas, buvo paleistas virš 
Atlanto. Bailono paskirtis to
kia pat, kaip buvo baliono 
Echo I — susižinojimas. Balio
nas erdvėj atrodė, kaip šviesus 
kamuolys, ryškiausias iš visų 

! žvaigždžių.

i

MEDICINOS PIANUI 
NEPRAĖJUS

sisakyti dėl medicinos plano. 
Jeigu balsuotojai parems medi
cinos planą lapkričio mėnesį, 
tai įneštas 1963 m. sausio mė
nesį iš naujo į senatą planas 
galės praeiti.

Visuomenėj yra įvairių nusi
statymų medicinos projekto at
metimo atžvilgiu. Amerikos Me
dicinos draugija (AMA) sako, 
kad projekto atmetimas buvo 
visuomenės balsas ir tuo at
metimu labai džiaugiasi. Tačiau 
visuomenės atstovų didelė dau
guma pasisakė prieš tokį sena
to nutarimą.

Sovietų naikintuvų
nusikaltimas

BERLYNAS. — Sovietų nai
kintuvai skraidė arti Amerikos 
transportinio lėktuvo DC-3, tuo 
sudarydamas pavojų ir nervin
damas amerikiečius. Amerika 
dėl šio pareiškianti protestą 
nes toks lėktuvų skraidyma 
yra nusižengimas visiems susi 
tarimams ir sudaro pavojus.

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

— J. A. Valstybės nutrauki 
diplomatinius santykius su Pe 
ru valstybe, kadangi ten suim 
tas prezidentas, ir kariuomem 
užėmė vyriausybės postą.

— JAV senato ir kongresi 
bendra komisija bando išlygint 
skirtumus dėl užsienio tauti 
pagalbos, ypač, kiek tai liečis 
Lenkijos ir Čekoslovakijos rė 
mimą.

— Vengrijos buvęs premje 
ras sako, kad komunistai užsie 
nio pagalbą naudoja savo klai 
dom užlyginti. Esą geriau JAI 
skirtų pašalpą liaudžiai, o m 
komunistinių kraštų vyriausy 
bėms.

— Alžirijos parlamente, ku 
rio rinkimai įvyks rugpiūčio 11 
d., bus 196 nariai, kurių apl 
10% bus europiečiai.

— Prancūzijon nuo liepos : 
ligi 14 d. atbėgo iš Alžirijo, 
64,000 žmonių.

— Maskvoje paskirtas plana 
vimo komisijos pirmininku žy 
das. Tokio atvejo nebuvo 5 m 
laikotarpyje.

— Buvęs prez. Eisenhovverii 
išplaukė į Europą, kur pasaky 
kalbą Tarptautiniam Mokytoj, 
suvažiavime.

OKUP. LIETUVOJ. — Uk
mergėje įvyko sanitarinės ap
žiūros komisijos posėdis ir štai 
ką jis pastebėjo: per pastaruo
sius metus pagražėjusios kol- 
chozininkų ir darbininkų sody-' 
bos. Pokario metais Ukmergė 
buvusi apšepusi, o dabar jį nuo
lat esanti gražinama. O kaip 
atrodo buities sąlygos darbinin
kų tarpe, toji pati komisija apie 
tai nurodo: “Vienybės” fabri
ko cechuose darbininkai visai 
neaprūpinti kombinizonais, dar 
ir sąlygos negerinamos, nėra 
praustuvių, ventiliacijos. O jei 
pasižvalgysi po Ukmergės už
kandines, valgyklas, tai, girdi, 
sanitarinė būklė bloga ir nepa
kenčiama. Bulvių valymas nie
kur nesąs mechanizuotas — 
jos skutamos iš vakaro ar net 
prieš ištisą parą. Nesirūpinama: 
pieno švara įvairiuose Uk-

Išmetė parašiutininkus
SAIGON, Pietų Vietnamas 

— Trisdešimt JAV helikopterių 
išmetė stiprias vyriausybės jė
gas prieš komunistus sukilėlius 
teritorijoj 40 mylių nuo Saigo
no. Pranešime nieko nekalbama 
apie toje akcijoje amerikiečių 
dalyvavimą nuleistuose dali
niuose. Operacijoj dalyvavo 
JAV 16 marinų ir 14 armijos 
helikopterių. Kai kurie vyriau
sybės daliniai j kautynių vietą 
atėjo žeme. Praėjusį šeštadienį 
ten įvykusiose kautynėse žuvo 
amerikietis patarėjas kapt. Don 
York.

Didžiosios Britanijos Sveikatos 
| Tarnybos narys lordas Taylor at- 
; vyko j Kanadą, į Saskatchewan 
provinciją patarti vietos vyriau- 

; sybei ką daryti dėl vykstančio 
Į daktarų streiko, nenorinčių socia
linės medicinos.

Brazilijos vyskupų
kreipimasis

RIO DE JANEIRO, Brazili
ja. — Vietos katalikų vyskupai 
kreipėsi į min. pirm. Francisco 
Brocahdo de Rocha, kad imtų
si akcijos prieš vis didėjančią 
komunistų infiltraciją ir prašė 

i prieš ją imtis akcijos: Infiltra- 
i cija Brazilijoj auganti per dar
bo unijas.

Į laisvę lėktuvu
MIAMI. — Kubos vienas pi

lotas ir du mechanikai pavogė 
laukų darbams skirtą lėktuvą 
ir atskridę į Miami paprašė pa
bėgėlio teisių. Lėktuvas yra 
vienamotoris, kuriuo anksčiau 
galėjo skristi 12 keleivių, bet 
jis perdirbtas ir buvo naudoja
mas javų dulkinimui - tręšimui. 

■ Lėktuvas yra Sovietų Sąjungos 
[ gamybos.

mergės rajono kolchozuose mel
žėjos karvėms neapiplauna teš
menų prieš melžiant, bet tik 
nušluosto drėgnu skuduru. Ne 
visos melžėjos turinčios baltus 
chalatus. Daug prikišta Ukmer
gės milicijos darbuotojams, ku
rie nesą jautrūs sanitarinių tai
syklių pažeidėjams. (E.)

Nori mirti Anglijoj
LONDONAS, — Dr. Robert 

Soblen, Lietuvoje gimęs Ame
rikos pilietis, baudžiamas už 
šnipinėjimą sovietam, šiuo me
tu yra Anglijoj ir prašo Ang
lijos vyriausybės leisti jam čia 
pasilikti mirti, nes jis nenorįs 
vykti į Ameriką, kur jis mir
siąs kalėjime. Šnipas jau turi 
61 metus ir sakosi, kad jo ga
las artėja. Kaip žinoma, jis bu
vo paleistais į užstatą ir, bū
damas žydas, pabėgo į Izraelį, 
iš kur grąžinamas lėktuve per- 
sipiovė rankas, norėdamas nu
sižudyti.

Pabėgo į Rytų Berlynu

BERLYNAS. — Iš Vakarų 
j Berlyno perlipo “gėdos” sieną 
i vienas apie 20 m. jaunuolis ir 
i nušoko raudonųjų pusėj. Poli
cija sako, kad toks atsitikimas 

! pirmas ir mano, kad jaunuolis 
i buvo išgėręs. Iš Rytų Vokieti
jos į Vakarus pabėgo per pir
mus šių metų tris mėnesius 

! 1,364 asmenys.

Didelis karštis
i

MEKSIKA. — Meksikoj siau
tė didelis karštis. Temperatūra 
buvo pasiekusi 104 laipsnių. 
Kaip pranešama iš Monterrey 
vietovės, nuo karščio mirė 19 
vaikų.

. .i .
Reikalauja pasitraukti 

Ben Kheddų

ALŽIRIJA. —: Kairieji suki
lėliai Vakarų Alžirijoj pareika
lavo pasitraukti min. pirm. Ben 
Khedda ir jo vyriausybę. Bu
vęs Alžirijos min. pirm. Khider 
spaudos konferencijoj sukilėlių 
būstinėj Tlemcen pareiškė, kad 
Ben Khedda ir jo vyriausybės 
nariai yra uzurpatoriai, kurių 
atsistatydinimas išgelbėtų Al
žirijos krizę.

Sužeista Ghanoj

NEW YORKAS. — Maureen 
i Pyne, 23 m. Taikos Korpo mer- 

■ gaitė, atvyko į Ameriką po su- 
sižeidimo automašinos katast
rofoj Ghanoj. Mergina yra iš 
Chicagos, kur jos tėvas tar
nauja policijoj.

Stoja į Bendrųjų Rinkų

PARYŽIUS. — Britanija už
vakar oficialiai pareiškė, kad 
ji stojanti į Europos Bendro
sios Rinkos Anglies ir Plieno 
skyrių. Bendroji rinka plienui 
ir angliui tarp Prancūzijos, V. 
Vokietijos, Italijos, Belgijos, 
Olandijos ir Liuksemburgo bu
vo įsteigta 1950 m. gegužės 9 
d., kuri vėliau išvirto į pilnąją 
Bendrosios Rinkos organizaci
ją. Britanijos atstovas lordas 
Heath kreipėsi į Liuksembur
ge esantį Bendrosios Europos 
Rinkos Plieno ir Anglies komi
tetą, prašydamas priimti Ang- 

. Hją.
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SOCIALINIS APAŠTALAVIMAS

Msgr. James P. Shannon, Šv. 
Tomo kolegijos, St. Paul, Minn., ! 
prezidentas, kalbėdamas St. ! 
Cloud, Minn., diecezijos Katali
kų Vyrų tarybos konvencijoje, 
pareiškė, kad daugelis katalikų 
yra išsiugdę iki aukšto laipsnio 
asmenišką pietizmą (pareigin
gumą, prisirišimą ir pagarbą 
tikėjimui), bet jie apleidžia sa
vo paskirtį Bažnyčios sociali- j 
niam apaštalavimui.

“Daugelis katalikų yra išau
gę su labai siaura pažiūra, ką 
reiškia būti kataliku. Šio (sa
vo kiaute užsidariusio, V. Č.) 
tipo katalikas ištikimai ir uo
liai atlieka jį asmeniškai sais- 
tančias tikėjimo pareigas, bet 
jįs nekreipia jokio dėmesio į į 
atsakomybę ir reikalą pasišvęs
ti likusiai žmonijos daliai. Ge
ras katalikas turėtų save pa
klausti: Kokia, yra mano atsa
komybė bendruomenei, kurioje 
ąš gyvenu, kad ją pagerinčiau, 
apsaugočiau, patobulinčiau ir į 
perduočiau sekančiai kartai ge
resnę, negu aš ją esu gavęs?”

Kad šitokiame msgr. Shan- 
no*’. konstatavime yra gausu 
tiesos, tas ryškiai atsispindėjo | 
ir Detroito ateitininkų sendrau 
gių bei jų svečių pasisakymuose 
po kun. dr. P. Celiešiaus paskai 
tos, apie encikliką Motina ir 
Mokytoja. Vienas dalyvių kėlė 
klausimą, kodėl protestantiš
kieji kraštai socialinį klausimą 
dažnai yra išsprendę sėkmin
giau, negu grynai katalikiškie
ji.. Giliau galvojančio perdaug 
nepaguodė ten pat duotas atsa
kymas, kad protestantai iš vi
so neturi savo socialinės dokt
rinos. Šiam reikalui jie naudo- 
jąsi popiežių išleistomis encikli
kų mintimis, kurios nurodo gai 
res socialiniams klausimams 
spręsti. Tikrai, tenka džiaugtis 
Bažnyčios vadų proto aštrumu 
idėjas skelbiant, bet reikėtų gi
liai susimąstyti kiekvienam ka
talikui pasauliečiui dėl padėties, 
kuri labai jau analogiška anam 
garsiam, nors ir kitą sritį lie
čiančiam, posakiui: girdi, pran
cūzas išranda, rusas (caro lai
kų) patentą nuperka, o vokie
tis padaro. Čia gi — Bažny
čios vadai gaires nurodo, mes 
pamokslų metu ar spausdintoj 
formoj su jomis susipažįstame, 
o kiti jas vykdo gyvenime.

Kitas kalbėtojas priminė jau 
istorijon nuėjusį faktą, kad Lie 
tuvoje pravestoji žemės refor
ma buvusi kaip tik vienu iš 
ryškiausių pavyzdžių, kaip rei
kalinga socialinių enciklikų min 
tis vykdyti praktiškame gyve
nime. Tas juk buvo padaryta 
katalikiškame krašte ir vado
vaujant kunigui, kuriam socia
linis klausimas nebuvo vien šal
ta enciklikos raidė, bet širdį de
ginąs teisingumo šauksmas ver
te vertęs ieškoti konkretaus 
sprendimo.

Kitas kalbėtojas nurodė, kad 
socialinį klausimą sprendžiant 
pačia esmine kliūtimi esąs trū
kumas žmogaus balanso tarp 
sakralinio ir sekuliarinio pra 
dų; tiek vieno, tiek kito ar tai 
perdidelis trūkumas, ar pertek
lius padėtį tik pasunkina.

Būtų labai gera, jei ateitinin- 
kijos vienetai panašiomis temo 
mis diskusijų turėtų ir daugiau. 
Gal tada būtų lengviau suras
ti apčiuopiamesnius kelius mū
sų veiklai kasdieninės aplinkos 
ribose. Nepaslaptis, jog joje 
daug kas yra taisytina — ir tai 
ne vien socialiniu požiūriu, — 
tik mes ne visada giliau suvo

kiame tą pareigą, nuo kurios 
joks katalikas, o ypač ateitinin
kas, nėra atleidžiamas. Ra
maus, miesčioniško gyvenimo 
patogumas neturėtų būti pagrin 
diniu siekiu nei moksleiviui, 
nei studentui, nei, ypač, sen
draugiui, jeigu jam universite
tas bus sugebėjęs duoti kai ką 
daugiau, negu vien tik pasiruo
šimą savajai profesijai. Nuėji
mas sekmadienį bažnyčion iš
klausyti šv. mišių neturėtų bū
ti mums tik nustatytos parei
gos atlikimu, o greičiau mūsų 
pradiniu pasiruošimu darbams, 
kurie iškils naujos savaitės bė
gyje.

v. e.

Clevelando Maironio kuopa
Gegužės mėn. susirinkimas 

įvyko p. Šikšnių bute. Pirmi
ninkavo D. Tamulionytė, sekre
toriavo Ina Skardytė. Susirin
kimo metu Dalia Staniškienė 
kalbėjo apie motinos meilę savo 
vaikams. Didžioji motinos mei
lė dažniausiai yra pilnai supras 
ta ir įvertinta tik motinai mi
rus.

Kalba buvo įdomiai paįvai
rinta eilėraščiais, kuriuos skai
tė P. Alšėnas, S. Alšėnaitė, M. 
Gailiušytė, R. širvai tytė ir D. 
Tamulionytė.

Susirinkime buvo aptarta iš
kyla, kuri sėkmingai įvyko pas
kutinį birželio sekmadienį, Heac} 
lando State parke.

Birželio mėn. susirinkimas 
įvyko p. Razgaičių bute. Pir
mininkavo A. Razgaitis, sekreto 
riavo R. Širvaitytė.

Į susirinkimą buvo pakvies
tas A. Tamulionis papasakoti 
apie birželio išvežimus. Jis pa
pasakojo apie įvykius iš savo 
atsiminsimų. Kalbėtojas prily
gino komunistus į žvėrį, kuris 

' sulaužo savo priešo nugarkaulį, 
norėdamas ne tik užmušti, bet 
ir iškankinti. Po kalbos buvo 
trumpos diskusijos.

Pirmininkė kuopos vardu pa
sveikino baigusį aukštesniąją 
mokyklą Romą Zylę ir įteikė 
Sibiro lietuvaičių parašytą mal- 

i daknygę prisiminimui Mairo- 
, nio kuopos.

Kuopa pasižadėjo paaukoti
statomai koplyčiai Indijoje pi
nigų Po to pirm. D. Tamuliony- 

Į tė su vicepirm. K. Klioriu pa-

Britų golfo turnyro laimėtojas 
Arnold Palmer laiko Amerikos 
(kairėj) ir britų golfo sviedinė
lius Aronimink Golfo klube New- 
ton Sąuare, Pa., rodydamas, kad 
amerikiečių sviedinėlis yra dides
nis ir, norint sėkmingai varžybo
se dalyvauti, jam tenka prie tokio 
sviedinėlio priprasti.

Prancūzų svetimšalių pirmas batalijonas parade Sidi Bei Abbes 
vietovėje, Alžirijoje, priešjj išformuojant.

sveikino Clevelando ateitininkų 
dvasios vadą kun. Petrą Dze- 
goraitį vardadienio proga.

T. Idzėlytė

Australijos ateitininkai
Į Adelaidę atsikėlė iš Londo

no du lietuviai tėvai marijonai: 
kun. A. Kazlauskas ir kun. Pr. 
Dauknys. Juodu sėkmingai vei
kią Adelaidės lietuvių tarpe. 
Kun. Pr. Dauknys taip pat pa
gelbsti australų katalikų para
pijoje, kurioje yra daug italų. 
Jis ten sako itališkai ir angliš
kai pamokslus, laiko šv. mišias 
ir klauso išpažinčių. Jis taip 
pat redaguoja ir spausdina 
Adelaidės lietuvių katalikų in
formacijos biuletenį “Šv. Bal
są”, kurį prieš 8 metus pradė
jo leisti tuometinis Adelaidės 
lietuvių kapelionas kun. dr. P. 
Jatulis.

Kun. Pr. Dauknys jau daly
vavo birželio 24 d. Adelaidės 
ateitininkų Arkiv. Jurgio Ma
tulaičio kuopos šventėje, kurios 
metu 30 jaun. moksl. ateitinin
kų davės priesaiką. Keturi iš 
jų jau gavo juosteles — vy
resniojo moksleivio pažymėji
mą. Šią kuopą globoja Aga Ste- 
pariienė,

Adelaidės universitete šiais 
metais studijuoja daugiau 40 
lietuvių studentų.

Australijoje dabar žiema ir 
mokslo metų įpusėjimas.

A. K.

Stovyklautojų dėmesiui
Autobusai į vyr. moksleivių 

ateitininkų stovyklą iš Cicero 
išvyks nuo Šv. Antano parapi
jos mokyklos liepos 22 d. 8:30 
v. r.; nuo Jaunimo Centro — 
9:00 v. r.

Stovyklinis mokestis ir mo
kestis už kelionę ($10 ten ir at
gal) turi būti sumokėtas liepos Į 
22 d. prie autobuso.

Tie, kurie neatsiuntė savo į 
daktaro pažymėjimo su regist
racija, prašomi atsinešti kartu 
su savimi. Valdžia reikalauja, 
kad visi turėtų šiuos daktaro 
pažymėjimus.

Stovyklautojai, kurie nesu
skubs išklausyti šv. mišių sa
vo parapijoje, galės tai atlikti i 
8:00 v. r. Jėzuitų koplyčioje. 

MAS centro valdyba

Sendraugių stovykloj 
bendraamžiai

Jau mažiau kaip mėnuo beli
ko iki sendraugių stovyklos, 
kuri ir šįmet bus Dainavoje prie 

; Manchester!, ^vlich.1,, (rugpiūčio 
i 12-18 d. Ne retas, dar neap
sisprendęs važiuoti, savęs kiau 
šia — ar rasiu sau pažįstamų, 
bendraamžių? Atsakymas pa
prastas — nežiūrint kiek metų 
tu beturėtum, vistiek rasi savo 
bendraamžių stovykloj, nes čia 
bus ir tie, kurie dar pradžios 
mokyklą lanko, ir tie, kurie 
tinklinį aistringai žaidžia, ir 
tie, kurių galvas jau sidabro 
sruogos puošia. Visus tačiau 
jungs ta pati, visad jauna dva
sia, kuri kalba ir stovyklos stu
dijinėje temoje “Žvilgsnis į sa
ve: kuo esame ir kur einame”.

— 21-27 d. bus Vokietijos atei
tininkų stovykla Koenigsteine;

— 25 d. prasidės studentų atei
tininkų stovykla Dainavoje. Baig
sis rugsėjo 9 d.

— Mirtis baisi tiems, kurie 
su mirtimi viską praranda, bet 
ne tiems, kurių garbė numirti 
negali. —Cicero

« P. ŠILEIKIS, 0. P.KY Orthopedas. Protezistas.Nt Aparatai-Protezal. Med. ban-
% dažai. Spec. .pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t.t.
Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS IjAB. 
2850 VV. 63rd St., Chieago 29, UI. 

Tel. PRospect 6-5084

tografijos bus panaudotos bai-! 
gusiųjų aprašymui rugsėjo nu
meryje. Kurie anketas jau ga-1 
vo, yra prašomi jas skubiai grą 
žinti su fotografija redakcijai. 
Kurie anketų dar nėra gavę, yra 
maloniai prašomi savo adresą 
pranešti “Ateities” redakcijai, 
6540 So. Campbell Avė., Chiea
go 29, III. Redakcija taip pat! 
prašo pranešti ir baigusių pa
žįstamų adresus, nes dažnai į 
kuklus — pats neprisipažins, i 
Į ankstyvesnį kreipimąsi pirmo! 
sios atsiliepė Putnamo ir Detroi1 
to moksleivių ateitininkų kuo- j 
pos. Joms už tai redakcija dė-1 
kinga.

“Ateities” Redakcija

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Del valandos skambinti telefonu 
HEmiock 4-15G2 nu-o 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
.AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street
Vai.- kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. i 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- ( 
lienj uždaryta. Kitu laiku susitarus, i

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

Rez. HE 6-1670.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR, MOTERŲ UTGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cratvford 
Medieal Building), tel. JLh 5-6446
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001.

Parengimų kalendorius
Liepos mėn.:

— 22 prasidės vyresniųjų 
moksleivių ateitininkų stovykla 
Dainavoje. Baigsis rugpiūčio 4 d.: 
Rugpiūčio mėn.

— 12,-18 d. įvyks Dainavoje 
sendraugių stovykla. Registruo
tis savo skyrių valdybose arba 
Detroito skyriaus adresu. Plačiau 
buvo pranešta šiame skyriuje bir
želio 7 d.

— 19 d. prasidės vyresniųjų 
moksleivių ateitininkų stovykla 
Kennebunkporte, Maine. Baigsis 
rugsėjo 1 d.

Baigusiųjų anketos
Šįmet gimnazijas ir univer

sitetus baigusiems ateitinin
kams siuntinėjamos “Ateities” 
anketos. Gautos anketos ir fo-
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Telefonas: GRovehiU 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marąuette Road

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

Ofiso ir huto tel. OLympie 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Nuo liepos 8 iki 23 atostogose. 

Kreiptis į Dr. Kisielių.

DR. VL KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

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

Treč. susitarus.
Ofiso tel. BI 7-0400 

Dienos metu tel. CA 5-5010

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINĖS UTGOS 

2745 West 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef. REDuhlic 7-2290.

DR. ANT. RUDOKAS, Opi.
Tikrina akis ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. California Avė,, YA 7-7381
VAU.: 10 ryto iki 8 vak., trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

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

MIDLAND 
SAVINGS

4840 Archer Avė.

^Dflinn

Chieago 32

ELECTROniCS
TV-RADITJAt -3UOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PUOKŠTELES 
ANTENOS - BATERIDOS - LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

Viskam žemiausios kainos Ir garantija

13321 S. Halsted St.- CLiffside 4-56651

MEILĖ IR LAIMĖ
Šitokiu pavadinimu patraukli 

Į Juozo Prunskio knyga išėjo iš 
tpaudos. Joje svarstoma vyro ir 
žmonos darnaus sugyvenimo klau
simai, tėvų ir vaikų santykiai, o 
taipgi — būdo savybės, garantuo 
jančios laimę gyvenime. Knyga su 
daugybe pavyzdžių, skaitoma leng 
vai, kaip romanas. Turi 248 pusi 

Kaina . . $2.
Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS
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Ofisas: 3148 IVest 63rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717

Rezid.: 3241 IVest 66th Plaee 
Tel.: REpublie 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 IV. CSrd Street 
Kampas 63-čios ir California

Vai. kasdien nuo 6—S vai. vak. 
šešt. 2-—4 vai.

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

Rez. VVAIbrook 5-3048

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

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

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

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

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytoj as) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street

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

Tel. ofiso ir huto OUympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 1.2. iki 4 popiet

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR. 9-0730

Dr. W, Ross Dr. L. Seibutis
Inkstų, pūslės ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisai: 795S S. Western Avė., tel. 
GR 6-0091; 392 E. 159th St., Harvey, 
IU., tel. EDison 3-4383; 30 N. Mi
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071. . .

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tei. GRovehiU 6-0617 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutart}.

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

DR. E. DECKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

Taipgi įvairios nervinės ligos 
Valandos pagal susitarimą. 
4063 Archer Avenue 

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

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

Ofiso telef. LAfayette' 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECTALTSTE 
MEDICAL BUILDING 

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

vai. ryto iki 3 vai. p p.
Ofiso tel. RE 7-1168 

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street
Telefonas HEmiock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL Si SITARIM )

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenne 
Bendra praktika ir specialiai

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

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

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
ATOSTOGOSE IKI RUG

PIŪČIO MEN. 5 D.

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.; kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 VVest 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. VVA 5-2017
Atostogose nuo iepos 7 iki liepos 

30 d.

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namų - rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
VAIKŲ LIGOS

2656 West 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 iki
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8: 
šešt. nuo 1 ki 4 vai.

Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.

DR. A. MACIŪNO PARTNERIS

DR. E. HOERSTER
CHIRURGAS 

2858 VVest 63rd Street 
Tel. PR 8-7773

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

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

Trečiadieniais uždaryta.

Telefonas GRovehill 6-2823

DR. A, VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybe: AKUŠERIJA ir MOTERŲ

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

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

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

4 Main St., Aurora, III.
Tel. TW 2-0803 

Susitarimui skambinti
tel. TRemont 9-1450, Batavia, III.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS
10748 S. Michigan, Chieago 28, III. 

Telef. ofiso: PUlIman 5-6766 
Namų: BEveriy 8-3946 

Priėm. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt. 
1-4 v. p. p., trečiadienį — uždaryta.

Tel. ofisų RE 7-8818

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

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

Trečiadieniais uždaryta.
Ofiso telefonas — Bishop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer) 

VAL.. kasdien nuo 2 iki 9 vai. vak.
Treč, ir sekmad. tik susitarus.

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 6600 So. Artesian Avenue 
Vai.. 11 v. ryto iki 3 v. p.p., 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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



Pavergtųjų Tautų savaitė ir

MŪSŲ DRAUGAI
PRIEŠŲ SUSITAIKYMAS EUROPOJE

Vakarykščiai priešai ištiesia rankas susitaikyti ir ugdyti galybę 
prieš naują grėsmę

Didžiuojamės ir džiaugiamės 
Chicagos ‘lietuviais, kad jie 
taip nuoširdžiai atsiliepė į 
mūsų dienraščio ir komiteto 
prašymą gausiai dalyvauti pra
ėjusį sekmadienį įvykusiame 
Pavergtųjų Tautų savaitės 
minėjime Grant parke. Nepai
sant lietaus, į paskirtą vietą 
susirinko keliolika, šimtų ' lie
tuvių ir tai buvo gausingiau
sia tą dieną pasirodžiusi tau
tinė grupė. Tai pastebėjo ir 

7 miesto valdžios pareigūnai, ku
rie minėjimą organizavo, ir 
taip pat spauda. Vadinas, šiuo 
atveju Chicagos lietuviai sa
vo pareigą gerai atliko.

Pavergtųjų Tautų savaitės 
minėjimas vyksta šią visą sa
vaitę. Daugelyje vietų iškil
mės bus šį savaitgalį. Tikimės, 
kad ir kitų miestų lietuviai 
taip gerai pasirodys, kaip pa
sirodė chicągiečiai. Kad tai 
yra svarbų* berods, mes visi 
lygiai gerai suprantame. Jei 
kongresas 1959 m. specialia 
rezoliucija įvedė tokios savai
tės minėjimo tradiciją, jei pats 
Jungtinių Am. Valstybių pre
zidentas kasmet skelbia prok- 

a lamaciją ryšium su kongreso 
priimta rezoliucija, tuo labiau 
mes ir kitų pavergtųjų tautų 
grupės privalo aktyviai savai
tės minėjime dalyvauti. Reikia 
minėti ne vien tik vieną dieną, 
bet visas savaitės dienas. Kiek
vieną dieną lietuvis gali ir pri
valo ką nors padaryti gero 
Lietuvos laisvinimui, jos var
do pagarsinimui. Galime pa
rašyti laiškų laikraščiams, iš
keliant Lietuvos nepriklauso
mybės reikalą, galime nueiti 
į susirinkimą ir ten pakursty
ti savo tautiečius, kad stipriau 
jungtus į pavergtosios Lietu
vos laisvinimo darbus, galime 
parašyti padėkos laiškelius 
prezidentui, paskelbusiam Pa- 
ybl-gtųjų Tautų savaitę, ir 
parlamentarams, kalbėjusiems 
kongrese tos savaitės proga, 
arba tiems politikams, kaip 
Chicagos miesto galvai, Ri
chard Daley, kurie parėmė šį
sąjūdį ir net jį organizavo.

' *
Ta proga tenka vertinti 

nuoširdžiojo lietuvių draugo 
senatoriaus Paul Douglas pa
stangas padėti atkovoti laisvę 
Lietuvai ir kitoms pavergto
sioms tautoms. Reikia neuž
miršti, kad jis yra autorius ir 
Pavergtųjų Tautų savaitės re
zoliucijos, kuri vienbalsiai bu
vo priimta abiejų kongreso 
rūmų. Kaip šios svarbios re
zoliucijos autoriaus, jo žodis 
kiekvienu atveju yra labai 
svarus. Jis buvo svarus ir šie
met, kai jis kalbėjo senate, mi
nint Pavergtųjų Tautų savai-

? tę-
Šen.. Dauglas, kalbėdamas 

senate š. m, liepos 12 d., pa
žymėjo, kad komunistai nie
kuomet nepavargsta, apkaltin
dami Vakarus kolonializmu ir 
imperializmų. Bet, anot jo, jau 
laikas yra žmonėms suprasti, 
kad kai kuriose pasaulio da
lyse kolonializmas yra tik

Spaudoje ir gyvenime

ATPALAIDUOKIT NUO PARTIJOS
KULTO i

Vilniuje okupantų kontrolėje 
leidžiamas laikraštis “Tiesa” Nr. 
143 įsidėjo straipsnį “Rašytojai ir 
armija”. Straipsnis perspausdina
mas iš “Sovietskaja Litva”. Mat, 
rusų jau tiek pr įgabenta į Lietu
vą, kad jiems net leidžiamas dien
raštis rusų kalba. Kadangi oku
pantai rusai, , kontroliuoja Lietu
vos gyvenimą, tai iš to rusiško 
laikraščio net ir direktyvos per
spausdinamos.

Minėtame straipsnyje rašytojai 
raginami, kad “pasirodytų nauji 
apsakymai, eilėraščiai, dainos apie 
armiją ir laivyną.” Matyt, sovieti
nė armija''savo blogu elgesiu su 
gyventojais yra pasidariusi labai 
nepopuliari, kad šaukiamasi rašy
tojų pagalbos juos daugiau popu
liarinti krašte. Rašytojams ir te
mos pagal užsakymą duodamos. 
Jie raginami kurti ne pagal savo

prasidėjęs. Rytų Europoje ir 
pietrytinėj Azijoj komunistai 
užgrobė tautas, kurios savo 
laiku buvo laisvos ir nepriklau 
somos. Kaip pavyzdį jisai pa
davė Lietuvą ir kai kurias ki
tas valstybes. “Su pasigailė
jimu tas tautas mes vadiname 
pavergtomis tautomis. Kon
gresas ir prezidentas 1959 me
tais autorizavo minėti Paverg
tųjų Tautų savaitę, kad iš
reikštų Amerikos žmonių vil
tį pavergtųjų tautų išlaisvini
mui, kiek galima, greitesniu 
laiku”, — kalbėjo šen. Doug
las.

Pavergtųjų Tautų problema, 
toliau kalbėjo šen. Douglas, 
tarptautiniuose santykiuose 
yra skaudi rakštis akyje. Ji 
yra skaudi ir visiems laisvai 
galvojantiems ir laisvę mylin
tiems žmonėms. “S&vietų Są
jungos pavergimas savo laiku 
buvusiųjų laisvų žmonių ir 
tautų nuo Baltijos iki Juodųjų 
jūrų ir iki Pacifiko okeano 
yra moralinis kriminalas prieš 
žmoniškumą ir legalinis krimi
nalas prieš tarptautinę teisę 
ir papročius. Bet, jei mes kad 
ir minutei paliksime jas ko
munistų kontrolei, pripažinda
mi, kad dabartinė dominacija 
yra pastovi ir teisinga, mes 
papildysime dar didesnį kri
minalą prieš žmonių istorinę 
sąžinę praeit}'je, dabartyje ir 
ateityje. Todėl mes niekuomet 
neprivalome sustoti smerkę 
šios Uranijos ir palaikyti vil
tį pavergtųjų tautų už geleži
nės ir Bamboo uždangos”, — 
šį stiprų ir labai teisingą pa
reiškimą padarė šen Douglas.

Senatorius primena ir tai, 
kad, siekiant pavergtųjų tau
tų išlaisvinimo, Jungt. Valsty
bės turi panaudoti ne vien tik 
savo perteklius ir dosnumą, 
bet ir visus galimus būdus bei 
priemones, kad paveiktų da
ryti žygius pravesti pavergto
se tautose laisvus rinkimus 
ir atstatyti jų žmonėms civi
lines teises. Tad ir ši savaitė, 
kurią minėti autorizavo kon
gresas ir prezidentas, turi tar
nauti šiam svarbiam tikslui.

Kol turime kongrese tokių 
parlamentarų ir politikų, kaip 
šen Douglas ir kiti, Lietuvos 
nepriklausomybės byla ten vi
sada bus gyva. Ir Vasario 16 
d., ir Pavergtųjų Tautų savai
tės, ir kitomis panašiomis pro
gomis Lietuvos ir kitų paverg
tųjų tautų reikalai bus gerai 
ir efektingai iškeliami. O tai 
yra labai svarbu. Nereikia už
miršti, kad ir prezidentas ir 
valstybės departamentas skai
tosi ir turi skaitytis su nuo
taikomis, kokios vyrauja kon
greso rūmuose. Turint galvoj, 
kad šiemet yra kongresiniai 
rinkimai, pasidarbuokime, kad 
lietuvių draugai ir Lietuvos 
nepriklausomybės atsteigimo 
rėmėjai vėl būtų išrinkti į se
natą ar į atstovų rūmus, ši 
yra viena iš efektingųjų prie
monių, besidarbuojant už Lie
tuvos išlaisvinimą.

įkvėpimą, o pagal duodamas te
mas ir okupantų norimą dvasią. 
Galima suprasti, ką toksai ragini
mas reiškia, kai visas spaudos 
priemones tik okupantai kontro
liuoja. Kas neprisitaikys prie jų 
reikalavimo, to kūrinys neišvys 
knygų lentynų.

Tame pat straipsnyje sakoma: 
“Išanalizavus padėtį, galima spėti, 
kad netrukus pasirodys naujos 
įdomios knygos, įdomios dėl to, 
kad atpalaiduotos nuo asmenybės 

I kulto įtakos.”
Savu laiku ne kas kitas, kaip 

! ta pati “Tiesa” ir ugdė Stalino 
■ asmenybės kultą. Tuo susikom
promitavo visame pasaulyje, net 
lir pačioje Sovietų Sąjungoje. As
menybės kultas jau atmestas, bet 

j kam taip pučiamas kompartijos 
j kultas? Juk tai totalizmo ir ab
soliutizmo, partijos diktatūros

Tautų neapykantos kurstytojai
Šis pokaris dar nepalaidojo 

tautų neapykantos aistrų. Eu
ropos tautos prisimena vokiečių 
siaubą. Jie naikina ne vien žy
dus, bet ir lenkus, prancūzus, 
lietuvius, serbus. Kiekviena jų 
pavergtoji tauta turėjo aukoti 
savųjų skausmą ir mirti “nau
jajai Europai”. Apokalipsinis 
siautėjimas vyko plačiu baru. 
Ne tik furor teutonicus, bet ir 
anglosaksai ir ypač Sovietai kai 
kuriais nusikaltimais kurstė tau 
tų neapykantą.

Kaip buvęs nacių politinis 
kalinys ir jų vėliau persekiotas, 
turiu atvirai pasakyti, kad ne 
vieni vokiečiai, didybės apakin
ti, kurstė neapykantą. Jų nusi
kaltimai plačiai pasaulyje iš
garsinti, kai sovietinio siaubo 
aukos liko pamirštos, o anglų ir 
amerikiečių nusikaltimai nuty
lėti. Nuernberge išdrįso nusi
kaltėliai teisti nusikaltėlius ir, 
deja, dar šį “teismą” nūnai ban 
do pagarbiai prisiminti.

Neapykantos aistra
Žydai šaukia: išžudyti 6 mil. 

Sovietai sąskaitą keleriopai pa
didina. Lenkai prisimena panie
kinančią raidę P (pole-lenkas), 
kurią jie turėjo Vokietijoje ant 
aprangos atžymėti, milijonus 
nukankintų, bet išžudymą 57% 
visos šviesuomenės, 38% gydy
tojų ir 28,5% profesorių bei mo 
kytojų. Ar maža nugarmėjo lie 
tuvių teutoniškame pragare? 
Apie juos tylima, tartum jų ne
būtų buvę.

Didžiosios neapykantos ais
tros kurstyme pasižymi ne vo
kiečių buvusios pavergtos tau
tos, bet anglai, pvz. lordo 
Beaverbrook spauda, ir vyksta 
atšiaurus klyksmas JAV, ku
rios dedasi vokiečių tautos ben
drais ir Berlyno gynėjais. Vo
kiškojo siaubo aukos -— pran
cūzai pirmieji ištiesė ranką su
sitaikyti, pamiršti praeities 
skriaudas ir palaidoti neapykan 
tos aistras.

Įsidėmėtinas pranešimas
Vokietijos kancleris K. Ade

naueris po trijų dienų pasitari
mo Paryžiuje drauge su Pran
cūzijos prezidentu Ch. de Gaulle 
liepos 5 d. paskelbia pranešimą, 
kuriame nurodoma, kad po pa
ruošiamųjų žygių pagaliau įgy-

garbinimas. Partijos kultas at
mestinas, kaip buvo atmestas ir 
asmenybės kultas. ‘Tik laisvas 
žmogus gali pilnai savo kūryboje 
išsilieti. — J. Žvilbutis.

VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

Tokio gydytojo dar nėra... Tai kag galėtų, tai kas 
pajėgtų? Juk, regis, užtektų tik smegenyse kažką pa
liesti, ir vėl prasivertų akys! Tokio nėra... Turi kažkas 
būti, turi, nes kaip vaikas iki šiol išsilaikė? Kodėl pa- 
raližas nesustingdė širdies ir plaučų, kaip gydytojai 
sakė?

Kažkas yra, Tomas visai neabejoja. Kažkas laiko 
vaiką savo rankose, ir nuo šitų rankų priklauso, kas 
įvyks už dienos ar dviejų.

— Daktare, būkite atviras: gal nepasitikite mano 
finansiniu pajėgumu ir manote, kad nepajėgsiu atsi
lyginti, jei iš Vokietijos ar Austrijos specialistas at
vyktų? — kalbėjo Jasaitis sekančią dieną. — Užtik
rinu, kad išeitį rasiu. Pats viską atiduosiu, kad vai
kas būtų išgelbėtas, be to, prietelių yra, kurie man pa
dės.

— Ponas Jasaiti, Tamsta per daug pasitikite me
dicina. Gydytojo žinios ribotos. Nemokame net pa
prasčiausios ląstelės sukurti, tai kaip pakeisime Tams
tos vaiko smegenų celes? Gali visus pasaulio gydyto
jus sukviesti, ir jie liks bejėgiai. Šiuo atveju viskas 
turi eiti savaime, nes pagalba iš šalies neįmanoma.

Savaime! Kaip savaime? Ne. Tomas netiki. “Sa

GFJMMINAS GALVA

vendintas tautų susitaikymas. 
Abu vyrai yra įsitikinę, kad 
Prancūzijos—Vokietijos susitai
kymas patarnaus kitoms tau
toms, Europos vienybei ir galy
bei. “Kiekvienas prancūzas,

! kiekvienas vokietis turi savo jė 
gas skirti abi valstybes stiprin
ti. Šis šūkis ypač kreipiamas į 
abiejų tautų jaunimą”.

Pranešime paminimos dery
bos Angliją įjungti į Europos 
tautų bendruomenę, nurodomas 
reikalas sukurti naują politinę 
sąjungą ir reikalaujama vokie
čių susijungimo. Pasitarimo ša
lių nuomone, Berlyno laisvė yra 
apginama sutarus vakariečiams.

Prancūzijos—Vokietijos san
tarvė padarė didelį įspūdį. JAV 
prezidentas, nujausdamas įvy- 
jkių raidą, prabilo apie tarpusa
vio pareinamumą ir vakarinės 
Europos politinio apsijungimo
svarbą.

500 šarvuočių paradas
Vokiečiai — saksai ir viur- 

tembergiečiai dalyvavo <1813 m.

Kunigaikščio Saugią vila , Italijoje. Ją išnucensvo prezidentienė 
Jacąueline Kennedy, kur ji atostogaus su dukrele Caroline. Ši 
vila pastatyta 1086 m. 1,227 pėdų kalne, jūros pakrantėje. Šioje 
viloje yra gyvenę karalius Viktoras Emanuelis, Olandijos kara
lienė Juliana, aktorė Greta Gąrbo, dirigentas Leopoldas Sto- 
kowski, kompazitorius Richard Wagner. ' .

Trečiasis traukinys į 
Kazachstaną

OKUP. LIETUVA. — Liepos 
3 d. į Petropavlovską, Kazachs
tane, iš Vilniaus išvyko 11 va
gonų traukinys su iš įvairių 
Lietuvos kampų surinktais sta
tybininkais. Tai jau trečiasis 
traukinys iš Lietuvos į sovietų 
plėšinines žemes Kazachstane. 
Dabar išvykę užbaigs praėju
siais metais pradėtą elevato
riaus statybą. Darbi’’'ūkai sto
tyje, anot Vilnia radijo, pa

prie Leipcigo Napoleono I va
dovybėje įvykusiame mūšyje. 
Ano meto suskilusios vokiečių 
tautos svorio negalima lyginti 
su nūdienės, nors padalintos, 
Vokietijos pajėgumu.

Abiejų valstybių politinis lai
mėjimas Paryžiuje buvo vaini
kuotas Mourmelone, kuriame 
garsiai nuskambėjo “Deutsch- 
land ueber alles ir “la Marseil- 
laise” — abiejų tautų himnai. 
Ten abiejų valstybių rikiuoto
jai buvo pagerbti iškilmingo ka 
rinio parado.

Prancūzų ir vokiečių 500 šar
vuočių praūžė. Mirtinų priešų 
ainiai bando surikiuoti gretas ir 
sukurti naują galybę ginti Eu
ropą, kuri pergyvena naują 
grėsmę. Politinis Europos apsi- 
jungimas ir jos gynyba susietos 
su painiavomis, kurias vėliau 
aptarsime.

Džiugu, kad pastaruoju me
tų Paryžiuje pavergtųjų tautų 
likimu nuoširdžiau domimasi, 
kaip Washingtone.

reiškė, kad jie “vykstą ten, kur 
juos šaukia partija ir tėvynė”... 
Girdi, jie ateinančioms kartoms 
paruošią geresnį gyvenimą. Kad 
Lietuvos statybininkai Kazachs
tano plėšiniuos nenuobodžiautų, 
tai tiems, pagal Vilniaus radi
ją, “pirmūnams, energingiems 
vyrams” stotyje buvo padova
noti radijo aparatai, šachmatai, 
šaškės, knygos, laikraščiai, žur
nalai. (E.)

vaime” yra bereikšmė sąvoka. Turi būti kažkas, val
dąs gyvybę ir mirtį.

I
3.
Ėjo trečia savaitė, o vaikas dar buvo be sąmonės. 

Retas pajėgė suprasti, kaip Jasaičiai tiek laiko iš
tvėrė. Juk nei valgė nei miegojo. Mažąją mergaitę 
globojo Matukoniai, o Tomas su Julija blaškėsi tarp 
ligoninės ir namų vieni du, nes pažįstami ir kaimy
nai stengėsi nesimaišyti, bijodami didinti skausmą.

Kai ateidavo naktis, ir Tomas, laukdamas ži
nių iš ligoninės, atvertomis akimis virsdavo ant lo
vos, atrodydavo jam, kad kažkas trečias yra namuo- 

i se. Diena iš dienos keistas nujautimas augo, stiprė- 
? jo, ir pagaliau Jasaitis šio trečiojo buvimu, net ėmė 
neabejoti. Pakilęs ir eidamas per kambarį, net trauk
davosi šalin, kad kaktomis nesusidurtų.

Keista. Tomas tiek apsiprato, kad tamsoje, re
gis, ėmė su juo kalbėtis, guostis. Lyg geriausiam prie- 

! teliui, lyg mažų dienų draugui atidengdavo skausmą, 
ir po kiekvieno pokalbio tvirčiau įsitikindavo, kad 
vaiko likimas priklauso nuo šio svečio. Ir dar nuosta
biau: tai buvo kažkas pažįstamo, anksčiau sutikto.

Yra žmonių, kuriuos dažnai matome gatvėje, nu- 
keliame jiems kepurę, tačiau neturime progos giliau 
domėtis. Tik apie jų buvimą žinome, bet tasai žino
jimas nei šildo nei šaldo. Nuskubame savo kryptimi, 

j kartais nepastebėję prabėgame, nes tiek rūpesčių 
kiekvieno galvoje susispietęę Tik jei netyčiomis su 

' sikryžiuoja keliai, esame priversti atkreipti daugiau 
dėmesio, ir šie tolimais buvę žmonės tampa mūsų 
draugais ar priešais, o mes gailimės, anksčiau jų ne-

, pažinę.
Taip buvo ir su Jasaičiu. Jis girdėjo apie šį sve
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Lietuvių Bendruomene ir politika

Kultūrinė sritis yra plati ir reikalinga 

J. KUPRIONIS

LB kūrimasis ir augimas kaž
kodėl eina gana lėtu žingsniu. 
Kiti net iki šiol jai atvirai prie
šinasi. Tuo tarpu LB idėja yra 
labai aiški ir konkreti. Kai tu
rėjom nepriklausomą valstybę, 
tai ji apjungė tiek pavienius as
menis, tiek organizacijas, insti
tucijas. Kai neprikl. valstybės 
netekom ir tiek daug lietuvių 
pasiskleidė po visą pasaulį, tai 
atsirado būtinas reikalas vi
siems apsijungti kita forma. 
Tam ir yra LB. Nepritarti jai 
ar kliudyti jos plitimui ir veik
lai, reiškia nenorėti, kad visi 
lietuviai su visom savo org-jom 
bei institucijom sudarytų vieną 
solidnų ir pajėgų gyvuoti ir iš
silaikyti junginį.

Koreguotinas yra LB organi
zavimosi metodas. LB susideda 
iš pavienių narių. Taip nariai ir 
yra verbuotini. Bet tai lėtas ke
lias, ypač, kai vadovybė neturi 
pajėgų ir resursų išplėsti stip
resnę propagandą. Ji turi ki
tą kelią: panaudoti jau esamų 
organizacijų talką. Daugumos 
org-jų vadovybės yra giliai pat
riotinės. Dėlto sunku įsivaizduo
ti, kad būtų daug vargo jas 
įtikinti, jog jų org-jos nariai, 
šalia savo org-jos, turėtų būti 
ir LB nariais. Reikia tik, kad 
LB centrinė ir skyrių vadovy
bės kontaktuotų jų vietoje esa
mų draugijų vadovybes, kad 
jos savo suvažiavime pravestų 
tokį nutarimą ir ateity vis tą 
skatintų. Tegul kai kurių org- 
jų valdybos pasirodys tam ne
paslankios ar kai kurie nariai 
to nenorės, bet dauguma šio 
LB vadovybės prašymo paklau
sys ir jį įvykdys. Tuo būdu LB 
vadovybė įgytų talkininkų. Jai 
pačiai liktų dar medžioti asme
nis, kurie jokiai org-jai neprik
lauso.

Be to, yra galimos visokios 
šios minties variacijos.

LB veiklos sritis
Iki šiol LB labai gražiai reiš

kiasi kultūrinėj veikloj. Kadan
gi ši sritis yra labai reikšmin
ga ir gyvybinė, tai jos darbas 
joje pelno gausius kreditus. Ta
tai iškelia jos vardą ir jį labiau 
išpopuliarina. Net užkietėję 
skeptikai, matydami LB atlie
kamus darbus, yra verčiami 
peržvelgti savo nusiteikimą.

Esame susigyvenę su “darbo 
pasidalinimo” mintimi. BALFas 
vykdo šalpos misiją, VLIKas 
bendrą politinės veiklos vado

vavimą, ALTas specialiai JAV 
politinę veiklą, LB varo platų 
barą kultūrinėj srity. Vienoj ar 
kitoj institucijoj pasireiškia pa
tobulinimų reikalas, bet, bend
rai imant, jei šį darbą mažiau 
trukdytų “smulkių prekių pa- 
siūiytojai”, tai mes šiom savo 
institucijoms galėtume su pa
grindu didžiuotis.

LB prigimtis ir jos charak
teris pastato ją kaip nesrovinę, 
negrupinę, bet visus lietuvius 
apjungiančią instituciją, pana
šiai, kaip valstybė sujungia vi
sus to krašto piliečius, organi
zacijas, institucijas. Sekant ta 
mintimi, LB kompetencija, at
rodo, galėtų būti žymiai plates- 

Į nė, negu ji dabar apima. Tačiau, 
kaip dabar yra, LB turi tik lie
tuvių apjungimo idėją. Kad ji 
turėtų bendrą lietuvių balsą, 
pirma reikia apjungti bent žy
mią jų daugumą.

LB turi daug darbo
Pagal dabartinę turimą pa

dėtį LB turi prieš akis tris di
delius darbus. Pirma, tai didžiu
lis, kiek tik akys aprėpia, kul
tūrinio darbo laukas. Antra, 
tai Lietuvių fondas, kaip gyvy
biniai svarbus energijos šalti
nis aniems kultūros laukų “trak 
toriams” varyti. Trečia — pa
daryti LB universaline, kad, 
jei ne visi, tai bent dauguma 
lietuvių jai priklausytų. Tatai 
svarbu ne tik dėl pačios LB, 
bet ir dėl pačios lietuvybės.

C kaip su politine veikla? 
Atskirų asmenų ar net grupių 
iniciatyva, išnaudojimas mo
mentų, pažinčių, progų kontak
tams, — visa tai svarbu ir visa 
tai Lietuvos labui. Net grynai 
šalpos darbą vykdąs BALFo 
pirmininkas nėra laisvas nuo 
nepanaudojimo progų kultūri
niam ar politiniam reikalui ir 
jis tą daro. Tačiau visas tas 
darbas reikalingas koordinaci
jos. Yra taisyklė, kad viena, 
net ir silpniau veikianti galva 
padaro geriau, negu dešimt ne
sutariančių, atskirai veikiančių. 
Visos anos mūsų turimos insti
tucijos — BALFas, VLIKas, 
ALTas, LB-nė yra bendrinės. 
Daug kas iš mūsų vienu kartu 
priklausom visoms. Dėl to ab
soliučiai nėra reikalo, jei kas 
ką padarome politinėj srity, už
sispyrusiai dėti BALFo ar LB- 
nės firmą. Jei norime savo org- 
jos vardą pakelti, tai kiekvie- 

(Nukelta j 4 pusi.)

čią, žinojo jį, tačiau vis neturėjo jam laiko. Prasku- 
bėdavo, praeidavo, nes įvairūs reikalai laukė. Nestosi 
tad, nesigręši atgal ir nežiūrėsi, brangias akimirkas 
gaišindamas. Bet dabar pats laikas sustojo, sunkia 
mase prislėgęs namus, užgriuvęs kelius, ir neliko kur 
skubėti, nereikėjo šiandiena rūpintis.

Kaimynų pasirodymas erzindavo, nes jie atei
davo su žodžiais, kuriems patys netikėjo. Tik šis 
nepažįstamas buvo tylus ir kantrus. Jis nekalbėdavo, 
o klausydavosi, ištiesdavo ranką, nuimdavo dalį naš
tos ir taip pažvelgdavo, jog iš karto palengvėdavo.

Buvo sekmadienis. Nuo ryto brėškos prasėdėję 
ligoninėje, Jasaičiai apie vidurdienį grįžo namo. Vėl 
prieš akis tįsojo sunkaus laukimo diena. Tomas iš 
nerimo pasuko radiją. Transliavo mišias. Kažką stai
ga atsiminęs, apsižvalgė po kambarį ir nustebo: čia 
nebuvo to trečiojo, tasai prietelius buvo laikinai pa
sitraukęs.

— Eime bažnyčion! šiandien sekmadienis, — 
ryžtingai pasakė žmonai ir, nelaukdamas Julijos at
sakymo, ėmė rengtis.

Bažnyčioje, kurion jie nuėjo, Tomui teko ne kar
tą lankytis. Tai būdavo vienas jo pramoginių pasi
vaikščiojimų sekmadienio rytais, anksččiau atsikėlus 
ir neturint už ko griebtis. Ramybėje, mistiniame var
gonų ūžime, savotičkam žmonių ir smilkalo kvapų 
mišiny jis stebėdavo veidus, apmąstydavo darbus, 
pergalvodavo planus. Tačiau šiandien Jasaitis čia at
skubėjo pasitarti su bičiuliu, kurio šį vidurdienį pa
sigedo savo namuose.

Kai iš bažnyčios vėl grįžo ligoninėn, gailestin
goji sesuo, koridoriuje sutikusi, informavo:

— Jūsų vaiko padėtis nepasikeitusi.
(Bus daugiau)
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KULTŪRA, CIVILIZACIJA, 

BANKETAI

Reikėtų paieškoti naujų būdų visuomeninei veiklai 
pakelti

PRANAS RAZMINAS

Šiame rašiny 'bus bandoma 
keliomis mozaikinėmis pirmojo 
įspūdžio pastabomis duoti kele
tą mūsų visuomeninio gyvenimo 
vaizdų, kurie, autoriaus supra
timu, negali nei kam pakenkti, 
nei ką nors įžeisti. Įspūdis tiek 
vertas, kiek jis teisingas. Ta
čiau atsisveikindami pastebime, 
kad sutikome kultūringą ar ne
kultūringą žmogų. Dažnai pir
mas įspūdis yra lemiantis toli
mesnei draugystei. Jei vyresnie
ji yra atsargesni su pirmuoju 
įspūdžiu, tai jaunimas dažnai į 
jį atremia visą savo laimę ir 
ateitį.

Kultūringojo ir civilizuotojo 
paralelė

Kultūringas žmogus nuosai
kus kalboje, elgesyje, atsargus 
sprendimuose, altruistas, neuž
gaulus, pasiaukojantis, Pnkęs 
formuoti save ir savo aplinką. 
Didžiosios gyvenimo problemos 
jam arti širdies. Kultūringas 
žmogus nežaidžia savo ir kitų 
gyvybėmis, važiuodamas keliais 
80—90 mylių per valandą, čia 
būtų žymė civilizuotų barbarų, 
kokių yra pilna mūsų aplinko
je. Civilizuotasis nėra pasiren
gęs pagerbti kitų interesų, jei
gu jam nebus kokios nors iš to 
naudos. Jis, tik paviršutiniškai 
tesuprasdamas gyvenimo reiš
kinius, turi drąsos jiems suteik 
ti visuotinę reikšmę.

Kultūringas žmogus nepasa
kys “I don’t care”, kai jo arti
mas patenka į nelaimę, o civi
lizuotasis išdris: “Help your- 
self”. O jeigu neįgali ar nesuge
bi, tai iš tavęs menka ir nauda. 
Šių dienų civilizuotas žmogus 
panašus į Šventojo Rašto levi
tą, palikusį sužeistąjį jo paties 
likimui. Jis moka valdyti maši
ną, bet ne save. Jis linkęs at
sistoti šalia nuodėmės, kai kul
tūringasis šalia šventumo bei 
apskritai dvasinės pažangos. 
Kultūringas žmogus — samarie 
tis.

Civilizuotasis linkęs į kūno 
patogumus, į prabangą, kultū
ringasis >— į dvasios pilnybę, į 
aktyvų dvasinių galių plėtoji
mą. Pirmasis daugiau linkęs

duoti negu gauti, kai paskuti
nysis atiduoda pirmumą sava
naudiškumui. Nestebina ir tai, 
kad kultūringas žmogus geriau 
sugeba įvertinti civilizacinius 
reiškinius, negu civilizuotasis— 
kultūrinius. Nepakęsdamas se
nesnio auto, vaikydamasis nau
jus modelius, neišgali senos su- 
plyšusios maldaknygės pakeisti 
naujesne, laukdamas, kol ją pa 
dovanos motina, sesuo, sužie
duotinė...

Nėra lengva kategoriškai teig 
ti, kam sutiktasis žmogus pri
klauso: kultūrai ar civilizacijai. 
Mat, kiekvienas nori būti kultū
ringas, nors šiaip jau labai ma
ža yra tokių, kurie nemėgtų iš
augusios civilizacijos ir jos tei
kiamų patogumų.

Daug yra civilizuotų barbarų, 
kurie savo vežimu lengva širdi
mi traiško sutinkamas dvasines 
vertybes ir užmušinėja ne tik 
kūnus, 'bet ir sielas. Kultūrinis 
pirmavimas — dvasinis pirma
vimas; civilizacinis pirmavimas 
— medžiagos pirmavimas. Kul
tūringasis paprastai neneigia 
civilizacijos laimėjimų, tačiau 
civilizuotasis gana dažnai neigia 
kultūrines apraiškas. Kultūrin
gas žmogus saikingai naudojasi 

; civilizacinėmis priemonėmis, 
kai tuo tarpu civilizuotasis daž
nai praranda saiką, visai apleis
damas ar net niekindamas kul- 

I tūrinius laimėjimus. Kur yra 
kultūros, ten yra ir civilizaci
jos, ir atvirkščiai, kur yra civi
lizacijos, ten yra ir kultūros. 

Į Juk viena be kitos kaip ir ne
gali egzistuoti. Čia bandyta są
moningai iškelti kai kurias kul
tūros bei civilizacijos apraiškas, 
kaip jos įžvelgiamos atskirame 
žmoguje bei žmonių santykiuo
se. Tai tik praktinis žvilgsnis 
be jokių tolimesnių išvadų..

Daugumas šios šalies piliečių 
įgyvena civilizacijos rėmuose. 
Jie tesidomi bizniu, gerais na
mais, brangiais baldais, sočia 
virtuve. Taip jau yra gyvenime, 
kad valstybės bei tautos, tu
rinčios gausiai materialinių gė
rybių, palinksta labiau į civili- 

izaciją, negu į kultūrą, kai ma
giau turtingos ima labiau ugdy-
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Liquor Store
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BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4 98

CUSENIER IMPORTED THREE STAR 
COGNAC Fifth $3.98

OMEGA 25 YEAR OLD GREEK 
BRANDY Fifth $5-59

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF 
U. S. P. Fifth $<89

RICCADONNA Imported VERMOUTH 
Dry or Sweet 30 oz. Bottle

DIPORTED CANADIAN 90 4 Proof 
6 YEAR OLD VVHISKEY

$1-19

GRAND MARNIER LIQUEUR

rath $3.98
Fifth“^6.39

IMPORTED FRENCH 
BLACKBERRY or APRICOT 
TJQUEUR

NIKOLOFF VODKA 80 Proof

Fifth $3.39 
$2.98

CHOICE OF HEINEKENS, CARLSBURG,
TUBORG, or VVURZBURGER IMPORTED 
BEER, 24—12 oz. Bottles Case $7.95

ti kultūrines bei dvasines verty 
bes, kurios nereikalauja tiek 
daug materialinių išteklių. Čia 
jau kaupiasi ir tolimesnėms iš
vadoms medžiaga.

Kultūrijngai praleidome 
vakarą...

Judame sujauktų sąvokų 
sriaute, kur dažnai nebegali į- 
žvelgti nei kultūros, nei civili
zacijos, o tik primityvumą. Kai 
išgirsti pasigyrimą “kultūringai 
praleidome vakarą”, tai sužinai 
tik tiek, kad ten dar nebuvo 
paleisti į darbą šaltieji ir karš
tieji ginklai, o tik liežuviais pa
sidarbuota, pakariauta, daug 
gardaus skystimėlio išlenkta, 
daug apšnekėta. Tačiau, grįžęs 
poilsiui į namus, jautei tokią 
tuštumą savo dvasioj, kad ža
dėjai ateity vengti tokių “kul
tūringų” balių. Čia tikrai išnie
kintas kultūros sąvokos supra
timas. Ar geriame, ar piktžo
džiaujame, ar keikiame, ar savo 
brolį įžeidinėjame, ar mainomės 
žmonomis — vis kultūringai.

Kiek ten dvasinėmis vertybė
mis sielotasi valgant ir lenkiant 
stiklelis po stiklelio? Kažkas 
bandė padainuoti, kažkas savo 
bičiulį pašlovino, užsimezgė 
nauja pažintis... Niekas ten, sės 
damas valgyti, nepersižegnojo 
ar kaip kitaip Viešpačiui nepa
dėkojo. Tik vieni kitus ragino 
gerti, peikė svyruojančius ir 
šnairiai žiūrėjo į užkietėjusius.

Kartais kyla klausimas, ko>- 
dėl mes taip palinkę į triukšmin 
gą gyvenimą? Ar dėl to, kad 
Amerikoje yra sočiai pavalgyti 
ir išgerti? Ar dėl to krauname 
ant stalų, kad esame turtingi ir 
vaišingi? Ar dėl to, kad norime 
palaikyti gerą draugystę? Čia 
neturima galvoje tų “banketų” 
su kavos puoduku ir baltos duo 
nos riekute. Jie tarnauja ki
tiems tikslams. Ten nedaug nuo 
skaudos tepatiria artimo meilė 
bei gailestingumas. Tačiau ge
riausiai yra duoti, nelaukiant 
jokio atpildo ar pagyrimo. Taip 
mes ir nežinome, ką atstovau
jame, lėbaudami ir mesdami pi
nigus į balą. Lėbautojų tautos 
išnykusios. Kas bus su mumis? 
O gal mes lėbaujame dėl to, 
kad jau niekam nebesame sko
lingi? O jeigu ir visas skolas 
grąžinome? Argi mūsų paramos 
jau niekas nebereikalingas? 
Kur mūsų brolis, kai mes sėdi
me už apkrautų stalų? Prisi
minkime Šv. Rašto pavyzdį.

Mūsų Naujųjų Metų sutiki
mai kelia ypatingo susirūpini
mo. Kiek ten kultūringumo ir 
kiek ten civilizacijos apraiškų, 
geriau tegu niekas neklausia. 
Juos sutinkime laukiniškai: rė
kaudami, glamonėdamiesi, kauk 
darni, cypdami. Kaip indėnai re
zervate. Iš anksto užsakomi sta 
liukai neturi jokio ryšio su vi
suomeninio bei socialinio jaus
mo ugdymu.

Laikas būtų ieškoti sveikes
nių socialinio bendravimo for
mų. Neturima čia galvoje šei
myninio pobūdžio vaisių: vardi
nių, gimtadienių ir kitų šeimos 
švenčių. Tai gražios tradicijos, 
mielas artimųjų pasisvečiavi
mas. Tik ir jos neturėtų išsi
veržti iš tam tikrų etiketo rė
mų.

Šiurpas nukrato pagalvojus, 
kad po poros mėnesių vėl prasi
dės banketų ir balių furoras, ir 
dešimtys tūkstančių dolerių bus 
metama į balą, kai vadovaujan
tys negali prisiprašyti aukos 
tkutos laisvės reikalams.

Dvasinių turtų lagaminai
Per anksti iškrovėme ir nu- 

stūmėme į šalį brangiuosius la
gaminus, kuriuos atsitempėme 
per Atlantą. Sakau brangiuo
sius, nes juose mes tempėme 
dvasinius lobynus: kas šimtines 
knygų, kas lietuvišką smūtkelį, 
kas kitą kurią brangenybę. Da
bar turime šaunius lagaminus, 
bet į juos keliaudami dedame 
jau gyvenimo menkniekius.

Vasaros karščiai ir lauktos 
atostogos mus veja iš didmies
čių. Kur nors nuošaly ilsėda-

Rosella Nosel su sūnumi Stasiu, 13 m., Lattingtowne, L. I., N. Y., 
rodo sužalotą S3vo mašiną, j kurią įvažiavo Sovietų diplomatinės 
tarnybos narys Igor Andreev. Jis tik parodė savo diplomatinį pa
są ir pratarė: “Gaila, turiu skubėti” — ir nuvažiavo.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦◄

BENDRUOMENE IR POLITIKA

(Atkelta iš 3 psl.)

na iš jų turi plačias savas sri
tis. Tad visų iniciatyvos ir ener
gijos pasireiškimas — plačiau
sias pasirinkimas.

Dabartinis veiklos sričių pa
sidalinimas, atrodo, turėtų pa
likti mažiausiai, kol susidarys 
kitokia padėtis. LB, atrodo, tu
ri daugiausia šansų savo veik
los sritis plėsti, bet pirma ji 
turi išaugti į universalinę lietu
vių org-ją. Dabartiniu metu jos 
tendencijos eiti į politinės veik
los sritį būtų tik jos blašky
masis ir jėgų eikvojimas, ir 
tai neišvengiamai įneštų kivir
čų. Kol kas ji ir pagrindo tam 
neturi, kol remiasi daugiau tik 
idėja, bet ne atstovaujama ma
se.

Tuo nenorima LB suniekinti. 
Atvirkščiai, jos vaidmuo yra 
neįkainuojamas. Čia kalbama 
tik apie tai, kad ji turi kitų la
bai svarbių uždavinių, o mūsų 
pajėgos ribotos. Liečiant poli
tinės veiklos sritį, artimesniam 
laikui viena kas atrodo būtų 
visai tikslinga, kad JAV LB pa
siųstų savo atstovus į ALTą. 
Ši pastaroji institucija yra pri
ėjusi prie to, kad negali pasi
likti nepersitvarkiusi. LB atsto
vų įėjimas į ALTo sudėtį ne tik

mies, menininkai škicuos, rašy
tojai planuos medžiagą naujam 
romanui, apysakai ar dramai, o 
visuomenės veikėjai projektuos 
darbus būsimai rudens ir žie
mos veiklai.

Šių paskutiniųjų norėtųsi nuo 
širdžiai paprašyti, kad savo už
rašų knygutėse pažymėtų ką 
nors ir apie balius bei banke
tus. Gal ten bus atžymėti kuo 
geriausi prisiminimai apie juos, 
kaip didžios veiklos ir judrumo 
rezultatai. Kai kas ten ras ir 
aukštos lietuviškos kultūros žy
mių. Bet tai jau būtų kalba apie 
moralinį nuosmukį, kuriam mes 
jokiu būdu nenorime atstovau
ti.

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

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

Jr

jams. Valstybė turi pasilikti vcndinama, vykdant egzekuci- 
derintojo ir taikintojo vaidme- jas, savo brolius žudant. Rei
ny. Laisvė yra būtina žmogui; kia lemtingo visos Amerikos 
iš tos natūralios teisės išplau- demokratinių jėgų sūsivieniji- 
kia taipgi teisė veikti darbo i mo.
unijoje. j_ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

►-♦-r-* ♦ ♦ ♦ ♦-♦-♦--4Pagaliau pabrėžiama, kad ta 
ateinančioji socialinio teisingu
mo revoliucija neturi būti įgy-

BAŽNYTINIŲ PflMRLDŲ 
VADOVĖLIS

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymai. 
Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai- 
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 
63rd St., Chicago 29, DI.

U
sustiprintų ALTą, bet padėtų 
išvengti nesutarimų. Tegu LB 
orumas yra platesnis, negu 
bendrai kitų ALTą sudarančių 
dalyvių, bet bendram reikalui 
yra svarbiau tikslingumas ir 
darbo našumas, o ne derybos, 
kas už ką didesnis.

MILIJONO DARBININKŲ 
ŽODIS

Pietų Amerikos Krikščionių 
Darbininkų sąjunga paskelbė 
manifestą, kuris yra vadina
mas nekruvina revoliucija Lo
tynų Amerikoje. Cituodamas 
tą laišką laikraštis “Register” 
sako, kad jis yra vadinamas 
“nuostabiu popiežiaus encikli
kos atspindžiu”.

Tame darbininkų atsišauki
me pažymima, kad daugelis ko
munizmą laiko didžiausiu dar
bo žmonių priešu, bet — tą 
tvirtindami, jie vis dėlto “mono 
polizuoja dabartinės ūkinės ir 
socialinės santvarkos savo nau
dai, nepaisydami, kad tai su
sikerta su teisingumu ir darbi
ninkijos teise į gerovę”. Šito
kioje sistemoje didelėms darbi
ninkijos masėms — darbinin
kams, tarnautojams ir ūkinin
kams — atimamos būtiniausios 
priemonės vesti žmogišką gyve. 
nimą.

Rašte reikalaujama, kad at
lyginimas būtų pakankamas 
pragyventi šeimai ir kad mote
rims nereikėtų imtis darbo už 
šeimos ribų, o jos savo laiką 
galėtų pašvęsti vaika 1 ir na
mų tvarkai. Pabrėži .a, kad 
kiekvienas darbininkas turi tei
sę į nuosavą namą - butą. Že
mė privalo priklausyti tiems, 
kurie ją dirba. Privatinės nuo
savybės teisė turi būti apribo
ta visuomenės gerove.

Valstybės neturi teisės vie
našališkai kontroliuoti visą ūkį. 
Ūkinėje vadovybėje priklauso 
atitinkama dalis darbdaviams 
ir darbininkams bei tarnauto-

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

does rt’-.Je&f

WISI FOLKS CALL IT

IBe

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

YERKES HARDWARE 
6832 S. VVestern 
CHICAGO 29, ILL.

PR 6-1300

HOUSE PAINT

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Parduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka i’, ko
mentarai, muzika, dainos ir ,<lag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadway, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
‘Draugas”.

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas
128 pusi. Kaina $1.00 

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street

Chicago 29, Illinois

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

Tel. 434-4060

s 10%, 20%, 30% pigiau mokėsite?) 
žjsuž apdraudą nuo ugnies lr auto- 
® mobilio pas
M FRANK ZAPOLIS

3208% West 95th Street 
| ® ’Jhicago 42, Illinois

|Tel.: GA. 4-8054 ir GR. 0-4339J

K. BUTKUS
Aluminijaus išdirbiniai 

namų pagerinimui 
PRospeet 8-2781

.......... .................... -P

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, Bl.

Paskolos, perkant namus, daromos ilgiems terminams 
ir žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokėjimais.

Dėl informacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas 

2202 W. Cermak Road Chicago, III. VIrginia 7-7747

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

Current Dividend up to

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

%



Veikli lietuvaitė
Detroitas netenka veiklios 

lietuvaitės, kuri liepos mėn. 21 
d. sukuria šeimos židinį ir pa
lieka Detroitą. Tai Valerijos ir 
Leonardo Šulcų dukra Irena. 
1952 m. su tėvais atvykusi į 
Detroitą, su pasižymėjimu bai
gė aukštesniąją mokyklą. Moks
lo dienomis įsijungė į ateitinin
kų eiles ir Detroito dramos mė
gėjų sambūrį. Priklausė Šv. An
tano parapijos chorui ir Ame
rikos Lietuvių Balso radijo klu
bui. Taip pat su tėvais įstojo 
į Lietuvių Romos Katalikų Su
sivienijimo 265 kuopą. Be to,

Irena Šulcaitė, kurios jungtuvės 
įvyks šį šeštadienį, liepos 21, 10 
vai. ryto Šv. Antano bažnyčioje.

Beech - Nut Grove darže ruošia 
tradicinę šeštadienio gegužinę, 
kuri prasidės 1 vai. po pietų 
Pe.nas skiriamas namų įsigiji
mo reikalui. Į gegužinę atvyku- 
siems vaikams bus skirstomos 
dovanos. Taip pat mažieji galės 

pasireikšti eilėraščių deklamavi- 
i me, kur taip pat bus skiriamos 
premijos.

J. Stovyklos rėmėjų 
susirinkimas

Jaunimo Stov. Rėmėjų meti
nis susirinkimas įvyks Daina
voje liepos mėn. 21 d. 3 vai. 
p. p. stovyklavietėje, 15100 Aus- 
tin Rd., Manchester, Mich. Po į 
susirinkimo bus bendra vaka- į 
rienė svetainėje.

Susirinkimui bus patiektaį 
1962 m. atliktų darbų apyskai-' 
ta. Stambesnieji įvykdyti dar
bai yra šie: 1) pastatytas se
selių namas (26 pėdų pločio, 
40 pėdų ilgio), 2) užbaigtas 
svetainės įrengimas, 3) asfaltu 
išlietos sporto aikšt. (18,000 kv. 
pėdų), 4) išasfaltuotos aikšte
lės ir takai prie pastatų (7,000 
kv. pėdų), 5) atliktas ūkio na
mo remontas, 6) išgręžti du 
vandens šuliniai, vienas 45 pė
dų gylio, kitas 104 pėdų (prie 
ūkio namo), 7) išvestas kelias 
į palapinių sritį, 8) pastatytas 
naujas lieptas per upelį.

Rėmėjų susirinkime bus ap
tarti ir ateities darbai.

Prezidentienė Jacąueline Kennedy važiuoja vandens pašliūžomis 
ties Kennedžių vasarviete Hyannis Port, Mass. Rugpjūtyje ji 
atostogaus Italijoje.

MŪSŲ KOLONIJOSE
iiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiHiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiii

savo darbu prisidėdavo įvairiuo
se parengimuose. Sukūrusi su 
inž. Vitoliu Budriu šeimą, apsi
gyvens Milwaukee, Wisconsin.

S. G-kas

Paminėtas transatlantinis žygis
Liepos mėn. 15 d. Dariaus ir, 

Girėno klubas suruošė transat-. 
lantinio žygio minėjimą. Už žu-1 
vusiųjų lakūnų Dariaus ir Gi-, 
rėno vėles tą dieną 10 vai. Šv. 
Antano bažnyčioje įvyko iškil- ■ 
mingos pamaldos, kuriose or- • 
ganizuotai su savo vėliavomis' 
dalyvavo Dariaus ir Girėno klu
bo nariai ir kūrėjai savanoriai, s 
Pamaldas laikė ir pamokslą pa
sakė svetys kun. Martinkus. 
Laike pamaldų solo giedojo 
Bronė Beržanskienė ir Pranas 
Zaranka.

Tos pačios dienos rytą per 
Lithuanian Voice radijo valan
dėlę buvo perduotas montažas 
“Garbė jums, didvyriai”, kurį 
paruošė akt. Justas Pusdešris. 
Montažą išpildė A. Gubilas, V. 
Ogilvis, J. Pusdešris ir A. Ma
teika.

Liepos mėn. 28 dieną Dariaus 
ir Girėno klubas kartu su Det
roito Lietuvių namų draugija

iiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
DETROIT, MICH. 

SKELBIMAI
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Kvietimas į Dainavą
Liepos 22 d. į Dainavos me

tinę šventę, Manchester, Mich., 
atvyksta kun. L. Jankus iš 
New Yorko, kuris 11 vai. ryto 
atnašaus šv. mišias ir pasakys 
pamokslą. Kun. Vikt. Dabušis, 
taip pat svečias iš New Yorko, 
pašventins Seserų namą. Tuoj 
po šių iškilmingų momentų 
įvyks meninė programa naujo
je sporto aikštėje prie stovyk
los.

Į šventę yra pakviesta ir 
močiutė E. Baltrūnienė (84 me
tų), didžioji J. Stov. mecenatė, 
šį pavasarį paaukojusi J. Sto
vyklai 10,000 dolerių.

Nuo 1:30 vai. p. p. prasidės 
piknikavimas paplūdimio rajo
ne. Bus užkandžiai, laimėjimai 
ir kt. pramogos. Nuo 1:30 vai. 
iki 6 vai. vakaro paplūdimyje 
budės gelbėjimo sargas. Jo nu
rodymų prašoma klausyti. Už 
plaukiančius už nužymėtos eže
re ribos admihistracija neatsa
ko.

Los Angeles, Calif.
Alto sk. pirmininko pareiškimas

Naujienų dienraštis jau keli 
mėnesiai sistemingai puola, 
šmeižia ir visokiais būdais nie
kina Los Angeles ALTo skyrių 
ir jo veikėjus. Naujienų redak
toriaus valios vykdytojas Los 
Angeles kolonijoje K. Januta - 
Klauseikis, prasilenkdamas su 
elementariais padorumo princi
pais, skleidžia melą, organizuo
ja prieš ALTo skyriaus valdy
bą protestus, verčiasi šantažu 
ir insinuacijomis. Kadangi Los 
Angeles kolonijoje Naujienų 
skaitytojų nedaug, tai K. Janu
ta iš savo “boso” gauna dides
nius kiekius Naūjienų, kur tel
pa jo korespondencijos, ir siun
tinėja kolonijos gyventojams.

Pagrindiniai Janutos puolimai 
nukreipti prieš 1961—62 m. AL
To skyriaus valdybą. Kadangi 
buvau tos kadencijos valdybos 
pirmininkas, tai viešai pareiškiu,

jog 1961—62 m. veiklos apy
skaita buvo patikrinta revizi
jos komisijos ir 1962. II. 9 vi
suotiniame susirinkime vienbal
siai priimta visų 19-kos organi
zacijų delegatų. Netgi pats Ja
nuta priešingos nuomonės ne- į 
pareiškė.

Vieno asmens pastangos vi-! 
sai Los Angeles kolonijai pri
mesti savo valią pilnai atitinka 
ALTo centro sekretoriaus ge
neralinę liniją visoje ALTo 
veikloje.

Grigaičio - Janutos įžūlūs vi
sos eilės Los Angeles ir kitur 
gyvenančių lietuvių dergimas 
liudija pasibaisėtinai gilų Nau
jienų žurnalistinės etikos nuo
smukį.

Be to, kadangi Naujienų re
daktorius Pijus. Grigaitis kar
tu yra ir ALTo vykd. k-to sek
retorius, ir nei vienu viešai ke
liamu klausimu nebandė išsiaiš
kinti normaliu organizacijose 
praktikuojamos procedūros ke-

liu, ignoruoja faktus ir visom 
priemonėm kenkia ALTo sky
riaus veiklai, tai prieš tokį AL
To centro sekretoriaus elgesį 
reiškiu viešą protestą.

Julius Jodelė,
ALTo L. A. sk. pirm.

LIETUVIŲ DIENA

Šiais metais, kaip ir praei
tyje, Kalifornijos Lietuvių die
ną rengia LB Los Angele-s apy
linkė. Įvyks 1962 m. rugsėjo 9 
d., sekmadienį, Los Angeles 
Breakfast klubo patalpose, 
3201 Los Feliz Blvd., Los Ange
les mieste.

Kalifornijos Lietuvių dienon 
iš Chicagos atvyksta garsusis 
lietuvių solistas Stasys Bara- 
nauskas-Baras ir duos dainų ir 
arijų koncertą. Tai bus reta 
proga išgirsti šį pagarsėjusį lie
tuvį tenorą. Ta proga taip pat 
rengiama dail. J. Paukštienės 
meno paroda. Be abejo, į šią 
dieną suplauks ne šimtai, bet 
tūkstančiai lietuvių iš visos Ka
lifornijos. Juk šiuo metu Kali
fornijoje jau yra apie 30,000 
lietuvių!

LB Los Angeles apylinkės 
valdyba buvo sušaukusi 1962 
m. liepos mėn. 13 d. organiza
cijų pirmininkų pasitarimą mi
nėtam reikalui. Dalyvavo 27 or
ganizacijų atstovai ir pažadėjo 
šimtaprocentinę paramą LB 
apylinkei organizuojant ir ren-

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

Apdraustas perkraustymas iš 
įvairių atstumų

A. VILIMAS

MOVING

3415 S. Lituanica Avė 
Tel. FRontier 6-1882

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. liepos- mėn. 19 5

giant šių metų Kalifornijos Lie
tuvių Dieną. LB Los Angeles 
apylinkės pirmininkas Ant. Ski
lius turi gerų vilčių. LBIT

VIENUOLYNAI PRAVEDA 
ŽEMĖS REFORMĄ

Chilės vienuolynai, paklausy
dami vyskupų keliamos min
ties, praveda žemės reformą, be 
žemiams išdalindami savo turė
tus žemės plotus.

MOVING
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš tol{- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

! VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
; AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS
MŪSŲ SPĖČIAU YHŪ.

! PRECIN PHOTO STUDIO
j 40(18 Ardier Avė. Tel. VI 7-2481 
i (Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav.

LIETUVIŲ SUSIARTINIMO ŠVENTĖ —

PIKNIKAS
1962 m. sekmadienį, liepos 29 d

N. Pr. Marijos Seserų Vienuolyno Sodyboje 
Putliam, Connecticut

DIENOS IŠKILMĖS:
11:00 — Šv. Mišios, Pamokslas, Procesija 
12:30 — Pietūs ir Pikniko pramogos 
4:00 — Mergaičių stovyklos programa

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan 
Tel. wjk 4-<>inr, 

GENERAL CONTRACTOR

Kadangi tą dieną keičiasi sto
vyklautojai, prasideda vyr. 
moksleivių stovykla ir baigiasi 
mergaičių, todėl Dainava tikisi 
didelio antplūdžio svečių ir iš 
tolimesnių miestų. Svečiai pra
šomi laikytis tos dienos tvark
darių nurodymų, pasistengti pa
laikyti švarą kaip pievose, taip 
ir pastatuose, ir patys atkreip
ti dėmesį į feavo mažųjų šeimos

narių saugumą, ypatingai plau- 
kiojant laiveliais.

Visa Detroito ir apylinkių vi
suomenė kviečiama šioje šven
tėje dalyvauti. — Jdv —

lietuvių namų pirkimo
REIK ČU

Neperseniai spaudoje pasiro
dęs buvusio Detroito Lietuvių 
Namų draugijos pirm. K. Jur
gaičio pareiškimas, kad perka
mieji namai 3009 Tillman gat
vėje bus sunku išlaikyti, buvo 
labai nuodugniai apsvarstytas 
Detroito Lietuvių Namų d-jo3 
specialiai sušauktame akcinin
kų susirinkime š. m. liepos 1 d. 
ir Dariaus ir Girėno klubo vi
suotiniame narių susirinkime 
liepos 15 d., kuriame DLND, 
kaipo perkamųjų namų savinin 
kė ir D. ir G. klubas, kaip baro 
savininkas ir baro patalpų d- 
jos namuose nuomininkas, nu
tarė remti vienas kitą visuose 
namų pirkimo ir išlaikymo rei
kaluose, turint vieną bendrą ir 
vienintelį tikslą — duoti Det
roito lietuviškai visuomenei sa
vus lietuviškus namus.

Siekdama savo tikslų, DLN- 
D-jos valdyba pateikė akcinin
kų susirinkimui namų pirkimo 
sąlygas, būtiniausio remonto 
sąmatas, pajamų ir išlaidų ap
matus, kurie susirinkusiųjų 
buvo priimti ir patvirtinti. 
Pačiai gi d-jos valdybai buvo 
suteiktas pilnas pasitikėjimas 
ir įgaliojimai namų užpirkimui, 
remontui ir vadovavimui.

Dariaus ir Girėno klubo vi
suotinis narių susirinkimas nu
tarė prisidėti darbu, atremon
tuojant baro patalpas, pervesti 
visus klubo narių surinktus pi
nigus į DLND Namų Pirkimo 
fondą ir įnešti 500 dol. į minė
to fondo kasą, kaip d-jos na
rys ir akcininkas. Dariaus ir 
Girėno klubas, pagal sutartį, 
mokės DLND-jai 300 dol. nuo
mos kas mėnesį už baro patal
pas ir 120 dol. kas mėnesį na
mų sargo samdymui ir švaros 
palaikymui. Likusį baro pelną 
valdyba skirs taip pat namų iš
laikymo reikalams, jei toks rei
kalas bus būtinas ir neišvengia
mas.

J. G. TELEVISION CO.
2512 W. 47th St., FR 6-1998 

TV RADIJAI, HI-FI. VkŠINTHVAi 
Pardavlmai-tatsymai Sek uždaryta

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk 
ladlenlo 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 ik! 
S:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad 
7 vai. vak

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

Tel. HEmlock 4-2413 
71 P, b So. Maplewood Avė.. 

ChlcaKO 2#. IU.

LIEPOS. MĖN. 
PAS BUDRIKĄ 

IŠPARDAVIMAS

Atlieka įvairius statybos pataisy
mo ir pertaisymo darbus — stalinln- i 
kystes, cemento, mūrijimo, elektros, | 
piumbingo, dažymo ir dekoravimo, f 
Atskirų kambarių bei butų įrengimą. | 
pastogėse ir skiepuose.

RADIO VALANDA GIRDIMA 
kiekvieną šeštadienį 5:00—5:30 
p. p. iš Detroito stoties WJLB — i 
1400 kilo.

Direktorius Ralph J. Valatka 
15756 Lesure Avenue

Detroit 27, Mich.
Tel. BRoadtvay 3-2224

LITHUANIAN MELODIES

ATVYK, MIELAS LIETUVI
čia pasilsėsi, gražiai 
praleisi sekmadienį, o 
kariu paremsi LIETU
VIŠKA ŽIDINĮ.

BOK KVIESLYS — 
PAKVIESK VYKTI 
IR SAVO DRAUGUS

Vacys Scerba, Vacys Motor 
Sales vedėjas

1961 OLDS. 4 Dr. H.T. Air
Cond. Full I»otver... $2,795.00

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

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

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

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

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

VACYS MOTOR SALĖS
6516 S. Western Avė., Chicago 36, Tel. WA 5-5121

A. -j- A.
ALEKSANDRAS RUTKAUSKAS

Gyveno 13900 Terry Street, Detroit, Michigan
Mūsų mylimas vyras, tėvas, brolis ir senelis mirė 1962 

m. liepos 17 dieną, 5:30 vai. vak. Lietuvoje gyv. Mažeikiuose. 
Amerikoje išgyveno 13 metų.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Julija, duktė Regina 
Pikūnienė su šeima, brolis dr. Vytautas su žmona, visi gyv. 
Detroite; 2 seserys — Elena Kriščiūnienė su šeima ir Ma
rija Smolicz su vyru, visi gyv. Chicagoje; brolis Jonas su 
šeima, gyv. Kanadoje.

Kūnas pašarvotas Brazis-Bauža koplyčioje, Detroite.
Laidotuvės įvyks šeštad., liepos 21 d., 10 vai. ryto bus 

išlydėtas i Šv. Antano- parap. bažnyčią, Detroite, ir po gedu
lingų pamaldų bus išlydėtas ir palaidotas Holy Sepulchre 
kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus paskutiniam atsisveikinimui 
ir palydėjimui.

Nuliūdę: ŽMONA, DUKTĖ, SESERYS, 
BROLIAI IR KITI GIMINES

Šiuo metu Namų Fonde yra 
23,300 dol. Pridėjus 500 dol. iš 
Dariaus ir Girėno klubo — fon
de bus $23,800. Namų kaina— 
$46,000, trūksta — $22,000. 
Pridėjus baro ir namų remon
to išlaidas — apie $7.000, rei
kės naujų akcininkų 30-čiai tūk 
stančių dol.

Taigi į tikslą einama planin
gai, apgalvotai, draugiškoj nuo
taikoj ir dėl to, man atrodo, 
nuogąstavimai yra be pagrin
do.

Artimiausiu laiku į kiekvienus 
lietuviškus namus pasibels ak- 
sijų platintojai. Atidarykite du
ris draugiškai, pasikalbėkite, 
pasakykite savo priekaištus, 
bet neišleiskite akcijos nenupir- 
kę. Lietuvišikeji namai — mū
sų garbės reikalas.

•jonas Kriščiūnas

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

Matracus, Staliukus, Lempas, La
gaminus.

AUKSINIUS DAIKTUS
Laikrodėlius, Deimantus, Ginta

rą, Rašomas mašinėles, Lietuviš
kas plokšteles.

BUD R IK
FURNITURE

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

Atdara pirmad. ir ketvirtadieniais 
iki 9 vai. vakaro

Sekmadieniais uždaryta
Sudriko radio programos sekmad 
š stoties WHFC, 1450 kil. nuo 

2 iki 2:30 valandos no nietu.

ATOSTOGAUKITE IR PAILSĖKITE RAMIOJE IR 
JAUKIOJE VASARVIETĖJE 

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

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

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

PAYABLE SEMI-ANNUALLY

$ 100—$500—$1,000—$5,000 DENOMINATIONS 
5 YR. TO 20 YR. MATHRITI.ES

INTEREST

JAMES E. DONNELLY FOUNDATION — Trustee 
(A Colorado Non-Profit Corporation)
Suite 518, 1575 Slierman St., Denver 3, Colc.
Please send mecomplete Information without obligation

Name .............................. ...................................................................
Address ..............................................................................................
City ....................................................................... .. State ............

miesto burmistras ir įvairių 
patriotinių organizacijų atsto
vai. Gubernatorius pažadėjo iš
leisti specialią proklamaciją, 
paskelbdamas liepos trečiąją sa
vaitę Conneeticut’ę “Pavergtų
jų Tautų savaite”.

Susirinkime kalbės valstijos 
senatorius J. M. Lupton ir J. 
Salazar, kubietis, buvęs drau
gas ir artiimas bendradarbis 
Fidel Castro. Bus rodomas fil
mas “Mano Latvija”, vaizduo
jantis komunistų žiaurumus 
Latvijoje. Be to, numatyta trum 
pa koncertinė dalis.

Reikia tikėtis, kad ir šiais 
metais šis susirinkimas bus 
sėkmingas ir gausus. S.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
fi m. fi kamb. mūrin., alum. lang., 

saus. įrengi. rūsys, garaž. $22,750.
4 but. mūrin., 2 auto garaž., alum. 

lang., alyv. šild., gražus pajam. nam. 
$42,900.

Inteligent. šeimai. 15 m. puiki 0 
kamb. deginti; plyti; rezid., apie 40 
pėd. sklyp., skoninga ir gražu. 
$26,000,

2 bnt. 7 m. mūr. prie parko, 5 ir 
4 kamb., iškelt, vamzdž. garaž., 2 
šild.. gazu, $31,500.

iya aukšt., 10 m. mūr. 5 ir 3 
kamb., gazu šild., garaž., sausas rū
sys. prie parko, $28,000.

Taverna. Nauja, modern. didele. 
Vieta, kur judėjim. ir biznis, 4 
kamb. but. Prašo $34,900.

2 but. mūras, 6 ir 3 kamb. butai, 
garaž., daug vert. priedų, $18,800.

7 m. 4 kamb. mūras, prie parko, 
aauja ga.tv., apsauga nuo vand., ga
zu šild., garaž. $19,600.

aukšt. mūr. 6 ir 3 kamb. alyv. 
šild., mūr. garaž. $24,500.

4 mieg. mūras, prie park., čerpių 
stog, plat. lotas, gazu šild. Nudergi 
ta kaina.

Nauj. 2 but. mūr. 2 po 5 kamb., 
gera vieta, 2 atskir. šild. $39,400.

Prieš park, maisto prekyb. duoda 
$50,000 met. pajamų, 2 aukš. liuks, 
mūr., 2 but., oro apšald. $38,500.

Gage park. 3 but. mūrin., garaž. 
verta siūlyti $26,000.

Bright.. pk. 2 but. mūr., atskir. 
šild., geros nuomos. $22,900.

Kitur: geras 3 aukšt., 3 but. mūr. 
tvirt. statyba, alyva šildym,, garaž. 
$355 nuom., kaina $27,000.

6 kamb. mūr. gazu šild., garaž., 
gera vieta, $17,400.

Biznio mūr. 2 but. ir kraut., karšt, 
vand. alyv. šild., garaž.. metams apie 
$2,500 nuom. įmokėti 3,000. Kaina 
$12,000.

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI
Mūrinis 3 butukai ir šildomas 

kambarys etike. Brigbton p., $21,800..
Medinis 4 kamb., rūsys, garažas, 

modernizuotas vidus, M. p.. $10,800.'
2. Mflrin. 2x8, po 3 mieg. Itiek- 

vien. nauji du šildym., garažas, 
i Bright. P., atpigintas, sltub. parda
vimui. $26,800.

' Mes patrnaujame visų rūšių drau
dime: gyvybės, susirgimo, ugnies,
auto. paskolų draudimas, nelaimin
gų atsitikimi; ir daug kitų. Mūsų 
įstaiga veikia nuo 9 v. ryto ilki S v.

I Mūrinis 2x4 ir 2 rūsys. 30 p. lotas, 
naujos vonios, garažas, 65 — Camp
bell, tik $20.000.

, Lotas 35x125, M. p. $13,800.
| Lotas 31x125, M. p., $6,000.

Lotas 30x125, Gage p. $7.800. 
Lotas 25x125, Brighton p.r $5,000. 
Mūrinis 12 metų 5 kamb., gara

žas, rūsys, 6 blokai nuo Marąuette 
p. lietuvi; mokyklos. $12,600.

Murins fi kamb., 2 blokai nuo Ma
ria High, 30 p. lotas, nauja vonia, 
3 mieg., gazo šild., $16,900,

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

MŪSŲ KOLONIJOSE

CASTRO KONFISKAVO 
KAPINES

Kuboje Castro vyriausybė 
konfiskavo Cristobal Colon vie
tovės katalikų kapines.

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

Providence- R. I.
— Antanas Paulauskas, prieš 

trejus metus atvykęs su tėvais 
iš Anglijos, liepos 2 d. išvyko 
atlikti karinę tarnybą. Jo tėve
liai ir sesutė uolūs parapijos, 
Balfo, skautų ir Lietuvos vyčių 
veikėjai.

— Vyta® ir Eugenija Rasto- 
niai susilaukė naujagimės duk
ters ir liepos mėn. 2 d., pakriks 
tijo Vilijos-Marijos vardais. Ta 
proga tėveliai surengė pokylį, 
kuriame dalyvavo per 30 svečių 
ne tik iš Providence, bet iš 
New Jersey, Connecticut, 
Mass., valstybių. Jie augina dvi 
dukras ir vieną sūnų, kuris, mo 
kydamasis Tėvų Pranciškonų 
gimnazijoj, pasižymėjo ne tik 
moksle, bet ir lietuviškojoj vi
suomeninėj veikloj. Krikštatė
viais buvo Aldona ir dr. Gedim. 
Čekai.

— Rhode Island universiteto 
dekanas dr. Russell Smart įtei
kė dviem lietuviam “Human 
Relations” pažymėjimus. Juos 
gavo: Bernice Walkovick, veik
li Rhode Island diocezijos Ka
talikų Labdarybės būstinėje, ir 
Jonas Stoškus, dirbąs Rhode 
Island valstybės šalpoje, Paw- 
tucket mieste. P. Walkowick tė
veliai gyvena Webster, Mass., 
ir jinai yra Nekaltai pradėto
sios Švč. P. Marijos seselių Put 
name auklėtinė.

— Nesenai iš Vokietijos at
kviestų A. ir E. Ilginių šeima 
susilaukė trečios dukros, kuri 
liepos 8-tą dieną pakrikštyta 
Brigitos vardu. Krikštatėviai— 
B. ir Y. Martišiai. Gausus .bū
rys, daugumoj naujųjų ateivių, 
ta proga susirinko kun. V. Mar 
tinkaus sodybon, kur 'Ilgainiai 
gyvena, pasivaišinti. Ilgainiai 
dar augina 6 sūnus.

— J Providence atvyko gy
venti: Gerveliai su 4-riais sūnu
mis iš Rochesterio, pirko namą 
ir persikėlė į jį gyventi. Jonas 
Gervelis tuoj gavo ir darbą.

— Iš Anglijos Liudas ir Ona 
Kukanauzai ir iš Venezuelos Jo
nas ir Marija Katkai su dviem 
sūnumis atvyko gyventi mūsų 
lietuvių kolonijon. Juos atkvie-

Po trijų širdies atakų mirė fil
mų gamintojas Jerry Wald, su
laukęs 49 m. Jis per 30 m. yra 
susukęs 80 filmų.

tė kun. V. Martinkus. Šiuo bū
du lietuvių skaičius Providence 
pradeda augti.

— 28 muziko Jono Beinorto 
studentai birželio 30 d. dalyva
vo suruoštam muzikos rečitaly 
parapijos salėj. Sekantys jau
nuoliai- iš mūsų parapijos gro
jo įyairiais instrumentais ir dai
navo rečitalyje: Steven Kala- 
farski, Aldona Antanavičius, 
Gediminas Paškauskas, Ann 
Alukonis, Alvyda Guobys ir 
Jean Jacknevich. Parapijos cho 
ras ir muzikos studentai, su sa
vo vadovu vargonininku Jonu 
Beinoriu, dabar turi vasaros 
atostogas.

— Providence kleboniją ap
lankė iš Romos atvykęs kun. 
dr. Antanas Jonušas, lietuvių 
kolegijos ekonomas Romoj; 
kan. F. Kapočius; kun. dr. J. 
Vaišnora, MIC; kan. M. Vait
kus; kun. dr. J. Grabys, šv. Ro 
žės kolegijos teologijos moky
tojas ir tos seselių vedamos mo 
kyklos kapelionas.

— Kun. V. Martinkus, para
pijos vikaras, liepos 9 d., išvy
ko atostogų 3 sav. Aplankys 
Torontą, Detroitą, Chicagą ir 
pabuvos sesers Odinų “Ventos” 
vasarvietėj Union Pier, Michi
gan. Šį pavasarį suėjo dešimt 
metų kai vyskupas Mc Vinney 
paskyrė kun. Martinkų mūsų 
parapijos vikaru.

— P-lė Razvadauskaitė iš 
Bostono yra stipen di n i n k ė 
Brown universitete; ruošiasi 
magistro laipsniui. Josios ma
mytė ir miręs tėvelis ilgą laiką 
uoliai veikė Lietuvos vyčių or
ganizacijoj. Ši gabi studentė 
puikiai vartoja lietuvių kalbą, 
ir yra pavyzdys mūsų jauni
mui.

— Klebonas kun. Jonas Vai
tekūnas automobiliu nuvežė 
mūsų parapijos seseles kazimie- 
rietes į jų rytinę motinišką na
mą Vilią Joseph Marie, Pa., už 
baigus mokslo metus.

— Ilgametis dienraščio 
“Draugo” linotypistas Mikas 
Lazutka su savo vaikaičiu Mi
chael Yuknis iš Chicagos pralei-. 
do tris savaites Naujoj Angli
joj. Jie sustojo pas p. Lazutkos 
dukrelę Barbarą, kuri yra ište
kėjusi už Edmundo Vaitkūno 
Woroestery, Mass.

— Mokyklos motinų gildos 
suruoštas piknikas mokyklos 
dažymo reikalui gerai pasisekė. 
Nepaisant sunkaus lietaus, pa
rapijos piknikas irgi gerai pasi
sekė.

Jonas A. Stoškus

Hartford, Conn.

Kalbės kubietis

Jau treti metai iš eilės, kaip 
Hartforde yra minima Paverg
tųjų Tautų savaitė.

Šiais metais specialus susi- 
| rinkimas įvyks liepos 20-tą die
ną 8-tą vai. lenkų tautinių na
mų salėje 100 Governor gatvė
je. Į šį iškilmingą susirinkimą 
yra pakviesti gubernatorius,

PAJIEŠKOJIMAI
PAIEŠKOMAS IŠ LIETUVOS

Paieškomas Alfonsas Stasys sū
nus Juozo. Kas žinotų kur jis ran
dasi, prašome pranešti šiuo adre
su: Lietuva, Biržų rajonas, Va
balninko paštas, Medinų kaimas, 
Stasys Juozas.

“Viešpatie, Išklausyk
Suredagavo

Kun. K. Matulaitis. M.I.O. 
Išleido

rietuvių Katalikų Spaudos Draugija
Tai viena iš pilniausių maldakny

gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos; 11 nevenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmės; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams b 
aboliueijai; maldos apaštalystes mal
dos; Sv. Valandos maldos; S3 giesm.; 
Velykų lr Vėlinių apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Mr.tinos stotys 
ir t.t

Si maldaknyge yra geriausias pir 
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo 
tau

Maldaknyge "Viešpatie, Išklausyk 
Manęs’- yra labai gražiai išleista; at
spausdinta ant balčiaus1'' ir geriau
sio popierio; tvirtai Įrišta su paauk
savimu ar be; nemažos raides; daug 
ryškių iliustracijų.

640 puslapių: 8/ colio storumo
Kaina
Paauksuota......................... • •.. |3.50

Užsakymus su pinigais siųskite

“DRAUGAS”
DRAUGAS, 4545 W. 63 St. 

Chicago 29, Illinois

22 APART. MŪRAS, prie gražaus 
parko, m-odera. 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 
j mūr; namų Brighton Parke.

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

4259 So. Mapl@w®od Avė.
Telef. CL 4-7450 urbs YA 7-2046

6 kamb. mūr. bungaloiv, 3 .mieg. 
kamb,, 3 rūbinės. Karštu, vand.- 
alyva apšild. 2 maš. garažas. Ar
ti susisiekimo, bažn. ir mokyklų. 
Naujai dekoruotas ir dažytas. 
Apylinkėje 60-os ir California. 
Tel. PR 6-3652.

Benvyno rajone; žavus 5 kamb. 
bung., garažas, 33 pėdų sklypas, 
netoli 16-tos ir Maple. $18,750. 
Įmokėti $4,000. SVOBODA, 6013 
Cermąk Rd., Cicero, OLympic 
2-6710, BI 2-2162.

TINKAMAS DIDELEI ŠEIMAI
8 kambarių mūr. bungaloiv Mar

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

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

SENI ŽMONES
Parduos už geriausių pasiūlymų! — 
Bridgeporte 4 po 4, 1 po 5 kamb. 
ir krautuve, mūr. Gazo šiluma.

2 BUTAI PO 4X5 KAMB.
9 metų 2 aukštij mur. Marąuette 

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

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

VASARVIETE
Su baru ir restoranu Beverly Shc 

res, Ind. (Sandūnuose). $12,000 gry 
no i metus. Savininkas duos paskolų.

P. L E O N A S
REAL ESTATE

2735 West 7Ist Street
Tel. VVAIbrook 5-6015

2 but. pajam, medin., 5 ir 3 3 but. mūrin. 4—5—3, nauj. at-
kamb. viršuj. Plytel. vonios, gazu rem., atskira gazu šiluma, garaž., 
šildym., garaž., arti įstaigos, nužem. arti 57 ir Campbell, Nužem. kaina, 
kaina. $18,990. $24,900. *

« kamb. mūrin., arti 66 ir Rock- į
įveli, plyt. vonia, garaž., daug prie- ; 2 aukst. mūr. 5—6 kamb., plvt.
du. $17,800. ! vonios, gazu-karšt. vand. šildym.,

5% kamb. mūrin., 2 m. senum., ! garažas, arti 64 ir Pauline. Tik 
60 pėd. sklyp. gazo šildym., arti $17,900.
72tos ir Harlem. $15,900. i 5 m. 2 but. mūr, 5 y, ir 5% (3

2 but. mūr., 6—5, arti 70 ir Ham- mieg.) "beisboard” šiluma, užbaigt, 
lin, 8 m. senumo, gazu šild., garaž,, rūsys. Tos rūšies namu turim Jval-
tuoj galima užimti. $25,900. riose vietose.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

B E L L-V A R P A S
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC
6455 So. Kedzie Avenue. Tel. PRospect 8-2233

Mūr. I’/į aukšto: 5 r 3 kamb. 14 i 
metų, 44 pėdų 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 susisiekimo, žemi mokes
čiai.

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

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

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

Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas. 
3 butai po 5 kamb. (3 miegamieji). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

SIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 West 43nl Street 

Tel. CLiffside 4-2390
4936 W. 15th St., Cicero 

Tel. OL 6-2233; OL 2-8907

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

Sklypai mieste, visi patogumai, po $1,500. Akras žemės,ąžuolyno $1000. 
Pajamų nuosavybė, gražus sodas, labai graži vieta, senatvė verčia parduoti.

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

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

Visi Pittsburgh’o lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programų

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
IS STIPRICS UI GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

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

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

Pennsylvania.
► ♦ ♦♦ « ♦♦♦♦♦>

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

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

PARDAVIMUI

Parduodama elektrinė mankš-
tos mašina dviračio tipo. Skam-
binti LONG DISTANCE

815,459-0328

Parduodamas (dviejų lovų-twin) 
miegamojo komplektas, ant grin
dų pastatoma lempa ir didelis fo
telis. Nebrangiai. BEverly 8-3604

IŠNUOMOJAMA

Marą. Park Mūr. 2x4, garaž. $20,900. 
Mūrin. 2 po 5 ir 4 k., garaž.. $20,900. 
Medin. 2 po fi k., garažas. $13,900. 
Turime geni bargenų, patikrinkite.

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

DĖMESIO!

CONTRACTORS

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

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

iiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi

Gražių vizitinių kortelių 
biznieriui-profesionalui

reikia
DRAUGAS.

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29. ILLINOIS

Skambinkit LUdIow 5-9500 
'tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiniiitiiiiiiiiiuii

i
CONTRACTORS

Kas tik turi g e r ą skonį, 
Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

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

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

Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 
6211 South Westem Avė. krautuvė 

X....... ................................ ............ #

KVIEČIAME APLANKYTI MUSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

4'/2% fS

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI Aftinnc* PIRM- ir ketv............................... » v. r. iki 8 p. d.VMLHnUUO. ANTRAD. Ir PENKT..................... » t. r. iki 5 p. p.

ŠEŠTAD. # v. r. Iki 12 ▼. d. Trečiad. uždaryta.

Išnuom. moil. cottages atostogoms 
LAKELAND TERRACE 

Atvykit pasižiūrėti, ar skambinkit
RUBY KAHN

Union Pier, Mich. L.Akeside 2216 
Box 224 Taip pat pardavimui

PROGOS-OPPORTUNITIES

Rūbų valykla ir siuvykla. Biznis 
veikia 35 m. Medinis namas •— 
krautuvė ir 4 kamb. užpakaly ir 
6 kamb. viršuj. Karštu vand.- 
gazu apšild. Apsauga nuo potvy
nio. 2 automobilių garažas. Kaina 
$17,000. 4602 So. Rockivell St.
LAfayette 3-1083.

Skubiai parduodama maisto 
krautuvė su inventorių ir prekė
mis. Biznis be konkurencijos; ge
ras pelnas. Prie krautuvės 5 
kamb. butas. Skambinti telef. 
OLympic 6-1298.

HELP WANTED VYRAI

• GISHOLT LATHE 
OPERATORS

• TOOL GRINDER
• MACHINE ASSEMBLERS
• GENERAL MACHINISTS

Ist and 2nd shift.
Highest rates in area. 

Outstanding fringe benefits, 
including

Free Hospital Sickness Insurance.

THE
LOCKFORMER
COMPANY

4615 W. Roosevelt Rd. 
Phone BI 2-2070

Pensininkas, nusimanąs namų 
dažyme ir priežiūroje, gali gauti 
darbo. Skambinti po 3:30 p. p.

PR 8-2877

Perskaitę "Draugą", duoki 
te jį kitiems pasiskaityti.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B 08 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

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

STAN KU S 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso Ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

7394 So. RoGkwell Street
Tet GRovehilI 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI, 

4444 8. Westem Av«a 
Chicago ». HL 
Tel. VI 7-S447

V. SIMKUS
Statybos *r Remonto Darbai 
2818 WEST 71st STREET 

Tel.: PR 8-4288 lr TE 9-8S81

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Downspouts, Slogai, 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 1-11047, RO 2-8778

HEATING CONTRACTORSl
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 

Cliicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

Juozas Žemaitis OL 6-0412 
Vietor Skade ST 8-9272

CONSTRUCTION C0.
^REZIDENCINIAI, 

KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ pastatai!

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS,

VASARVIETES, GARAŽUS IR
ATLIEKAME VISUS NAMŲ
PATAISYMUS PAGAL JPOSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0708 OL 7-2004 Chicago, IU.

MATHRITI.ES


Lietuvių di.ena Kanadoj

Kanadietis vyskupas organizuoja tautines katalikų 
dienas

Vyskupija, kurioje įvykdyta 
“Exul Familia” mintis

Ontario provincijos pietvaka
riuose yra gražus Ijondono 
miestas ir to vardo katal. vys
kupija. Nuo 1950 m, šią vys
kupiją valdo didelių gabumų, 
nuostabaus takto žmogus —

Cody 1959 m. gruodžio 9 d.,
prašant kun. J. Gutauskui, įstei
gė Delhi, Ont., šv. Kazimiero
vardo tautinę lietuvių parapiją. (
Tai buvo 5-ji tautinė lietuvių
parapija. Kanadoje, įsteigta po ,
antrojo Pasaulinio karo (kitos

. — Aušros Vartų — Hamiltone,
1 TU J rr rr T- I Aušros .Vartių — Montrealy,vysk. John C. Cody, D. D. Jis „ . ... m , v T, •J x . ... ... iPnsikelimo — Toronte, sv. Kayra visų tautybių katalikų tik- 1

ras globėjas ir tėvas.
Š. m. balandžio mėn. apašta-

izimiero — Winnipege), neskai
tant anksčiau dviejų buvusių:

... , , , __ , . , . , šv. Kazimiero Montrealyje irlirns delegatas Kanadai ark,v. Jono Toronte Taigi Kana.
agg10, ■ .. Pa a,e o icia dos lietuviai katalikai, kurių tė-

lų vizitą Londono vyskupijai. ,.a
Sucipazinęs taip -grazMi eia i as „ kelias kapel]dni.
tvarkomi visų tautybių kat. rei- . , . ,, , . .. T j jas, kur mažesnes lietuvių ko-

3 T1’ "1Su-£aVf -i-?.n °n° lonijas globoja lietuviai kurti- Londono vyskupijos lietuvių6 
Rupija Ir tikrai, keliolika kai- Xe'iugal,inų kliūčių steigti diena. -Prie Šventes pasisekimo , d apžiūrėjimas. Kviečia-, 
by čia skelbiamas Dievo žodis. »“*«. n<S' J™*“ ‘f kitos liet. kolonijos, ,į, aukštj J ivasiikij
Keliolika tautybių turi savo pa-1 bu™’ bet “ v'enos be..vartgo daugiausia darbo teks pa- dekaBat0 ir L.

^ jir pastangų gatavos _ iškeptos kelt, sv. Kazinuero paraptjai. j y kunl A’
Ir j, to darbo nesibaido. kupijų ,ietuviai

dos, radijo, TV atstovai, parla-

rapijas. Vienuolika tautinių pa- ant ne’tnešė Cia rasa,,.
rapijų JIS įsteigė per paskuti- nori pasidžiaugti: jau
mus 12 metų kai valdo šitą Kanadoie ir aštunto!!
vyskupiją. Net smulkesnėms JĮ į Energingai
tautinėms grupėms jis pakvie- dirbant * Dievu. deda|)t jr
cia jų kalbas mokančius kum- .. , . , . . „ . , ., ... ji bus įsteigta. Tos vietovesgus. Šiais metais vyskupijoje , . ... . , .6 J lietuviai katalikai tures savopradėjo dirbt, vienas vokietis,,
kitas portugališkai mokąs kuni-

Vyskupas atvyks rugsėjo 29 
įvyko visų trijų kunigų, dirbau- d, 5 val pQ pietų Jq sutikimu 

. . KT u ,Č1U s3°je vyskupijoje, pasitari- jr prasidės šventės nrograma.
, . , vietą. Nereikes bastytis po sve- mas, kaip gražiau pravesti lie- T ; j. *, . tgas vokiečiu ir portuga ų ka- .• . - - . . . L . 5 T „ Lietuvių dienos reikalu įnfor-Sdb vumcuų p tugaių timas bažnyčias, bus vietos mo- tuvių diena. Užprašyta p G. •• ,• ......taliku sielovadoje , ,, . . . .. 2“ ?, p- macijų galima kreiptis šiuo ad-ų sieiovauoje. kyklai, susirinkimams. , Breichmamenės vedama tautr

Šių metų pradžioje vysk. i nį^ gokjų grupė iš Hamiltono
J. C. Cody sušaukė tautinių pa j Jauniausia lietuvių parapija {Dalyvaus Windsoro lietuvių !nada 

choras, vedamas p. Sodaičio. Į 
Ruošiama lietuviškosios spau- Į

rapijų kunigus konferencijai i ‘
Chatham, Ont. Čia jis iškėlė! Dar truputį grįžkime, prie 
mintį, kad būtų tinkamai pami- ! pačios jauniausios lietuvių pa- 
nėtą popiežiaus Pijaus XII-jo j rapijos Delhi, Ont. Jos ribos 
rašto “Exul Familia” 10-ties apima visą dekanatą — dešim- 
metų sukaktis. Jis pageidavo, tį teritorinių parapijų plotą, 
kad kiekvienos tautinės grupės Nuo pietų į šiaurę ji eina 50 
katalikai suruoštų iš anksto mylių, o iš rytų į vakarus 40 
pasirinktose dienose savo tauti- ni. Jos plotas 2,000 kv. mylių, 
nes šventes, kuriose jis žadėjo \ Ar tokį plotą apimanti parapija 
atsilankyti. Nustatytos ir šven- gali būti gyva, veiksminga? 
čių vietos, dažniausiai ten, kur Daug kur sakoma: išsikėlė pa- 
daugiau gyvena tos tautybės rapijiečiai į priemiesčius gyven-1 
katalikų, kur yra jų centrai, ti ir parapija sunyko. Daugeliui j 
parapijos. į šv. Kazimiero parapijos žmo

gių, kad atvyktų į savo bažny- 
- Londono vyskupijos lietuviai ‘ čią, reikia padaryti 50-60 mylių 

'kelionę. Ir jie atvyksta. TokieČia jų gyvena nedidelis skai
čius — gal koks 1500 asmenų. . , ,... .. XIT. , lankymas sekmadieniais yraDidsne kolonija yra Windsor, o,r,a.^a 
Ont., kur darbuojasi kun. V.
Kaleckis. Arti 200 yra Londo
no mieste. Čia jiems patarnau
ja kun. J. Danielius. Kelios de
šimtys šeimų gyvena West Lor- 
ne, Rodney apylinkėje. Juos ke
lius kartus per metus aplanko

nuotoliai jų nebaido. Bažnyčios 
lanltymi 
gražus.

Parapija jau išmokėjo už baž 
nyčią ir salę skolą. Tuščią baž
nyčią ir apleistą salę atremon
tavo ir įsigijo visus reikmenis. 
Greitai — kitų metų pradžioje 
— turės ir savo kleboniją. Pa- 

kun. J. Gutauskas iš Delhi, Ont. rapijoje veikia kelios lietuviš- 
Didžiausia grupė lietuvių katal. kos organizacijos, šeštadieninė 
gyvena apie Simcoe, Delhi, Till- mokykla. Praeitą vasarą Delhi 
sonburgą. Čia jų yra per 600 įvyko pirmasis lietuvių katal. 
asmenų. Tai daugiausia tabako vaikų kongresas. Kanadoje jį 
augintojai — ūkininkai. Šios aprašė keli anglų dienraščiai 
apylinkės lietuviams vysk. C. J. ir savaitračiai, jo vaizdus rodė

Šventės programos apmatai

Jau sudarytas lietuvių die
nai ruošti komitetas. Londone

dos ir tautodailės paroda. Pra
šomos visos Londono vysk. lie
tuviškos kolonijos dalyvauti 
programoje jaunimo organiza
cijų ir šeštadieninių mokyklų

JUOZAPAS STRAZDAS
(STRADA)

Gyv. 12207 S. Sangamon St.
Mirė liepos 18 d., 1962.12:30 

' v. r., sulaukęs 73 m. amž.
Gimęs Malta parapijoje, Lat

vijoje.
Amerikoje išgyveno 53 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sesers vaikų valkai. Peteris 
Berzins, jo žmona Sofija ir šei
ma, Peteris Vilums su šeima ir 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Priklausė šv. Vardo draugi
jai, S. L. A. — West Pullman 
kuopai ir Chicagos Lietuvių 
draugijai. .

Kūnas bus pašarvotas ketv., 
2 vai. p, p. Leonard Bukausko 
koplyčioj, 10821 So. Michigan 
Avė.

Laidotuvės įvyks šešt, lie
pos 21 d., iš koplyčios S:30 v. 
r. bus atlydėtas į šv. Petro ir 
Povilo parap. bažnyčią., kurioj 
ivyks gedulingos pamaldos už 
velionies sieią. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Giminės.
Laid. direkt. L. Bukauskas, 

Telef. COmmodore 4-2228.

Demonstracijos Reginoje, Saskatchewane, protestuojant prieš 
naują mediciniško' aprūpinimo įstatymą, prieš kurį sustreikavo 
gydytojai.

Apie meilę, šeimą 
ir konfliktus

Mūsų literatūra praturtėjo ver
tingu Kotrynos Grigaitytės nove
lių rinkiniu “Veidu prie žemės”., 
Autorė yra taipgi žinoma poetė.1 
Užtat šioje knygoje jos sakiniai j 
teka su filminiu vaizdumu, išsi- ( 
reiškimų turtingumu, čia daug 

•moteriško ševlnumo, psichologiško , 
įžvalgumo, kūrybinio talento. Ga-, 
biai mezgami dialogai. Novelėse 
kalbama apie meilę, šeimą, vidaus 
ir tarpusavius konfliktus, iškylan-' 
čias asmenines ir šeimines pro
blemas. Stilius gyvas, charakteriai 
ryškūs. Temos — daugiausia iš 
lietuviško gyvenimo tėvynėje ir 
tremtyje. Knyga turi stiprią in- I 

! trygą ir daugelis, ėmę skaityti, ją 
į norės užbaigti vienu pradėjimu. 
Šiame leidiny yra 13 novelių, pa- Į 
rodančių autorės didelį kūrybinį į 
išradingumą. Aplankas P. Jurkaus, j 
Knyga turi 205 pusi., kainuoja $2. j 
Išleido Lietuviškos Knvgos klubas. 
Gaunama “DRAUGE”'

Pirkite JAV Apsaugos 
B o n u g I

Tuščias kampas Kubos sostinėje Havanoje. Anksčiau čia stovėjo 
universalinė EI Encanto parduotuvė, kurią demonstruotojai prieš 
Castro sudegino.

oročiAUšiAs tomam 
KLUBAS

Valstybiniuose JAV universi
tetuose veikia katalikų studentų 

j rateliai, vadinami Newmano klu ! 
Į bai. Didžiausias iš jų yra Nor-!
| thern Illinois universitete 
ri 1,051 narį.

tu |

Londono TV stotis. Technikinį mokinių pasirodymais, jų atsto-
— organizacinį darbą pakėlė 
Šv. Kazimiero parapija.

vams sveikinant vyskupą tų ko
lonijų vardu. Numatoma iškil-

- OA , tt ik- • i mingas vyskupo sutikimas, įs-S. m. rūgs. 29 d. Delhi įvyks I, ikilmingos pamaldos, iškilminga 
meninė

, mento atstovai, lietuviškos bend i 
! ruomenės aukštieji pareigūnai.!

resu: Rev. Dr. J. Gutauskas, 
P. O. Box 909, Delhi, Ont., Ca-

Kor.

ONA PEČELIŪNIENĖ
(DANIELAim)

Gyveno 4535 S. Hermitage Av.
Mirė liepos 16 d.. 1962, 5:20 

v. p. p., sulaukus 67 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa

nevėžio apskričio, Pagirų par.
Amerikoje išgyveno 49" m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Juozapas, sūnus Juoza
pas, marti Coenna, 2 dukterys: 
Ona, žentas La.wrence Gubista; 
ir Frances,_ žentas Richard 
Keefe, 5 anūkai, pusseserė So- 
phie Martukaitis, 2 švogeriai: 
Aleksandras Pečeliūnas, jo 
žmona Kazimiera ir Jonas Pe
čeliūnas, jo žmona Elzbieta ir 
ji, šeimos, kiti giminės, drau
gai ii- pažįstami.

Lietuvoje liko sesuo Kazi
miera šakavičienė su šeima.

Prikiaūsk šv. Pranciškaus 
Tretininkij Draugijai. Maldos 
Apaštalavimo Draugijai. Amži
no Rožančiaus Drauigjai ir šv. 
Kazimiero Rėmėjų Draug. I 
skyr.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio kopi.. 4605 S. Hermi
ui ge.

l,aidotuvės įvyks penktad., 
liepos 20 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta j šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kųriojo įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta j šv. 
Kazimiero kapines.

Prašome gėlių nesiųsti.
Nuoširdžiai kviečiame visus: 

gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, sūnus, duk
terys, marti, žentai ir anūkai.

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

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. -f- A.
DR. JUOZO TREČIOKO

1962 m. liepos 17 dieną suėjo 2 metai kai 
negailestinga mirtis atskyrė nuo mūsų mylimą 
vyrą-tėvą.

Pamaldos už mirusį bus laikomos Šv. Kry
žiaus bažnyčioje sekmad., liepos 22 dieną ir 29 
dieną, 9 valandą ryto.

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir pasi
melsti už mirusiojo sielą.

Nuliūdę — žmona, sūnus, marti, 
seserys Lietuvoje ir kiti giminės

A. + A.
ONA LflPSKY

(JON’AITYTk)
Pagal pirmą vyrą IVaranius 

Gyveno Franklin Park. Tilinois.
Mirė liepos 17 d., 1962, 7:40 v. p. p..
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kauno apyliinkės.
Amerikoje išgyveno 57 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Joseph R., sūnus Anthony 

Waranius, marti Shirley, 4 dukterys: Marcella Felenz, žentas Bru
no: Rita. Etta. žentas Lloyd; Joann Bauer. žentas Robert ir Rosa- 
lie Vass, žentas Kenneth, posūnis, Joseph R., marti Kar.en, poduk
ra Dorothy Du Plessis, žentas Richard, ] 1 anūkų, motina Stella Jo
naitis, gyv. White Cloud, Michigan, 4 seserys Stella Francis, Patri- 
oia Frantz, Helen Jurnlk ir Hlcanor T.ampman, bi'olis Joseph Jo
naitis ir jų šeimos, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami..

Priklausė Altoriaus ir Rožančiaus draugijai, šv. Gertrūdos pa
rap., Franklin Park, Iii.

Kūnas pašarvotas Ttvohigs koplyčioje, Camphellsport, Wis.

Laidotuvės įvyks šešt., liepos 21 d., iš koplyčios 9 vai. ryto
bus atlydėta i Švenč. P. M. Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, 
929 Erie St., Sheboygan, WiS., kurioje 1 I vai. įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į parap. kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ii- pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, sūnus, dukterys, posūnis, podukra, marčios,
žentai ir anūkai.

Prietelius
ONĄ ir PETRĄ ŽILINSKUS, 

jų Brangiai Mamytei ir Uošvei 
A. "f" A

VANDAI ŽILINSKIENEI
Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame.

P. P. Balčiūnai, 0. B. Brizgiai, S. H. Idzeliai,
J. P. Kiioriai, A. Pr. Razgaičiai

GRAŽIAUSI POEZIJOS RINKINIAI
Kazys Binkis: Lyrika, rinktinė ................................................ $2.00
Juozas Mikuckis: Lyrikos kraitis, rinktinė ........................... $2.50
Mykolas Vaitkus: Nuošaliu taku, lyrika ............................... $2.00
Jurgis Šlekaitis: Vardai vandenims ir dienoms...................$1.50

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, Chicago 29, Illinois
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GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 W,EST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
.3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

.h F. F1BFIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

xJ"n,TI L TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

O. $695-07 South Hermitage Avenue 
Tel. YA 7-1741-2

4330-34 South California Avenue 
__ Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wesf 7lst St. Telef. GRovehiil 6-2345-6 
1410 S. 50fh Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles Iš savo šiltadaržių vestuvėms, 

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

Laidotuvių Direktoriai

•845 sa WESTERN AVB.

TRYS MODKRNIBKOS 
AER-CONDITIONBD KOPLYČIOS

REpublb T-SM0

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

Tel. REpubUc 7-1218 
Tel. Virginia 7-6672

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ, Tel. YArdi 7-8401

3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1008
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X Alto Vykdomasis komite
tas užvakar posėdžiavo visą. 
pusdienį. Svarstė gautus pasiū
lymus Alto pilnaties suvažiavi
mui, kuris bus Chicagoje šio 
mėnesio pabaigoje. Ilgėliau bu
vo apsistota ties Amerikos Lie
tuvių R. K. Feedracijos centro 
valdybos pasiūlymais. Toks pa
sitarimas bus tęsiamas ir ryt 
vakare.

X Tėvų Marijonų Rėmėjų 
apskritis rugp. 5 d. rengia mai 
dininkų kelionę į šventus Kal
nus, Wisc. Bilietus jau galima 
gauti. Į abi puses $4.00. Iš
vykstama iš Marąuette Pk., 7 
v. ryte, Brighton Pk., 7:30 ir 
Bridgeporte 8 v. ryte. Visais 
maldininkų reikalais į šventus 
Kalnus reikia kreiptis pas S. 
Kaulakienę, 3247 S. Emerald, 
tel. CA 5-3016.

X Prel. Mykolas J. Urbo
nas iš Du Bois, Pa., įvertin
damas didelę lietuviškos kny
gos reikšmę ir L. K. klubo pa 
stangas išleisti kuo daugiau 
gerų veikalų, įstojo Liet. Kny
gos kluban, užsisakydamas 
naujausias L. K. klubo išlei
stas knygas.

X Dr. Kazys Sruoga prašo 
pranešti, kad jis atšaukia sa
vo sutikimą įeiti į Cicero LB 
apylinkės valdybą, paaiškėjus 
aplinkybėms, kurių jis pir
miau nežinojo.

X Povilas Vaitonis, pasižy
mėjęs šachmatininkas, pirma
dienį ir antradienį bus Chica
goje. Atvyksta iš Kanados. Pir
madienį, numatoma, atsilankys 
į “Draugo” redakciją. Pasiro
dys su šachmatininku P. Taut- 
vaiša ir kitais artimaisiais.

X Juozo Daumanto knygos 
“Partizanai” jau surinkta “Drau 
go’’ spaustuvėje antra laida ir 
dabar laužoma į puslapius. Ši 
laida gerokai papildyta. Pride
dama dar pavergtų lietuvių lai
škas popiežiui, laiškas lietu
viams laisvėje, puik. Burlitskio 
pareiškimas Kersteno komite
tui, duodami aprašai labiausiai 
pasižymėjusių rezistentų, kaip 
Lukša, Būtėnas, Borisevičius ir 
kt. Epiloge aprašomas Juliaus 
Būtėno ir kitų jo draugų žuvi
mas. Veikalą iliustravo dail. J. 
Lapė. Knyga turės apie 500 p. 
Išeis iš spaudos vasaros pabai
goje. Leidžia Į Laisvę Fondas 
Lietuvių Kultūrai kelti. Pirmoji 
laida jau išsibaigus.

X Kun. A. šeštokas, Šv. 
Agnietės parap. vikaras, lietu
viškos spaudos rėmėjas ir 
daug dirbąs Šaulių sąjungoje, 
šiomis dienomis atostogauja 
Floridoje.

Pavergtųjų Tautų Savaites minėjime Chicagoje liepos 15 d. 
koncertų aikštę Grant Parke.

žygiuoja lietuvių grupė j vasarinių
V. Noreikos nuotr.

IŠ ARTI IR TOLI
i. A. VALSTYBĖSE

— Rūtą ir Petras Sakai pir
ko Rick’s motelį Indio, Calif.,

X Ona Skeveriūtė liepos 21 
ir 22 d., šeštadienį ir sekmadie
nį, Grant parke dainuos su sim
fonijos orkestro choru, pildyda
mi Cole Porter kūrinius, diri
guojant Leo Kopp. Dar kitą 
šeštadienį ir sekmadienį, liepos 
27 ir 28 d., ji taipgi dainuos 
rinktines ištraukas iš Gilbert 
ir Sullivan operečių, diriguojant 
Franz Allens. Rugpiūčio 4 ir 
5 d. bus operų muzika — Carl 
Orffo “Carmina Buranna”; di
riguos Julius Rudei.

X Pov. Gaučys su ponia sa
vo kelionėje aplankė Clevelan
dą, Niagarą Falls, Torontą, su
sitikdamas su vadovaujančiais 
lietuviais ir aptardamas ruošia
mo kultūrinio kongreso reika
lus. Po laimingos atostoginės 
kelionės jau grįžo į Chicagą.
— X 775 žmonės jau kapinėse... 
Šv. Kazimiero kapinėse 1961 
m. buvo palaidota 775 žmonės
— lietuviai arba lietuvių šeimų 
nariai, šiemet iki liepos 17 d. 
Šv. Kazimiero kapinėse jau bu
vo palaidota 436 žmonės.

X Aušros Vartų parapijos 
bazare liepos 20 d., penktadie
nį, 7 v. v. ypatingas numeris 
bus: “Naktis Italijoje” — C. 
NOTĖS.

Šeštadienį, liepos 21 d. prog
ramoje bus taipgi ir: “Old- 
timer3 Jamboree”—Polka Band.

(Pr.)

X Dėmesio! Savininkas par
duoda 6 kambarių bungalovv 
Marąuette parke: 6331 So. 
Rockvveli St. telef. 254-8338.

(Sk.)

X Aristidas 
baigęs Illinois 
institutą (Illinois Institute of 

•Technology) magistro laips- 
. niu urbanistikoj (master of 
Science in City and Regionai 
Planning).

X Uršulė ir Nikodemas Priš- 
mantai iš Kanados, Montrealio, 
atvyko- liepos 14 d. į Chicagą 
ir visą savaitę viešėjo pas sa
vo seserį Enfiliją Atkočaitienę, 
gyv. 4530 S. Wood St. Tuo pat 
laiku iš Montrealio lankėsi ir 

'buvuojo pas E. Atkočaitienę ir 
jos giminaičiai Ilona ir Valdas 
Dikaičiai.

X Jonas Degutis, čikagietis, 
atostogų metu aplankė savo 
draugus ir pažįstamus Los An 
gėlės mieste.

X Gailėsjtės, jei dabar pr£t- 
leisit puikiausią progą: Tie pui
kieji Emerson oro vėsintuvai 
Gradinsko televizijų, radijų, pa- i 

•tefonų, magnetofonų (tapė re-} 
corders) ir vokiškų hi-fi ir 
stereo aparatų krautuvėje, da
bar parduodami taip pigiai, kaip 
niekada. Adr.: 2512 W. 47th 
St., tel. FR 6-1998. (sk.)

X DĖMESIO! Jūrų skautų- 
čių tėveliai, kurie leisite savo. 
vaikus į Jubiliejinę Jūrų Skau
tuos stovyklą, Custer, Michi
gan, prašome prisiųsti sutvar- 
kytus registracijos lapus tunti- 
ninkams ar skyrių vadovams 
iki š. m. liepos mėn. 25 d. 
Stovyklos vadovybei reikia iš 
anksto parūpinti autobusus ar 
kitas susisiekimo priemones į 
stovyklą. Laukiame!

Jūrų Skautijos Tėvų K-tas.
(Pr.)

X Beverly Sliores: Baipšių 
viloje GRAŽINA ir Baipšių bei 
Numgaudžių vasarnamy BAL- 
TIKA, buvusi BALTA, dar yra 
išnuomavimui kambarių. Kai
nos neaukštos. BALTIKA pa
grindinai atremontuota ir per
tvarkyta. Pastatytos naujos 
elektrinės virimo krosnys. Vi
sur pavyzdinga švara. Tel. Be
verly Shores, Indiana, Triangle 
2-3086. (Sk.)

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

Bičiūnas yra 
Technologijos

— Kanados — J. A. Valsty
bių studentų suvažiavimas. 
Rugsėjo 1-3 dienomis Windsore,
įvyksta Kanados — J. A. Val-

pne kelių 60-70-99, apie 130 ... ...... . .1 stybių studijuojančio jaunimo
mylių nuo Los Angeles.

— Jaunutis Puodžiūnas ir 
Violeta Karosaitė, Los Angeles 
baletininkai, liepos 8 d. buvo 
nuvykę į San Diego, kur laivy
no karininkų poilsio ir gydy
mosi namuose karininkams šo
ko baletą.

— Lietuvių Dienų žurnalas 
rugp. 12 d. ruošia pikniką.

X Leit. K. Bukštas, gyevnąs 
1240 S. Wesley Avė., Bervvyne, 
yra tarp 82 rezervistų, grįžu
sių iš tarnybos vakar. Jie buvo 
pašaukti Berlyno krizės metu. 
Chicagoje grįžtantiems buvo su 
organizuotas iškilmingas priė
mimas.

X Enata Kučiūnienė, muzi
ko A. Kučiūno žmona, pakvies-

suvaziavimas.
Suvažiavimo tikslas: — susi

pažinimas bei nustatymas gai
rių ateities bendradarbiavimui. 
Kadangi tuo laiku įvyksta ir 
IX Kanados Lietuvių diena, tai 
studentai bus aprūpinti atski
romis patalpomis.
Visais reikalais prašome kreip 

tis į komiteto raštinę, 1249 Els- 
mede Avė., tel. CL 6-8598 arba 
1340 Westcott, tel. 948-3058 B. 
Badikonytė, Windsor, Ont. 
(Šventei ruošti k-to pirm. M. 
Kizis).

— J. Kajeckas, Lietuvos at
stovas Washingtone, D. C., 
rugpiūčio 19 d. atvyksta į Los

domas žmonių, kurie tvirtesni 
už kentėjimus; tos lietuvaitės, 
išblaškytos po tremties vienat
vę, įstengė gyventi su Dievu,— 
rašo laikraštis.

Dienraštis cituoja itališkai iš 
verstas lietuvaičių sukurtas

vis daugiau dėmesio lietuvių fondui
Lietuvių fondą remia viso- ga eilė daktarų, kaip dr. Pra- 

kių profesijų ir įvairaus užsiė- nas ir Aldona Mažeikos, dr. Ele 
mimo lietuviai, neatsižvelgiant na Weckys, dr. Petras Tunkū- 
į gaunamų pajamų apimtį. Ta- nas ir kit., pasižadėjo artimoj 
čiau ypatingo dėmesio pelno ateity įsijungti į Lietuvių fon- 
mūsų mielieji daktarai, kurių ' dą, įmokant fondo sąskaiton po 
tūkstantinėmis Lietuvių fondas tūkstantį dolerių.
sparčiai stiprėja. Paskutiniais j Reikia tikėti, kad ir kitų pro 
mėnesiais visa eilė daktarų yra fesijų atstovai paseks mūsų 
įsijungę į LF narių tarpą, ku- dosniųjų daktarų pavyzdžiu ir 
rių vardų spaudoje nespėta pa- savo įnašais prisidės prie LF 
skelbti dėl jų kuklumo, nesu- sustiprėjimo. Paūgėjęs fondas 
teikiant apie save bent kiek ži- jau už šiuos metus gautais pro-
mų.

Štai vėl Illinois Lietuvių Gy
dytojų draugijos banketo pro

centais galės efektingiau pa
remti ne vieną aktualų liet. kul 
tūrinį reikalą. S. R.

Chicagos žinios
SUNKUS EGZAMINAI rd., su žmona ir dviem vaikais 

Tiktai 223 vyrai iš 1,864 kan išvažiavo atostogų. Jie buvo 
didatų į Chicagos policiją sėk- i rasti negyvi savo automobilyje, 
mingai išlaikė egzaminus, duo-1 Hopkinsville, Ky. Jie užduso 
tus pereitą vasario mėnesį. Tai; nuo nuodingųjų angliarūkšties 
sudaro tiktai 12 procentų. dujų, nepasiekę Floridos, kur 

važiavo.LAIMINS AUTOMOBILIUS
Šv. Kristupo, keleivių globė

jo, vardu yra šventovė ir baž-,
SUDEGĖ PASTATAS

Harvey Millvvork kompanijos
nyčia Midlothian, Chicagos prie i didžiulis pastatas, 15214 Main

maldas, aprašė pačią maldakny mi automobiliai.
gę. Ta proga primenama ir oku 
kuotoji Lietuva, dabar turinti 
pakelti kietus komunistų perse
kiojimus. Papasakojamas tra
giškas Klaipėdos pastatytos baž 
nyčios likimas. Pranešama, kad 
Meškuičiuose bolševikų buldoze
riai sunaikino kryžius ant kal
no. Tačiau ant kentėjimų kal
no, kaip sako laikraštis, lietu
viai, Kristaus pavyzdžiu, neša 
savo kančių kryžių.

miesty. Prie tos šventovės lie
pos 29 d., po piet bus laimina-

PAGERĖJO SUSISIEKIMAS
Chicagos susisiekimas (CTA)

st., Harvey, III., sudegė. Nuo
stolių padaryta $100,000. Har
vey yra Chicagos priemiestis.

65 PERUKAI VERTI $9,000 .
Vagiliai pavogė 65 moteriš-

1947-62 metų tarpe išleido | kus perukus, kurių vertė siekia 
$160,741,000 autobusų ir L, $9,000 ir kartu pasiėmė $1,300 
elektrinių vagonų atnaujinimui, i pinigais iš D’OR grožio salio- 

no, 5138 N. Lincoln.
MIRTIS UŽBAIGĖ ATOSTO

GAS
James Ekman, 7615 Sheridan

su Dievu, tikrosios religijos pa 
•sirinkimą, dorovines normas ir 
t. t....”

— Z. Orentienės baletas To
KANADOJ

— Rozalija Anužyte ir B. Ge
ležiūnas susituokė Aušros Var- ronįe neseniai atšventė 5 metų 

Angeles, Calif., dalyvauti sv. parapijos bažnyčioje Mont- veiklos sukaktį.
Kazimiero parapijos rengiamoj : reaiyje.
Lietuvių dienoj, kurioj pasakys j _ Kun dr P Gaida, “Te

ta. į madų parodą Ark. Matulai Pagrindinę kalbą. Losangclie-, yiškės Žiburių” redaktorius, 
čio Senelių Namų statybai pa- SaV° atsb)vą renS!asi . atostogaudamas lankėsi Mont-
remti. Ji sutiko į šią parodą *r iškilmingai priimti. Lie-jreajyje

tuvių diena vyks puikiose Los | _ Vincas Piečaitis šiemet
Angeles Brcakfast klubo patai- baigė George Williams univer- 
pose, 3201 Los Feliz B^d., tik gitetą Montreąiyje, gaudamas 
penki blokai nuo lietuvių baž- mokslų bakalaureato laipsnį. Gi

atvykti su savo pačios siūtais 
drabužiais. Ji parodys kaip ga
lima, skoningai, elegantiškai pa
čiai save papuošti.

X Ela ir Valerijonas Ra
džiai, gyvenatieji Ciceroje, lie
pos 15 d. iškilmingai pakrikš
tijo Sandūnuose naujai įsigytą 
vasarvietę — Nerim. Iškilmėse 
dalyvavo didelis būrys svečių, 
kurie aukščiausiam kalnely lie
tuviškomis dainomis palinksmi
no ir kaimynus. Krikšto papro 
čiams vadovavo p. škėrys, o 
kūmai p. Pamataitienė, p. Va- 
ranauskas. Radžiai ne tik per 
trumpą laiką, gražiai įsikūrė, 
bet ir jau laukia sūnaus ir duk 
relės universiteto baigimo dip
lomų.

X Lietuvė Bernice Gulli su 
savo vyru Angelo turi didžiulę 
spausdiniams įrišti dirbtuvę, 
esančią Chicagos miesto centre, 
161 W. Harrison St. Čia dirba

nyčios. Ministeris sustos kle
bonijoj ir bus kun. kleb. Jono 
A. Kučingio asmeninis svečias.

— Audronė Gelažytė Cleve
lande baigė Unsuline kolegiją. į ryta Lietuvių namuose Toron-

— Zigmas šermukšnis Wor- te.

męs 1932 m, Turcinų km., Ša
kių apskr.

— Dail. Juozo Bagdono kū
rinių paroda liepos 12 d. atida-'

cesterio Pramonės institute bai
gė braižybos studijas.

— Irena Štaraitė, baigusi mo 
kslus Becker kolegijoj Worces- 
tery, gavo darbą Kalifornijoj.

— Stasys Tamulaitis apie 
Liet. Knygos klubo (su mece
nato prel. Pr. Juro stambia pa
rama) išleistą dr. J. Prunskio

NUPIRKO DAUGIAU ŽE
MĖS

Cook apskrities miškų distri
ktas nupirko Bremeno vietovėj 
160 akrų medžiais apaugusios 
žemės už $402,702.
ANTRAS BRANGESNIS UŽ 

PIRMĄ
Kow restorane, 1440 E. 57 

gt., antras sumuštinis brangiau
— Romualdas šviedrys dėsto j kainuoja už pirmąjį. Savinin- 

Kolumbijos sostinės Bogotos u- kas sako, kad antras sumušti- 
niversitete. Jis yra fizikas, auk- Į nįs yra gardesnis.'
štąsias studijas išėjęs Cornell u- 
niversitete, Ncw Yorke.

OKUP. LIETUVOJE
— Iš gimtos sodybos — i ku

metyną, Sao Paulo mieste, Bra 
, zilijoje, leidžiamas savaitraštis 
“Mūsų Lietuva” Nr. 671 pas
kelbė tokį iš Lietuvos gautą 
laišką. “Artinas Velykų šven
tės, bet jos mums nėra links
mos. Neseniai mūsų tėveliai ir 
visoje apylinkėje gyvenantys 
žmonės gavo pranešimą, kad 
iki birželio mėn. pabaigos turi 
apleisti savo gimtus namus ir 
persikelti į nurodytą bendrą gyknygą “Vyrai klystehuose” taip

rašo “Tėviškės Žiburiuose”: venvietę. Tėveliai labai pergy- 
“Knyga skaitoma taip, lyg ji vena. Jie čia praleido visą savo 

Sibiro lietuvaičių maldyk- būtų koks nuostabus apysakų i gyvenimą, mus užaugino ir tikė-
ITALIJOJE

nygė susilaukė aukšto įvertini
mo Vatikano dienrašty “Osser- 
vatore Romano”, kuris liepos 
13 d. pirmame puslapyje įsidė
jo pusantros skilties straipsnį, 
pavadintą “Kryžiai ant kalnų”. 
Straipsnyje džiaugiamasi, kad 
išėjo tų Sibiro tremtinių mal-

25—30 darbininkų kasdien. Ber i daknygės itališkoji laida “Ma- 
nice Gulli toje įmonėje nuo j rįa salvaci!”. Anot dienraščio,

rinkinys. Ir lakus stilius, ir pui
ki sakinių konstrukcija, ir min
ties subtilumas, ir mokėjimas 
meistriškai piešti vaizdą po vai 
zdo — viskas primena beletris
tinį kūrinį. O tačiau tai ne belet- 
ristiko ir ne meno kūrinys. Tai 
ištisa klaiki ir šiurpulinga dau
gelio sielų drama, kur ne reži
sorius, o patys veikėjai spren-

josi savo gimtuose namuose nu 
mirti. Dabar netenka to.”

— Barbora Valainčauskienė, 
86 m., birželio 16 d. mirė Vil
niuje ir palaidota Antakalnio 
kapinėse. Buvo gimusi ir gyve
nusi-Ylakių valsčiuje. Jos 4 sū-

ANGELAI TURI SPARNUS
Vienas Chicagos politikierius 

pataria nesirūpinti kraštutinė
mis ekstremistų grupėmis, nes 
net ir angelai turi dešiniuosius 
ir kairiuosius sparnus...

SUSIJUNGS GELEŽINKE-. 
LIAI

Kai susijungs Pennsylvania 
ir New York Central gelžke- 
liai, tas mažai palies keleivius 
iš Chicagos. New York Central 
traukiniai vieton La Šalie sto
ties naudosis Union stotimi.

$5,000 UŽ INFORMACIJĄ
Anthony de Santis, Martini- 

que restorano savininkas, pa
skyrė $5,000 už informacijas, 
nurodančias, kas išsprogdino 
bombą geg. 30 d. jo restorane, 
2500 W. 94 pi. Sprogimas su
darė $10,000 nuostolių.
KRAUJUOTOS AKYS IŠDA

VĖ VAGILIUS
Policija Chicagoje areštavo

nūs ir 2 dukteri gyvena Lietu- • du vagilius, kurie per 30 minu-

1928 m. buvo tarnautoja, o nuo tie nuolankūs maldaknygės pus i džia aštriausius savo buities 
1944 m. pasidarė savininke. An- lapiai pagauna širdį ir pakelia i klausimus: žmogaus tikslą ir 
gėlo Gulli per 26 metus buvo
pieno išvežiotojas ir aptarnavo 
Bridgeporto lietuvius, o dabar 
visą laiką dirba savo rišykloj.
Ta rišykla, dabar gražiai su
moderninta, aprūpinta geriau
siomis mašinomis. Pvz. viena 
automatiška mašina kainuoja 
$75,000. Abidvi Gulli dukterys 
yra išėjusios Šv. Jurgio par. 
mokyklą ir baigusios Marijos 
aukšt. mokyklą, dabar padeda 
tėvams rišyklos tvarkyme. Ber
nice ir Angelo Gulli yra nuošir
dūs Šv. Jurgio parapiečiai, daug 
aukoja parapijai ir daug dirba 
parengimuose. Pvz. dabar, ar
tėjant vadinamiems Spaghetti 
pietums, kurie bus parapijos sa
lėje liepos 22 d. nuo 12 v. iki 
5 v. p. p., Angelo Gulli vieną 
dieną nėjo į darbą ir vaikščio
damas po parapiją platino tikė
tus.

voj; 1 sūnus gyvena Chicagoje. 
Vienas velionės sūnus 1946 m. 
buvo nužudytas, koncentr. sto
vykloje Sibire. Velionė buvo

mintį. Tai Dievo liudijimas, vyk paskirtį, žmogaus įgimtą ryšį kun. J. Znotino teta.

Jungtinis Pavergtųjų Tautų choras gieda Grant Parke estradoje, Chicagoje, liepos 15 d. Diriguoja
Alice Stephens (dešinėje). V. Noreikos nuotr.

čių apvogė du Yellovv kompa
nijos taksius. Policija lengvai 
juos sugavo pačioje apylinkėje, 
nes abu taksi vairuotojai vieną 
atpažino iš jo kraujais pasru
vusių akių.

KAS KĄ IR KUR
— Pasiklausykite Budriko radio

programos sekmadienį iš stoties 
WHFC, 1450 kil. nuo 2 iki 2:30 
vai. po pietų. Girdėsite gražių lie
tuviškų dainų, muzikos, bus mįs
lių varžybos.

— Chicagos Lietuvių Našlių- 
kių ir Pavienių Draugiško klubo 
piknikas įvyks sekmadienį, liepos 
22 dieną Bruzgulienės sode, 82nd 
ir Keane Avė. Bus daug skanių 
užkandžių, veiks turtingas baras, 
šokiams gros Samoškos orkestras. 
Jeigu bus blogas oras, malonėki
te sugrįžti į Hollywood salę, 2417 
W. 43rd St., užbaigti pikniką.

M. U.

ALPHONSUS A. SEIBUTI?
ADVOKATAS

111 W. Wasliington St. Chicago 2, IU. 
telef. KA 6-8821-8822 

Ofisas kaimyniniam rajone:
808 W. 19 St. HA 1-0750 

tik pagal susitarimą.




