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ROMOJE SKAMBĖS MAIRONIO GIESMĖ1 
MARIJA, MARIJA...
Tremtinių suvažiavimas Romoje 

Mūsų korespondentas Italijoje

Indijos prosovietinė linkmė
Vyksta delegacija į Maskvą tartis Migų reikalu

ROMA. — Šių metų rugpiū
čio 3-7 dienomis Romoje bus 
Tarptautinis emigrantų ir trem 
tinių suvažiavimas, kurio tiks
las yra iškilmingai paminėti 
Šv. Tėvo Pijaus XII-jo encikli
kos “Exul Familia”, tvarkan
čios tremtinių dvasinius reika
lus, dešimties metų sukaktį.

Šiame kongrese, tarp visų 
Europos tautų tremtinių ir e- 
migrantų delegacijų, numatytas 
gausus Lietuvos tremtinių at
stovavimas. Gausios lietuvių 
ekskursijos laukiama atvyks
tant Romon iš Anglijos, Pran
cūzijos, Vokietijos, Belgijos, O- 
landijos, Austrijos, Šveicarijos, 
Kanados ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių. Ypač gausiai bus at
stovaujami lietuviai iš Italijos, 
kuriems tenka taipgi pareiga 
sutikti ir rūpintis atvykstan
čiais iš kitur lietuviais

Vyriausioji Emigrantų ir 
Tremtinių komisija, vadovauja
ma kardinolo Confalonieri, su 
atskirų tautų delegatais, šiam 
kongresui nustatė programą:

Rugpiūčio 3-ji diena — visų 
kongreso dalyvių suvažiavimo 
diena.

Rugpiūčio 4 dieną bus kon
greso atidarymas iškilmingomis 
pamaldomis Santa Maria Mag- 
giore bazilikoje, kurias laikys 
kardinolas Carlo Confalonieri, 
Konsistorialinės Kongregacijos 
sekretorius ir suvažiavimo glo
bėjas. šv. Mišios bus atnašau
jamos specialia viso pasaulio 
tremtinių ir emigrantų intenci
ja, prie kurios prisijungs viso 
pasaulio tremtiniai bendroje 
Komunijoje.

Naujausios žinios
— Suomijos policija Helsinky

je vakar pareiškė, jog ji griež
čiau reaguosianti prieš asme
nis, kurie demonstruoja prieš 
tarptautinio jaunimo festivalio 
atstovus, šis jaunimo festivalis, 
vykstąs Suomijos sostinėje, yra 
komunistų remiamas.

— Austrija ir Italija bando 
taikiu būdu išspręsti ginčą dėl 
Tyrolio.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės lauks dar dvi savaites, 
kad būtų išbandyta atominė 
bomba virš Pacifiko nepapras
toje aukštumoje.

— Indonezija ir Olandija jau 
susitarė dėl Vakarų Naujosios 
Gvinėjos, į kurią indonezai reiš
kia pretenzijų. Pereinamąjį lai
ką Jungtinės Tautos valdys Nau 
jąją Gvinėją.

— Peru prezidentas Prado, 
nuverstas karinio sukilimo, iš
vyko į Europą.

KALENDORIUS

Rugpiūčio 1 d.: šv. Broliai Ma 
kabėjai, Sūduvis.

Rugpiūčio 2 d. šv. Alfonsas 
Liguori, Porcinkulės, Tugaudas.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
70 laipsnių; rytoj — giedra, tru 
pūtį pasikeis oro temperatūra, i 
Saulė teka 5:44, leidžias 8:10. :

Šeštadienio popietinėmis va
landomis įvyks atskirų tautų 
tremtinių specialūs parengimai 
bei programos. Lietuviai rug
piūčio 4 dieną rengia iškilmingą 
Lietuvos poeto Maironio 100 
metų nuo jo gimimo minėjimą. 
Jame išsamią paskaitą apie Mai 
ronio poeziją skaitys kun. Jo
nas Kuzmickis iš Anglijos, o 
meninę programą išpildys Vo
kietijos lietuvių Vasario 16-sios 
gimnazijos ir Italijos lietuvių 
saleziečių gimnazijos mokiniai.

Rugpiūčio 5 dieną įvyks įs
pūdingos pamaldos Šv. Petro 
bazilikoje, kurioje pats Šventa
sis Tėvas Jonas XXIII atna
šaus mišias visiems tremtiniams 
meldžiantis su šv. Tėvu už sėk
mingą Vatikano II-jo visuotinio 
Bažnyčios susirinkimo pasiseki
mą. Po mišių atskirų tautybių 
atstovai įteiks Popiežiui dova
nas, kurių tarpe bus ir lietu
viai. Po pamaldų visi tremtiniai 
aplankys popiežiaus Pijaus XII- 
jo kapą, kuris paskelbė “Exul 
Familia” encikliką.

Sekmadienio vakare bus visų 
tautų bendri Kryžiaus keliai 
prie koloziejaus. Prie kiekvienos 
stoties specialias maldas kalbės 
atskiros tautos?, taigi senojo 
kolozėjaus mūrose suskambės 
ir lietuvių kalba tariami maldos 
žodžiai.

Rugpiūčio 6 dieną bus pa
maldos šv. Povilo bazilikoje už 

i Tylos Bažnyčią. Jas atnašaus 
arkivyskupas Carpino, Vyriau
sios Emigrantų ir Tremtinių 
komisijos pirmininkas ir jų me
tu bus giedamos 18 kalbų tau
tinės giesmės. Čia suskambės

— Buvęs prezidentas Eisen- 
howeris Švedijoje pasiūlė Jung
tinėms Tautoms įkurti tarptau
tinį universitetą studijuoti di
desnį susipratimą ir taikos rei
kalus.

— Mahometas Boudiaf, Alži
rijos vicepremjero Ben Bellos 
didžiausias priešas, esąs paleis
tas iš kalėjimo. Jį buvo arešta
vę Ben Bellos kareiviai.

— Izraelio prezidentas Ben- 
Zvi ir jo žmona atvyko į Kon
go respubliką keturių dienų vi
zito.

Filipinų prezidentas Diosdado Macapagal pasiūlė, kad jo kraštas, 
Malajai, Singapūras, Britų Naujoji Borneo, Brunei ir Sarawak 
sudarytų “Didžiųjų Malajų konfederaciją”. Filipinų užsienio rei
kalų ministerija ruošia planus sudaryti šią konfederaciją. (UPI)

ir lietuvių mylima, Maironio pa
rašyta, giesmė: “Marija, Mari
ja”, o kompozitoriaus Sasnaus
ko harmonizuota. Po pamaldų 
tremtiniai grupėmis lankys ki
tas Romos bazilikas ir pirmųjų 
krikščionių laidojimosi vietas — 
katakombas.

Tą pačią pirmadienio dieną 
popiežiškoje Palazzo Pio audi
torijoje įvyks oficialūs Encikli
kos “Exul Familia” dešimtme
čio minėjimas, kurio metu pa
grindinę kalbą pasakys Mr. Nor 
ris, ilgametis tarptautinės Emi
grantų organizacijos Genevoje 
pirmininkas. Meno programą iš
pildys atskirų tautų meniniai 
ansambliai. Ir lietuviai čia. iš
pildys vieną tautinių šokių nu
merį.

Rugpiūčio 7 diena yra kon
greso užbaigimo diena. Tą die
ną tremtiniai laisvai galės su
sipažinti su Amžinuoju miestu 
ir jo meno turtais bei pasireng
ti išsiskirstymui.

Vatikano radijas, pagal išga
les, duos plačius komentarus ir 
tiesiogines transliacijas iš Trem 
tinių ir Emigrantų kongreso 
Romoje.

Kardinolas Višinskis
pasisakė prieš lenkti

komunistų netei
singumą

VARŠUVA. — Kardinolas Vi
šinskis viename iš savo pasku
tiniųjų pamokslų griežtai pasi-j 
sakė prieš Lenkijos komunistų 
valdžios taktiką, neteisingai rei
kalauti iš katalikų Bažnyčios 
nepakeliamus valstybinius mo
kesčius, norint tuomi sužlugdy
ti Bažnyčios veikimą.

Kaip pavyzdį kardinolas nu
rodė vyriausybės reikalavimą 
už vieną Lenkijos kunigų semi
nariją sumokėti 3% milijono 
zlotų mokesčių, kada visos se
minarijos metinės pajamos ir 
išlaidos tesudaro vos pusantro 
milijono zlotų.

— Britų užsienio reikalų mi
nisteris lordas Home vakar pa
reiškė, kad Rytai ir Vakarai 
turi tartis, kol bus išspręsti 
“šaltojo karo” klausimai.

Alžiras “atidarytas” — Wilaya kariai (karinio distrikto) įžengia 
į Casbah sekciją Alžire, Alžirijos sostinėje, kai krašto vadai pa
reiškė, jog miestas atidarytas visoms politinėms frakcijoms. Ši 
“neutralumo” politika sustiprinusi vicepremjero Bellos poziciją.

Vis didesni reikalavimai
Lietuvos žemės ūkiui

Vis labiau Lietuvos darbo žmonės išnaudojami
OKUP. LIETUVA. — Liepos j 

18 ir 19 dienomis Vilniuje įvy
ko neįprastas Lietuvos komu
nistų partijos centro komiteto 
posėdis aktualiems žemės ūkio 
klausimams svarstyti. Posėdis 
neįprastas buvo dėl to, kad ja
me, kaip retai kada, dalyvavo 
ne tik ck nariai, ne tik vyriau
sybės viršūnės, bet ir nepapras
tai didelis skaičius žemės ūkio 
specialistų, kolchozų ir soveho- 
zų pareigūnų, mokslinių įstaigų 
atstovų ir kt.

Pagrindinius pranešimus, tik
riau sakant instrukcijas, skai
tė pirmasis komunistų partijos 
sekretorius A. Sniečkus, valsty
binės kontrolės komisijos pir
mininkas Olekas, eilė ministe
rių ir institutų vedėjų bei šiaip 
žemės ūkio pareigūnų. Pasigir-

Išradejų, racionaliza
torių sąskrydis

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
Vilniuje, nutarus lietuvių ko
munistų partijos komitetui, į 
sąskrydį buvo susirinkę Lietu
vos išradėjai ir racionalizato
riai. Jie turi savo draugiją ir 
sąskrydyje, kaip jau įprasta, 
aptarė būdus, kaip vykdyti ko
munistų partijos 22-jo suvažia
vimo nutarimus. (E.)

Prahoje riaušės prieš 
negrus

PRAHA, Čekoslovakija. — Če 
kai irgi turi negrų problemą. 
Keliolika studentų areštuota ir 
keletas sužeisti neseniai įvy
kusiose riaušėse prieš afrikie
čius Prahos universitete. Ko
dėl kilo riaušės? Propagandos 
tikslais Kremlius davė vizituo
jantiems afrikiečiams studen
tams geresnius butus negu če
kams.

Žuvo šeši keleiviai
GUETERSLGH, Vokietija. — 

Britų aviacijos helikopteris už
vakar nukrito 10 mylių šiaurė
je nuo Guetersloh, užmušdamas 
visus šešis keleivius.

do, žinoma, daug kritikos. 
Suvažiavime buvo reiškiami

kieti partijos reikalavimai že
mės ūkiui ir kad būsią imtasi 
“konkrečių priemonių” gamy
bai pakelti.

Partija suruošė vergijos
įvedimo sukaktį

OKUP. LIETUVA. — Liepos 
21 d. Lietuvos komunistai su
manė ruošti “tarybinės valdžios 
atkūrimo” 22 metinių sukaktį. 
Ir per spaudą ir per radiją bu
vo daug apie tai kalbėta, tačiau 
be plačiųjų gyventojų masių 
atgarsio, nes lietuvių, tautai tos 
metinės yra ne kas kita, kaip 
vergijos įvedimo sukaktis. (E.)

Mirė Juzė Veličkienė
WATERBURY, Conn. — Va

kar gauta iš Lietuvos telefo
nograma, kad Marijampolėje > 
(Kapsuke) liepos 31 dienos 11Į 
vai. (Lietuvos laiku) mirė ma
rijampoliečiams gerai žinoma 
Juzė Veličkienė.

Šią liūdną žinią praneša gi
minėms bei pažįstamiems liū
dintis jos sūnus Juozas, gyve
nantis Waterbury, Conn.

BRIUSELIS, Belgija. — Aust
ralija ir Švedija liepos 28 dieną 
pateikė savo bylą Europos Eko
nominei Bendruomenei (Bend
rajai Rinkai), kad jos būtų pri
imtos į šią organizaciją bendra
darbiais nariais.

Švedija ir Austrija gavo drau 
gišką sveikinimą iš Bendrosios 
Rinkos ministerių tarybos, bet į 
be pažadų. Bendroji Rinka šiais 
metais pradės svarstyti, ar pra
dėti formalias derybas, Šveiea-

BENDROJI RINKA GAVO DVIEJU 
NEUIRAIIUJU PRAŠYMUS

Austrija ir Švedija pateikė savo bylą, kad būtų priimtos į 
Europos Ekonominę Bendruomenę bendradarbiais nariais

NEW DELHI, Indija. — In
dija ketinanti arčiau suartėti su 
Sovietų Sąjunga karinėje ir e- 
konominėje srityje.

Sovietų Sąjunga pažadėjusi 
Indijai dvi Mig-21 grupes.

Indams sunku atsispirti vi- 
! liojantiems Sovietų Sąjungos pa 
žadams, bet padidėjusios sun
kenybės priimti Jungtinių Ame
rikos Valstybių kritiką dėl jų 
žygių Goję ir Kašmire.

Atrodo, kad Indija nutarusi 
duoti rusams vaidmenį savo ka
rinėje jėgoje, nepaisant Bri-

— Vidurio ir vakarų Kolum
biją užvakar sukrėtė žemės dre
bėjimas. Žuvo daugiau kaip 30 
asmenų, apie 300 sužeista.

— Laoso princas Phouma. va 
kar New Yorke tarėsi su Jung
tinių Tautų generaliniu sekreto
rium.

— Aštuoni pabėgo iš Kubos. 
Aštuoni vyrai su laiveliu at
plaukė iš Kubos į Fort Lauder- 
dale, Fla., ir paprašė politinio 
prieglobsčio.

— Olandijoje dirba 3 procen
tai moterų, Prancūzijoje 27 pro 
centai, Vakarų Vokietijoje 32 
procentai.

Trumpai iš visur
— Pabaltijo valstybių užsie

nio politikos padėtis 2-jo karo 
išvakarėse. Tokia tema, kaip 
žinoma, Baltų kultūros dienų 
proga Luebecke įdomią paskai
tą skaitė prof. dr. Georg von 
Rauch. “Mitteilungen aus bal- 
tischem Leben” paskutinėje 
(38-je) laidoje duodama plates
nė tos paskaitos ištrauka. Is
torinė apžvalga siekia dar pir
mojo karo pabaigos, kada Rusi
jai kapituliavus ir kaizerinei Vo 
kietijai sugriuvus Pabaltijo vals 
tybės atsikovojo nepriklauso
mybę. Jei būtų laimėjusi kaize
rinė Vokietija, šioji, anot prof. 
Raucho, be abejo būtų siekusi 
Pabaltijo valstybes kiek galint 
anksčiau prisirišti prie savęs. 
1919 — 1939 metų Pabaltijo 
laisvė buvusi užtikrinta trimis 
sąlygomis: 'Sovietų Sąjungos lai 
kinu nesikišimu į Pabaltijo rei
kalus, Vokietijos grynai ūki
niais, o ne politiniais interesais 
Pabaltyje ir moraliniu Vakarų 
pasaulio Pabaltijo valstybių rė
mimu, laikant tuos kraštus bar
jeru prieš Maskvą — “cordon 
sanitaire”. Toliau paskaitinin
kas atvaizduoja Maskvos ir 
Berlyno dviveidiškumą Pabalti

rijai savo bylą pateikus rugsėjo 
mėnesį.

Abu aplikantai liepos 28 die
ną pabrėžė savo europiškas tra
dicijas ir orientaciją ir savo no
rą dalyvauti europiečių ekono
miniame susijungime. Kiekvie
nas pareiškė norą priimti vi
sas Bendrosios Rinkos sutarties 
taisykles.

Abu aiškiai pareiškė, kad jų 
neutralumas draudžia būti Bend 
rosios Rinkos pilnais nariais.

tanijos ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių protestų. Vyriausybė 
siunčia delegaciją į Maskvą iš
siaiškinti dėl Migų gavimo ir 
apie galimybes juos gaminti.

— Nuteisti trys buvę latvių 
partizanai. Okupuotos Latvijos 
režimas mirties bausmėmis ne
seniai nuteisė 3 buv. latvių par 
tizanus, už vadinamus priešvals 
tybinius nusikaltimus pokario 
metais. Du kiti buvę partizanai 
pasmerkti ilgalaikėmis kalėjimo 
bausmėmis.

Švedijos pabaltiečių spauda 
ryšium su tuo pareiškė nusiste
bėjimą, jog dar dabar keliamos 
bylos partizaninio judėjimo da
lyviams.

— Vienas trečdalis iš žemės 
ūkio. Mažiausiai 33 procentus 
Graikija pajamų gauna iš že
mės ūkio.

• Kanadoj 11,660 gyventojų 
verčiasi parduodami medų. 
1961 m. gauta 34 mil. svarų 
medaus.

Mokslas mūsų senatvėje yra 
būtina priebėga ir, jeigu jaunat
vėje to medžio nepasodinsime, 
kai būsime seni — neturėsime to 

j pavėsio.. — Chesterfield

jo valstybių atžvilgiu prieš pat 
antrąjį karą. Baigia pabrėžda
mas, kad esą beprasmis daly- 

i kas pranašauti, kada Pabaltijo 
! kraštai atgaus laisvę, bet nesąs 
i beprasmis dalykas, kad laisvasis 
' pasaulis reikštų solidarumą su 
‘Pabaltijo tautomis. (E.)

— Sovietų šnipas dr. Robert 
! A. Soblen, pabėgęs iš Jungtinių 
j Amerikos Valstybių, dabar e- 
| sąs Londono kalėjimo bgoninė- 
je, priimamas Čekoslovakijos.

— 60 procentų negrų gyve
na pietuose. Apie 92 procentai 
Amerikos negrų gyveno pietuo
se 1860 metais. Dabar tik 60 pro 
centų gyvena pietinėse valsty
bėse.

— Frankfurto aerodromas 
‘ yra trečias. Rhein - Main aero
dromas, netoli Frankfurto, Vo- 

| kietijoje, 1961 metais tapo tre
čiasis Europoje, per kurį kas
met skrenda daugiau kaip du 
milijonai keleivių. Londonas ir 
Paryžius yra kiti.

— Prancūzų parlamentas tre
čiuoju skaitymu priėmė prezi
dento de Gaulle įstatymo pro
jektą statyti savo atominių 
ginklų fabriką.

— Aprašyti okup. (Lietuvos 
kolchozą ir kaimų gyvenvietes, 
nupiešti jų planus, Mokslų aka
demija išsiuntė į 12 rajonų et
nografų ekspedicijas.

— Vakarų Vokietijoje džiova 
serga apie 300,000 asmenų ir 
miršta apie 9,500 kasmet.

— Varšuva užsimojusi pra
vesti sau požeminius traukinius.
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SESIŲ PASTOGĖJE

NAUDINGAS LEIDINYS

V. s. I. Jonaitienės vadovau
jamas skaučių seserijos vadijos 
tautinio auklėjimo skyrius išlei
do labai naudingą jaunoms 
skaučių vadovėms leidinį “Lie
tuvos Keliu”, kuriame apstu 
skautiškos medžiagos, ataustos 
skautiškais motyvais.

V. s. I. Jonaitienė, v. s. M. 
Bamiškaitė — artima seserijos 
vadijos talkininkė, skaučių

metų. Baigė lietuvių pradžios 
mokyklos 4 skyrius. Emigravo ■ 
į JAV ir apsigyveno Rockforde. 
Lankė seselių kazimieriečių para , 
pijos mokyklą ir gimnaziją. , 
1955 m. visa šeima persikėlė į i 
Los Angeles. Įstojo į Immacu- 
late Heart seselių vienuolių gim

LSS seserijos vyr. sktn. O. Zailskienę vardinių proga sveikino 
Seserijos ir Brolijos nariai: I, Kairytė, S. Stasiškienė, F. Kurgo
nienė, A. Kliorienė, M. Rsmienė, I. Laisvėnaitė, M. Jonikienė, Z. 
Juškevičienė, V. Tallatkelpša ir P. Nedzinskas.

Nuotrauka Vyt. Račkausko

kimą. Visų adresas vienodas: 
The Honorable (vardas, pavar
dė), M. C., United States Con- 
gress, Washington 25, D. C.

LONDONAS, — Britanijos 
žydų organizacijos pirm. Bar- 
nett Janner skelbia, kad Sov. 
Sąjungoj žydai yra atpirkimo 
ožiai dėl komunistų nepasiseki
mų žemės ūkyje. Jis skelbia, 
kad iš Maskvos nuteistų už spe
kuliaciją 46 asmenų 28 buvo 
žydai. Didelė dalis nuteista 

■ mirties bausme, kas taikos me
tu yra tiesiog neįsivaizduojama 

| ir jokioj valstybėj to nėra.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezistas. 

Aparatai-Protezai. Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojoms

(Arch Supports) ir t.t. 
Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS DAR.

. , . žmona išvyksta apsigyventi į Vijeikis šios savaitės pradžioje 2850 VV. 63rd St., Chicago 29, III.
nazij,, kurią ba.ge 1957 m. Tų | Californją , iSvVk„ trfals aavaittola atoato. Tel. PRospect 6-5084
pačių metų rudenį įstojo į L. A. 
miesto kolegiją. 1959 m. perėjo 
į Mount St. Mary’s kolegiją, 
kurią labai sėkmingai baigė ir

išvyko trims savaitėms atosto-
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s • Redakcija straipsnius tai- 
s so savo nuožiūra. Nesunau- 
™ dotų straipsnių nesaugo, juos 
S grąžina tik iš anksto susita- 
E rus. Redakcija už skelbimų 
5 turini neatsako. Skelbimų 
s kainos prisiunčiamos, gavus 
S prašymus.
Fųiimiiimimmimiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?

3 inen. 1 mėn. 
$4.00 $1.75 
$3.50 $1.50

• Redakcija dirba kasdien S 
8:30 — 5:30, šeštadieniais s 
8:30 — 12:00 ■H
• Administracija dirba kas- g 

dien 8:30 — 5:00, šeštadie- 5 
niais — 8:30 — 12:00.

skyr. vedėja Alė Namikiene su i yra pasiryžusi pagelbėti skaus 
vyr. skautininke O. Zailskiene 
turėjo platų pasitarimą, o vė
liau, lydimos s. A. Jonaičio ir 
■s. P. Zailsko aplankė Kernavės 
skaučių tunto stovyklą “Pasan- 
dravę”

me esantiems žmonėms.

Atvykusi į L. A., tuoj pat 
įstojo į skaučių “Palangos’’ tun 
tą. Yra vyr. skautė, ASD tik. 
narė. Aktyviai dalyvauja tauti-

Pasveikino vyr. skautininkę

Liepos mėn. 27 d. seserijos 
vyr. skautininke Ona Zailskie- 
ne savo bute atšventė vardines. 
Ta proga pas ją atsilankė ir pa
sveikino bei įteikė dovanas: se
serijos vadija, rajono vadeiva 
s, V. Tallat Kelpša ir Skautinin 
kų Ramovės pirmininkas s. P. 
Nedzinskas. Vardinės atšvęstos 
labai geroje nuotaikoje, su dai 
nomis ir įvairiomis nuotrauko
mis. Vardinių proga vyr. skau- 
tininkei Zailskienei dar įteikė 
dovanas: “Aušros Vartų”, Ker
navės skaučių tuntai ir korp.
Gintaras, o taip pat ji gavo f 
daug gražių sveikinimų laiš
kais.

Nauja Skautininkių draugovės 
valdyba

Pasitraukus iš pareigų ilga
metei draugininkei s. G. Meilu- 
vienei, šiuo metu yra sudaryta 
nauja Chicagos Skautininkių 
draugovės vadovybė: ps. A. Pa- 
vilonienė — pirmininkė, s. B. 
Variakojienė, s. O. Siliūnienė ir 
s. O. Roznikienė. Skautininkės 
naujai sudarytą vadovybę užgy
rė.

SKAUTĖ AKADEMIKU _
GAILESTINGOJI SESELE

Birželio 1 d. Onutė Suman- 
taitė baigė Los Angeles Mount 
St. Mary’s College gailestingos 
seselės mokslus bakalauro laips 
niu. Stažą atliko ir dabar dirba 
Daniel Freeman ligoninėje chi
rurginiame skyriuje.

Diplomų įteikimo dieną neti
kėtai mirė jos sesutė Marytė 
Aleksandriūnienė. Dėl šios liūd
nos ir tragiškos padėties Onutė 
negalėjo dalyvauti diplomų įtei
kimo gražiose apeigose. Diplo
mas jai buvo įteiktas nepapras 
tose aplinkybėse. Seselės atvy
ko į laidojimo namus, kur buvo 
pašarvota a. a. Marytė, pareiš
kė visiems nuoširdžią užuojau
tą ir įteikė diplomą. Džiaugsmin 
gas diplomas buvo priimtas pil
na liūdesio širdimi ir griaudžio
mis ašaromis.

Onutė yra susižiedavusi su 
skautu vyčiu inž. Arvydu Vaiš- 
niu ir jų vestuvės turėjo būti 
birželio mėn. 23 d. Dėl tos pat 
priežasties buvo atidėtos kai 
kuriam laikui.

Ji gimė 1940 . 3 25 Aukštojo 
je Panemunėje. Komunistams 
artėjant į Lietuvą, kartu su tė
vais Ona ir Martynu bei sesu
te pasitraukė į Vokietiją. Čia 
Seheinfėlde išgyveno iki 1949

— Lituanicos Skautų Tuntas J gų į Maine valstiją, 
į vardinių progapa sveikino O. Bie —Stovyklavę po 2-3 savaites į 
žienę ir ta proga jai įteikė gė- laiko Aušros Vartų, Kernavės ir 
lių. Ona Biežienė drauge su Lituanicos skaučių-tų tuntai yra

i#

Onutė Sumantaitė

nių šokių grupėje ir Šv. Kazi
miero parapijos chore,

Jaunai ir maloniai sesei skau 
tei — gailestingai seselei linkė-

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą.

Skautams Remti draugijos pir- jau grįžę įš stovyklų, šiais me- Del valandos skambinti telefonu 

mininku dr. iŠ. Biežiu labai daug tais stovyklavo gana gausus I kasdien, išskyrus trečiad. ir Seštad. 
prisideda prie skautiškos veik- skaičius sesių ir brolių.

los rėmimo. ,—1 ihstenų . Skautų š-gos ,
—JAV Vidurio Rajono vadas centro valdyba sveikino Alto

ir drauge skautų rėmėjas s. V. suvažiavimą.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ DRAUGAI 
ATSTOVŲ RŪMUOSE

Prieš dvi savaites, liepos 16, 
Atstovų rūmai buvo paskyrę 
dvi valandas pavergtųjų tautų 
savaitei paminėti. Tą dieną kon 
gresmanas po kongresmano pra

ings Keith, Mass., Edna F. Kel
ly, N. Y., Thomas J. Lane, 
Mass., John Lesinski, Mich., 
John V. Lindsay, N. Y., Harris 
B. McDowell, Jr., Del., Ray J.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street
| Vak: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
i vak. šeštadieniais 10—1 vai. Tręčia- 
lienį uždaryta. Kitu laiku susitarus.

1 Ofiso telefonas: PR 8-3229.
, Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

Rez. HE 6-1670.

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

sėsi žodžio tuo reikalu. Retas Madden, Ind., John S. Monagan,
kuris nesuminėjo Lietuvos. Kas 
tą dieną nekalbėjo, galėjo įdėti

Conn., William S. Moorhead, 
Pa., William T. Murphy, III.,

Ofisas: 3148 Mest 63rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest 66th Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; treč.savo pareiškimą į “Kongreso Lucien N. Nedzi, Mich., Cathe- , uždaryta.' Antrad. ir penkt vakarais
Darbus”
cord).

(Congressional Re-

Pateikiame alfalbetine tvar
ka sąrašą visų kalbėjusių ar

rine D. Norrell, Ark., Barrat 1
■ O’Hara, III., Harold C. Ostertag, i
■ N. Y. Philip J. Philbin, Mass., j
John R. Pillion, N. Y., Alexan- i 
der Pirnie, N. Y., William J

nuo 7 iki 8.

padariusių pareiškimus: Robert Ran<Jallj M John j Rhodes> 
R. Barry, N. Y., Frank J. Be- Ari Howard w RObiSon, N. 
cker, N. Y„ Ralph F. Beer
mann, Nebr., Eduard P. Boland, 
Mass., Frances P. Bolton, Ohio, 
Hugh L. Carey, N. Y., Margue- 
rite S. Church, III., Harold R. 
Collier, III., Glenn Cunningham,

tma u- to .au aktyviai dalyvau- j Nefcr, Laurence Curtla „
U lietuviškame L. A. gyvenime, PauI B pa Dominick v
o taip pat sėkmingo darbo Wl-1 Daniels, N j„ j. H. Dent, Pa., 
nioje profesijoje. I Edw j Derwinakj

Brolis Vladas

KRONIKA

— S. Kliorienė, v. s. Kliorė

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 
tki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 So. Kedzie Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Treč. ir sekmad. tik susitarus.

Telefonas: GRovehilI 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTfi 

PRITAIKO AKINIUS
2422 VVest Marąuette Road

Valandos: 9—1 2 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINĖS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. v. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REmtblic 7-2290.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

| DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kreiptis j Dr. Kisielių.

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

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

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street

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

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

chirurgija
Ofisai: 7958 S. Western Avė., tel. 
GR 6-0091; 392 E. 159th St., Harvev

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

in., tel. EDison 3-4383; 30 N M1-’ 
cbigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS

Tel. ofiso lr huto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
6449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5775 

! arba 15542 S. Cicero. Oak Forest, UI. 
Telef. FU 5-2020.

Valandos pagal susitarimą. Jeigu 
neatsiliepia skambinti TE 9-1071. ..

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

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

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

Trečiad. ir šeštad, pagal sutartį.

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 VV. 15th Street, Cicero

Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak., 
išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS
, GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

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

Rez. IVAlbrook 5-3048Y., Benjamin S. Rosentahl, N. 
Y., Dan Rostenkowski, III., Her- 
man T. Schneebel, Pa., Horaee 
Seely-Brown, Jr., Conn., Ab- 
ner W. Sibal, Conn., Herman 
Toli, Pa., George M. Wallhau- 
ser, N. J., William B. Widnall, 
N. J., Sidney R. Yates, III., Cle- 
ment J. Zablocki, Wis.

DR. C. 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

J. Dulski, N. Y., Florence P. manų pavardės. Be to, atskirą Val p^4 ZetvutJp^nkT^ir7-9 
pareiškimą padarė šen. Alexan- 
der Wiley, nors pavergtųjų tau-

D. Donohue,
III., Harold 

Mass., Thaddeus Šitame sąraše yra 58 kongres

D,wyer, N. J., Leonard Farb- 
stein, N. Y., Paul A. Fino, N.

Antr. 1-6, treč., šešt. pagal sutartį, 
sekm. uždaryta.

Y., Daniel J. Flood, Pa., Cor- tų savaitės minėjimas buvo da
ir jų sūnus su žmona šiomis die nelius E. Gallagher, N. J., Ro- rytas tik Atstovų rūmuose, 
nomis grįžo iš atostogų. Jie ap- bert N. Giaimo, Conn., Charles 

E. Goodell, N. Y., VVilliam J. į 
Green, Jr., Pa., Seymour Hal- 
pern, N. Y., Charles B. Hoeven,
Iowa, Charles S. Joelson, N. J.,

lankė: Colorado, S. Dakotą, Min 
nesotą, Iową, Nebraską ir kitas 
gražias vietoves. Savo atosto
gomis ir atlikta kelione yra la-

Butų gerai, kad atsirastų no
rinčių parašyti savo kongres-

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.;

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ
, LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING 

7156 South Westem 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 HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

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 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

manui padėkos laiškutį. Jie to- šeštad. 10 V. r. iki 1 p. p. Ligonius 
c priima pagal susitarimą.

kius laiškučius labai vertina ir
bai patenkinti. Dr. A. Kliorė su Walter H. Judd, Minn., Hast- tai juos skatina į gyvesnį vei- Tel. ofiso 247-1002, Nainų PR 8-6960

DR. E. DEGKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Taipgi įvairios nervines ligos
Valandos pagal susitarimą.

4063 Archer Avenue
(Prie California Avė.)

• Mokame pašto išlaidas už santaupų atsiuntimą
• Mokame pinigų perkėlimo išlaidas
• DUODAME PASKOLAS NAMAMS PIRKTI ARBA 

TAISYTI • LENGVI IŠSIMOKfiJIMAI

ALBERT J. AUKERS, prezidentas
VALANDOS : Pirmad. nuo 9 iki 4; antrad. nuo 9 iki 4; 

trečiadieniais uždaryta. Ketvirtad. nuo 9 iki 8; penktad. 
nuo 9 iki 6; šeštad. nuo 9 iki 1.

Rez. GI 8-0873

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

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

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų ligos 
2454 West 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 West 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017

ASSETS OVER $22,000,000 
^TASuspse z?”

3430 SOUTH HALSTED STREET • CHICAGO 8 * PHONE <54-0104

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.

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 West 63rd Street

Tel. — PRospect 8-7773 
Vai.: pirmad. lr ketvirtad. 1-4 p. p. 
antrad- ir penktad 6-8 v. v.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybe — vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS

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

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

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

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

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

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

Tel. ofisų RE 7-8818

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
Ofisas 2659 W. 59th Street

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

Trečiadieniais uždaryta.

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

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street 
ATOSTOGOSE IKI RUG- 

PIŪČIO MĖN. 5 D.
Telefonas — GRovehilI 6-2823
DR. A. VALIS LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 VVest 69th Street 

Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ
LIGOS

ATOSTOGOSE
Kol grįš ofise dirbs Dr. Brinkis. 

Vai. — Pirmad., antrad. ir penktad. 
J-4 p. p.,

trečiad. ir ketvirtad. 7-8 v. v.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

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

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3(50

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. ii- šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 South Halsted Street
Tel. 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.



flr reikalinga prezidento įtaka

KONGRESINIUOSE

RINKIMUOSE

ITALIJOS IR VATIKANO 
AKTUALIJOS

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. rugp. mėn. 1 d.

Pasikalbėjimas su kun. dr. J. Vaišnora, MIC

Pralaimėtas neutralusis Laosas
Laosas reiškia JAV karinį ir politinį pralaimėjimą

GEDIMINAS GALVA
Jungtinių Amerikos Valsty

bių 87-sis kongresas netrukus 
baigs savo darbus. Jis išsiskirs 
tys nebaigęs visų tų darbų, ko
kius turėjo užbaigti. Svarbiau
sia, kad nebuvo pravesta visa 
eilė tų įstatymų, kuriuos pa
teikė prezidentas Kennedy bei 
jo vyriausybė. O kai kuriuos, 
specialiai prezidento prašytus 
priimti, atmetė, užduodant pu
sėtinai didelį smūgį administ
racijai.

Kituose, vadinamuose par
lamentariniuose, kraštuose, 
kaip, pavyzdžiui, Britanijoje 
ir Kanadoje, jų premjerai to
kiu atveju rezignuotų arba pa
leistų parlamentą, nes tai, lai
kantis jų santvarkos dėsnių, 
reikštų nepasitikėjimą jų vy
riausybėms. Bet mūsų demokra 
tinė santvarka sukurta kiek 
kitais pagrindais. Pas mus nei 
prezidentui atskirai, nei vy
riausybei nėra reiškiamas for
malus nepasitikėjimas, kuris 
verstų vyriausybę atsistatydin 
ti ar kongresą paleisti ir jo vie
toje kitą rinkti.

Amerikiečiai teisingai di
džiuojasi savo valstybine kons 
titucija ir savo valdžios siste
ma, kuri yra sudaryta laikan
tis konstitucijos nuostatų. 
Dažnai ir kitoms demokrati
joms yra pasiūloma kai ką pa
sisavinti iš Amerikos konstitu
cijos. Pasiūloma ir naujai be
sikuriančioms valstybėms.

¥
Žymusis publicistas ir ra

šytojas David Lawrence maž
daug tuo pačiu klausimu rašo 
savo redaguojamame “U. S. 
News & World Report” žurna
le, ir stato klausimą, ar Jung
tinių Valstybių žmonės gali 
pasakyti savo valdžiai tai, ką 
jie nori pasakyti? Keliamas 
ir kitas klausimas, ar admi
nistracija turi teisę diktuoti 
kongresui, ar jie (prezidentas 
ir kongresas) yra lygūs ir vei
kia atskirai bei nepriklauso
mai nuo viena kitos ?

Šioje vietoje jau buvo rašy
ta, kad prieš kiek laiko prez- 
dentas Kennedy spaudos kon
ferencijoje (liepos 23 d.) pa
darė ypatingą išpažintį, pripa
žindamas demokratų partijos 
vadovybę esant silpna, nes ji 
nepajėgė pravesti kongrese pa 
čių svarbiausių ir pagrindinių 
įstatymų projektų, kuriuos pra 
vesti reikalavo prezidentas ir 
vyriausybė. Pareiškęs savo nu
sivylimą, prezidentas padarė 
užuominų, kad būsimais rin
kimais nepalankūs jo kongre
sinei darbų programai sena

toriai ir kongresmanai turi bū 
ti eliminuoti. Ir jisai pats vyk
siąs į tas vietoves, kurias at
stovauja administracijai nepa
lankūs atstovai, kad paprašy
tų, jog balsuotojai rinkimų me 
tu prieš tokius pasisakytų. Jis 
nedaro išimčių ir savo, demo
kratų partijos jo programai ne 
palankiems atstovams. Esant 
valstybių (pietuose ir kai kur 
vakaruose), kur veikia beveik 
tik viena demokratų partija, 
ten prezidentas norėtų, kad 
būtų išrinktas tik toks demo
kratas, kuris palaikys jo pla
nus kongrese. Tačiau tokia t,ak 
tika balsuotojus erzina, nes 
jie pajunta, kad norima jiems 
padiktuoti už ką jie privalo 
balsuoti. Tokia buvusiųjų pre
zidentų panaudota taktika įro
dė, kad ji visai nebuvo sėk
minga. Mat, balsuotojai įtaria, 
kad tai yra federalinės val
džios kišimosi į vietos reikalus 
ir taip pat lyg ir siekimas pa
žeisti kongreso nepriklausomu 
mą nuo administracijos ir, pa
galiau, lygybės dėsnį.

*
Prezidento padėtis nėra leng 

va. Ką nors daryti reikia. Bet 
ką ir kaip? Nelengva buvo pri 
sipažinti, kad turėdamas kon
grese savo partijos atstovų 
beveik dviejų trečdalių daugu
mą, nepajėgė surinkti savo 
svarbiausiems įstatymams pra 
vesti nei penkiasdešimt vieno 
nuošimčio balsų. Padėtis, aiš
ku, nėra normali. Ar ją bus 
galima pataisyti būsimuose 
kongresiniuose rinkimuose, ten 
ka gerokai abejoti.

Visai teisingai rašo David 
Lawrence, kad Amerikos žmo
nės nori, kad jų senatoriai ir 
kongresmanai juos ir jų vieto
vių reikalus atstovautų, kad jie 
vykdytų jų valią ir nenukryp
tų nuo to nusistatymo, kuris 
norima perteikti kongresui ir 
per jį federalinei vyriausybei.

Tiesa, konstitucijoje nėra 
draudžiama prezidentui panau 
doti savo galią, kad padarytų 
įtakos kongresiniuose rinki
muose, tačiau būtų daug svei
kiau, jei prezidentas leistų kan 
didatams demokratų partijos 
pirminiuose (primaries) rinki
muose patiems kovoti savo ko
vą. Balsuotojai nemėgsta ma
tyti, kad jų kongresmanai ir 
senatoriai politiniu ir kitokiais 
atžvilgiais priklauso nuo pre
zidento ir tik jo valią tevykdo.

Į viską atsižvelgiant, šių me 
tų rinkimai, nors jie ir nepre- 
zidentiniai, bet tik kongresi
niai, yra labai svarbūs.

— Gerb. Kunige Daktare, Jūs 
neseniai esate atvykę iš Romos. 
“Draugo” skaitytojams būtų 
įdomu išgirsti, kas ten naujo. 
Todėl gal malonėtumėte atsa
kyti į keletą klausimų.

— Mielas Redaktoriau, visą 
mokymosi ir studentavimo lai
ką baisiai nemėgau egzam'nų. 
Todėl ir dabar vengiu kieno 
nors egzaminuojamas. Be to, 
esu eilinis žmogelis, kuris dau
giau observuoja, seka šio laiko 
gyvenimo įvykius, turi apie 
juos savo nuomonę, tačiau nesi
skubina ją viešumai pareikšti, 
nes ji yra grynai asmeninė, to
dėl subjektyvi. Todėl ir Jūsų 
keliamus klausimus atsakau ne
noriai. Suprantu, dienraštis ieš
ko žmonių, kurie šį tą naujo, 
įdomaus pasakytų ir platesnei 
visuomenei. Iš anksto jau pa
sisakau, kad mano atsakymai 
nebus nei nauji, nei įdomūs.

— Dabar daugelis domisi vi
suotiniu Bažnyčios susirinkimu. 
Jums būnant arčiau centro, kur 
susirinkimas įvyks, koks susi
daro įspūdis? Kaip vyksta pa
siruošimas ir kokių naujumų iš 
susirinkimo galima tikėtis?

— Gyvenant Romoje ir iš ar
ti sekant visuotinio Bažny
čios susirinkimo paruošiamuo 
sius darbus, matyti, kad ruošia
masi labai intensyviai ir rimtai. 
Kadangi šis susirink:mas šau
kiamas nekokiomis nors erezi
joms pasmerkti ar įsivyravu
sioms negerovėms pašalinti, 
kaip būdavo praeityje, o dau
giau atgaivinti ir pagyvint Baž- 
nyčos gyvenimą, pritaikant mo
derniems laikams Bažnyčios 
praktiką, nuvalyti kliūtis ir pa
ruošti kelią būsimai krikščio
nių vienybei, todėl būsimų su
sirinkimo darbų pagrindan yra 
paimta ne iš viršaus pasiūlyti 
klausimai, o iš “apačios” surink 
ti balsai.

Viso pasaulio vyskupai buvo 
pakviesti padaryti savo pasiū
lymus, kas reikėtų susirinkime 
svarstyti, nutarti. Lygiai ir vi
so pasaulio katalikiškų univer
sitetų profesoriai yra pateikę 
savo pasiūlymus. Buvo balsų, 
kad esą aplenkti pasauliečiai, 
kurie taip pat turėtų ką pasa
kyti, pasiūlyti. Bet jie, kas no
rėjo, galėjo siųsti Romon savo 
sumanymus, nuomones, pasiū
lymus, ką kai kurie yra ir pa
darę. Tačiau pasauliečius tikin

čiuosius atstovauja vyskupai, 
kurie žino savo ganomųjų rei
kalus, pageidavimus. Kai kurie 
vyskupai. yra prašę savo tikin
čiųjų, kad turimas sugestijas, 
pasiū ymus, pageidavimus^ pa
teiktų savo vyskupui, o tas per 
duos, jei matys reikalo, susirin
kimui. Pagaliau ir nutarimai 
bus daromi ne vyskupų, o tikin 
čiųjų naudai ir jų dvasiniams 
reikalams. Taigi atstovavimas 
susirinkime bus visuotinis Baž
nyčios — ganytojų ir tikinčių
jų — reikalų svarstymas.

Kai kam atrodė, kad susirin
kimui pasirengti laikas yra per 
trumpas: esą, tam reikėjo bent 
10 metų. Bet parengiamųjų dar 
bų organizacija buvo tiek tiks-

Į
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Ii, patys darbai paskirstyti į
’ daugelį 'komisijų ir subkomisi- 
jų, tiek intensyvūs, kad galima 
drąsiai teigti, jog šių metų spa 
lio 11 d. prasidedančiam visuo- 

j tiniam Bažnyčios susirinkimui 
j yra pilnai pasirengta.
I
1 Kaip paprastai is tokio neei
linio, tik šimtmečiais pasikarto
jančio, įvykio laukiama nepap
rastų dalykų. Kadangi parengia 
mieji darbai nėra vieši, susirin- 

1 kimo programa iš anksto ne- 
Į skelbiama, daugelis, ypač tie, 
i kurie su Bažnyčios gyvenimu y- 
ra mažai arba visiškai nesusi
pažinę, iš susirinkimo laukia 

! sensacijų ir visokių naujovių.
! Pasaulinė, ypač nekatalikiškoji, 
spauda dažnai daro spėliojimus, 
skelbia sensacijas, primesdama 

i būsimam susirinkimui dalykų, 
kurie ten jokiu būdu nebus lie
čiami ar svarstomi, pvz. kuni

gų celibato panaikinimas, įvai
rių kalbų į liturgiją (mišias) 
įvedimas, pasninkų, išpažinties 
panaikinimas, moterystės skyry 
bų aprobavimas ir pan. Bažny
čia Dievo apreikštojo mokslo, 
dogmų pavidalu suformuluoto, 
savo amžių praktikos negali 
keisti net ir viso pasaulio vys
kupų susirinkime. Tam budi 
Kristaus vietininkas, kuriam y- 
ra suteikta neklaidingas spren
dimas tikėjimo ir dorovės klau
simuose bei uždėta pareiga ap
reikštąjį mokslą saugoti nuo bet 
kokių pakeitimų ir iškreipimų. 
Tačiau galima šio to naujo su
silaukti, pvz. tikslesniame api
brėžime, kas yra Kristaus įsteig 
toji Bažnyčia, tasai mistinis 
Kristaus kūnas, kokia yra vieta 
ir vaidmuo joje vyskupų, kuni
gų ir pasauliečių. Šioje prasmė
je iškilo siūlymų atgaivinti Baž
nyčioje pirmaisiais krikščiony
bės amžiais taip sėkmingai vei
kusį diakonų luomą (diakonais 
būtų vedusieji katalikai vyrai, 
išėję iš Kat. Akcijos eilių, tam 
tinkamai parengti ir pasiren
gę), kuris ateitų į talką vis ma
žėjančiam kunigų skaičiui. Ypa
čiai diakonai būtų didelė pagal
ba misijų kraštuose, kur misi
jonierių trūksta ir jie perkrauti 
darbu.

Reikia laukti, kad bus peržiū
rėti ir papildyti Bažnyčios įsta
tymai, juos labiau pritaikant mū 
sų laikams. Lygiai ir kiti dis- 
cipl mariai Bažnyčios nuostatai, 
pritaikant juos laiko reikalui ir 
dvasiai. Lygiai, kaip minėta, bus 
pašalintos išorinės, neesminės 
kliūtys, kurios iki šiol trukdė 
įvairių konfesijų krikščionims 
arčiau susiprasti, teisingiau vie
ni kitus vertinti, objektyviau pa 
žinti.

Be abejonės, tie, kurie tikisi 
iš susirinkimo nepaprastų, sen
sacingų sprendimų, nusivils. Baž 
nyčia nėra greita daryti radika
lius pakeitimus, reformas, jei 
jos nėra reikalingos ir būtinos. 
Amžiais išbandytos formos ir 
praktikos nėra taip greitai keis
tinos vien tik dėl to, kad kas 
nors jų norėtų. Bažnyčios pas
tovumas yra jos jėga, kuri pa
deda išlikti Bažnyčiai visuoti
nei ir atsilaikyti prieš visokius 
naujumų vėjus.

— Kaip didelė yra dabar lie
tuvių kolonija, Romoje ir kuo 
reiškiasi jos visuomeninis ir kul 
tūrinis gyvenimas?

(Nukelta į 4 psl.)

I Liepos 23 d. Genevoje 14 
valstybių pasirašė Laoso beša
liškumo (neutralumo) sutartį, 

i Neilgame, 5 str. įvadiniame pa- 
’ reiškime ir 20 str. paaiškinime 
išvardinta eilė sąlygų Laoso ka 
ralystę išlaikyti. Ji turi saugo
ti savo savistovumą, nepanaudo 
ti jėgos, nedalyvauti karinėse 
santarvėse imtinai SEATO, ne- 

Į įsileisti svetimų karių ir nesi
kišti į kitų kraštų vidaus rei
kalus... Svetimieji kariai per 30 
dienų nustatytose vietovėse tu
ri apleisti kraštą. Padalyta iš
imtis tik prancūzams kariams, 

i kurių tikslas talkininkauti La
oso kariuomenę mankštinti. In
dijos, Kanados ir Lenkijos at
stovų tarpžinybinė komisija to
liau lieka pareigose. Ji prižiūri 
svetimų karių pasitraukimą ir 
galutinį paliaubų įgyvendinimą. 
Komisijos sprendimai reikšmin
gi tik juos padarius vienu bal
su. Jos išlaidas dengia sutartį 
pasirašiusios valstybės.

Keistas džiūgavimas

Vakarai ir Rytai džiūgauja 
i pasirašius Laoso bešališkumo 
sutartį. J. F. Kennedy pasira
šymo dieną nurodė, kad. sutar
tis esanti amerikiečių reikšmin 
gų pastangų išdava. Esą, neiš
sprendžiamus klausimus išnarp 
lioja kantrioji diplomatija. Žy
miai santūresni pareiškimai pa 
daryti Paryžiuje ir Londone. 
Didžiausią pasitenkinimą reiš
kia Maskva, nes kariniais ir po
litiniais posūkiais jai pavyko su 

j kurti “bešališką” Laosą, kuris 
nepaprastai svarbus tolimes
niam žaidimui pietrytinėj Azi- 

'[joje.
Pietrytinės Azijos politikai 

'mano, kad Laosas jau pralai- 
: mėtas. Laosas pralaimėtas — 
taria Indonezijos užsienio rei
kalų ministeris iSubandrio. La
osas prakištas — kartoja Kam- 
bodijos kunigaikštis Norodom 
Sihamouk ir šis negandas sklin
da Bankoke, Maniloje, Saigone 
ir Singapūre. Prielaidas patvir
tino Laoso “bešališkos” vyriau 
sybės ministeris pirm. Suvanna 
Pbuma, nes dar sutarties Gene 
voje nepasirašęs jau aiškiai pa
suko į komunistų svarbiausias 
sostines. Per biednas kraštas, 
kad staigiu posūkiu būtų įves- 

ita komunistinė santvarka. Vi- 
jdaus persitvarkymas vyks pa- 
i laipsniui — lenkiant, bet nelau-

žiant. Vakariečiams rūpi Laoso 
vidaus santvarka, bet panaudo
jimas kelio, kuris pramintas Ho 
šimin vardu, iš Vietmino per 
Laosą siųsti karius ir tiekti 
ginklus Vietnamo sukilėliams.

Washingtono ėjimai

Averell Harriman, Valstybės 
departamento pasekretorius To 
limųjų Rytų reikalams, š. m. 
liepos mėn. The Annals, politi
nių ir socialinių mokslų akade
mijos leidinyje, paviršutiniškai 
aptaria JAV politiką Laose. 
JAV likę trys keliai: įsivelti į 
karą, ji apleisti ir rasti taikin
gą išeitį, kurią jis vadina išmin 
tinga, dar jos išdavų nepatyręs. 
JAV svariausias tikslas suda
ryti nešališką vyriausybę ir 
kraštą remti ūkiškomis priemo 

' nėmis. Harriman gerai žino, kad 
JAV prieš penkerius metus nu
šalino žymiai palankesnę vyriau
sybę už nūdienę. Jis gerai žino, 
kurias pastangas JAV dėjo Lao
se įsistiprinti kariškai, ūkiškai 
ir politiškai. Mes visi žinome vi 
sų pastangų apgailėtinas išda
vas. JAV pastangas galime va
dinti nelemtais nuotykiais ne
didėtame krašte, kuris grei
čiausiai bus lieptas komunis- 
tams toliau spraustis į mažiau
sio pasipriešinimo sritis — Sia
mą ir Vietnamą, kuriam Wa- 
shingtonas neatsargiai užtikri
no pergalę, kaip ir Laosui kiek 
anksčiau. Po Dienbienphu sū- 
gniuždinimo J. F. Duiles 1954 
m. dar turėjo vilčių Genevoje 
išgelbėti Laosą, Kambodiją ir 
Vietnamą. Nūnai Washingto- 
nas mato nuogą tikrovę, kuri 
neteikia progos svajoti ir piešti 
spalvingai pietryčių Azijos po
litinį žemėlapį.

Kur dingo garsusis SEATO

Ne vieno J. F. Duiles buvo 
troškimas santarvėmis Sovie
tus apsupti. SEATO, CENTO 
santarvės yra begriūvančios lūs 
nos, anksčiau vadintos rūmais. 
SEATO dalyviai tarpusavyje 
nesutarė, o JAV nelemtas po
litikavimas Laose galutinai pa
laužė pasitikėjimą. Nūnai Ban
kokas ir Manila atvirai šneka 
apie pasitraukimą iš SEATO — 
pietrytinės Azijos karinės san
tarvės. Nūdieną svarstomas 
santarvėje “svarbiausias klau-

(Nukelta j 5 psl.) . C

Spaudoje ir gyvenime

ŠVENTIEJI IR GRABORIAI VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS i
ROMANAS

Sovietų Rusijos žurnalistams, 
skirtas žurnalas “Abroad”, kaip | 
aprašo Chicago Daily News, į 
smarkiai užsipuolė chicagieti Ro
bert Ward, kuris prieš pusšeštų j 
metų išgalvojo ir pradėjo naujo- j 
višką dvasinį patarnavimą, vadi- Į 
namą “Dial A Saint”. Chicagoje, i 
telefonu paskambinus WEbster! 
9-1515, girdisi vyro balsas, skai-, 
tąs tos dienos šventojo gyvenimo 
apibraižą. Pabaigoje labai trum
pai paminėta, kad tą programą 
remia Lain & Son graboriai.

Panašų patarnavimą Ward yra 
įsteigęs ir kituose JAV ,miestuo
se. Kasmet apie 30 milijonų Ame
rikos žmonių šaukia “šventojo” 
numerį, norėdami gauti dvasinės 
paguodos. Vien Chicagoje viene- 
rių metų laikotarpj^ jo numerį 
šaukia per 1,250,000 žmonių.

Komunistų žurnalo “Abroad” 
vedamajame minimas Houston, 
Texas, miestas. Apie jo gyvento
jus pasakyta: "... Kas valandą; 
220 asmenų pasinaudoja stebuk-1 
lingu telefonu paklausyti juoste- 
lėn įrašyto “pamaldaus” balselio 
apie šventąjį, kuris tą dieną mi- j 
nimas bažnytiniame kalendoriuje. ( 
Žinoma, telefoninis balsas — tai | 
tik juostelėn įrašytas pamoksli
ninko balsas...

“Betgi išgirsi daugiau negu 
apie ‘Šventąją Dvasią’. Pasirodo, 
kad telefoninis susisiekimas su

dangiškais gyventojais čia žemė
je irgi sudaro gerą reklamos biz
nį. ..”

Žurnalo vedamasis nurodo, kad 
tokias programas remia grabo
riai. O pats Robert Ward pareiš
kė: “Aš labai stebiuosi tuo gud
rumu, kuriuo komunistai moka 
tiesą iškraipyti.” Reikia, stebėtis 
komunistų rašymo gabumais. Ke
liais žodžiais jie sumaniai tikėji
mo dalykus paverčia komerciniu 
gudriagalviavimu. Gaila, kad ko
munistai nemoka tokio meistriš
kumo parodyti geriems ir taikin
giems tikslams.

Modernina kunigų 
drabužius

PARYŽIUS. — Kardinolo Fel- 
tin įsakymu visoje Paryžiaus 
vyskupijoje kunigų drabužiai 
labiau pritaikomi moderniojo 
gyvenimo reikalavimams. Vie
toj iki šiol nešiotos sutanos 
Paryžiaus vyskupijoje kunigam 
yra leidžiama nešioti juodą ar
ba tamsiai pilką kostiumą su 
kunigiška apikakle. Sutana yra 
privaloma tik bažnyčioje ir re
liginių apeigų metu.

— Ir būsime! Būsime, mano mielas. Išauginsim 
vaikus, gal laikai pasikeis, vėl toliau galėsime žvelg
ti... Aš tau padėsiu!

— Kartais atrodo, kad neturime jokios paskir- 
; ties. Pasaulin atėjom tokiu nevykusiu laikotarpiu, 
kad vos save pajėgiame apsirūpinti. Platesniam užsi
mojimui nėra nei vietos nei sąlygų. Pažiūrėk į Jo- 
nušką. Ar ne aplinka jį sutriuškino ? O daug siekė, 

j o plačiai buvo užsimojęs.
— Jonuška siekė daug, bet ėjo aklai, vien jėgą 

naudodamas. Jo metodai, pasirinkti prieš keliasdešimt 
metų, šiandien netinka. Galvojo sūnų lankstyti, kaip 
molio gabalą, griežtumu išminties galvon prikrėsti. 
Tačiau užmiršo, kad vaikas taip pat turi galvojimą. 
Šalti tėvo metodai maištą iššaukė... Daug kas, žino
ma, nuo mūsų priklauso, bet mes priklausome nuo 
Dievo.

Upės viduryje pliauškėjo vieniša valtis, o pade- 
besimis tingiai vaikštinėjo vėjelis, pušų kepures 
šiukšdindamas, stengdamasis praskleisti šakas ir že
myn pažvelgti.

— Keistas padaras žmogus! Regis, aiškiai žinai, 
kad žemė yra tik siūbuojanti lenta, nuo kurios turėsi 
anksčiau ar vėliau šokti nežinion, tačiau ji miela, 
ir gana, — protavo Jasaitis, lukštendamas pušies žie

vę. — Šita juoda žemė... Su nelaimėmis, vargais, ap
gavystėmis... Bet ji gyva! Pilna šaknų, lyg gyslų iš
raizgyta. O ypač sava Žemė. Ant jos guli ir, regis, 
esi saugus, lyg tikruose namuose buvotum.

— Tai jau. Nors rūpesčius velkame lyg akmenų 
maišus, tačiau gyventi norime. Sunku šitos žemės at
sisakyti.

— Tur būt, ir Dievui esam mįslė. Čia vabalais 
ropojam, čia keliam prieš Jį maištą. Skiriame juoda 
nuo balto, bet lendam purvan, graibstomės, knisamės 
jame, kad vėliau atgailautume.

Rytuose sudundėjo. Tyliai ir dusliai, lyg už kal
vos akmenis krūvon kas bertų.

— Klaidos mus riša su žeme. Norime pakilti, 
stengiamės išsikrapštyti.

— Ir žemės dalimi esam. Va, šitos pačios, ant 
kurios stovim ir kurios grumstu pavirsime.

Vėl tolumoje subildėjo.
— Lyg griaustinis artėtų, — sukluso Julija.
— Gal.
— Bet debesio nesimato.
— Tur būt, dar toli. Kažkur rytuose, už miško 

pasislėpęs.
Vietoje sėdėti pabodo. Sukilę Jasaičiai nutraukė 

tolyn, toliau nuo upės. Miškas tankėjo, vis daugiau 
krūmų gūžėsi tarp medžių liemenų. Pradžioje jie lai
kėsi atokiau, lyg praeivių vengdami, bet greitai įsi
drąsino, spraudėsi artyn, lipo vienas ant kito, grū
dosi, draskėsi šakomis, tartum norėtų pasižiūrėti, kas 
taku praeis. O už valandėlės apžėlusiais pirštais ka
binosi net už skvernų, badė akis, siekė paliesti jų 
viešpatijoje įsibrovusias būtybes.

Rytuose bildėjimas nesiliovė. Duslus ir užkimęs, 
čia pakyląs, čia vėl krintąs kažkur už akiračio.

— Sukime atgal. Kur dėsimės, jei lietus užeis?

— bauginosi Julija.
— Va, jau miško pakraštys matosi. Pasižvalgy- 

sime, kaip dangus atrodo.
Iš tikrųjų, pro šakas nedideliais lopeliais blykčio

jo saulė, ir greitai subolavo platus avižų laukas, kal
neliais į tolumas risdamasis. Padangė buvo švari, lyg 
šulinio vanduo stikle.

— Galime būti ramūs. Audra pašaliais nueis, • 
tarė apsižvalgęs Tomas, nors dundėjimas ir dabar ne
siliovė. Tiesa, labai tolimas ir lengvas, bet be pertrau
kos ir poilsio. Tik vakarop jis aprimo, kai Jasaičiai 
grįžo miestan, nes gatvių triukšmas paėmė viršų.

Tai buvo diena, tai sekmadienis! Jasaičiai kve
pėjo pušimis, drabužių raukšlėse dar slypėjo užkritę 
spygleliai. Šita graži žemė, drėgnoje gyvybėje įmir
kusi, tasai saulės žaidimas. Ir vėjo ramus pasišneku
čiavimas su pušimis, ir žalumas, ir laukų rami pla- 
tuma...

Rytdieną miestas paskendo dulkėse. Jau nuo pir
mosios brėškos didžiosiomis gatvėmis nuriedėdavo 
grupės vokiečių sunkvežimių, kartais tuščių, kartais 
kareiviais apkepusių, tai vėl netvarkingai prikrautų 
įvairiausių daiktų, su karu neturinčių jokio ryšio, 

i Pro kraštus kyšojo lovos, viršun grūmojo apverstų 
stalų kojos, tarškėjo, grubaus grindinio kratomos, 
lentos. Kartais aukštai kiaulė sužvigdavo, višta sūkū- 

: dakindavo, gailiai nusibliaudavo karvė. Vilnos, šiau
dai, net užgriozdinti vežimo ratai ar musių nusėsti 

j negyvi gyvuliai šokinėjo sunkvežimiuose, birbianeiUo- 
: se per miestą, ir vis viena kryptim, vis į vakarus ir 
vakarus.

(Bus daugiau)
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Italijos ir Vatikano aktualijos
(Atkelta Iš 3 psl.)

— Romos lietuvių kolonija sa
vo skaičiumi nėra didelė — vos 
apie 50 asmenų. Tačiau tai yra 
dvasiškija ir inteligentai, susi
būrę į įvairius vienetus ir dir
bą, kiek sąlygos leidžia. Yra 
PL Bendruomenė veiklaus ir 
energingo pirmininko kun. V. 
Mincevičiaus vadovaujama, yra 
Liet. Mokslo akademijos centro 
vaidyba, su prie jos veikiančia 
istorikų sekcija, yra Kunigų są
junga, apjungianti visus Itali
jos lietuvius dvasiškius, yra a- 
tcitininkų studentų kp. Be to, 
čia veikia pasiuntinybė prie Šv. 
Sosto, Šv. Kazimiero kolegija, 
Marijonų vienuolijos centras su 
keliais lietuviais jame. Trys lie
tuviai (du jėzuitai ir vienas sa
lezietis) profesoriauja Romos 
universitetuose, vienas kunigas 
lietuvis dirba Rytų Bažnyčios 
kongregacijoje, du jauni kuni
gai popiežiškoje diplomatų aka
demijoje ruošiasi Vatikano dip
lomatinei tarnybai. Čia veikia 
Vatikano ir Romos radijų lietu
viškos transliacijos, aptarnauja 
mos lietuvių, leidžiama informa 
cinis biuletinis apie Lietuvą ir 
lietuvius italų kalba — Elta 
Press, yra BALFO įgaliotinis 
Italijai, besirūpinąs šalpos rei
kalais, Romoje gyvena dvi dai
lininkės (motina ir duktė), ku
rios savo darbais yra įsigiju- 
sios pripažinimą ir vardą meniš 
ku požiūriu aukštai stovinčioje 
Italijos visuomenėje. Užklysta 
vienas antras studentas pagilin
ti savo žinias — tai ir visa lie
tuviškoji kolonija, kurios tie pa 
tys nariai dirba įvairiais titu
lais įvairiose organizacijose.

Visuomeninis ir kultūrinis dar 
bas varomas daugiausia PL 
Bendruomenės ir LKM akademi 
jos. PL Bendruomenė rengia 
įvairias šventes, minėjimus, ir 
tai ne vien lietuviškai visuome
nei. LKM akademijos centro 
valdyba laikas nuo laiko suren
gia viešų paskaitų: yra numa
tyta šių metų gale, vykstant 
visuotinam Bažnyčios susirin
kimui, surengti viešą paskaitą 
apie Bažnyčios persekiojimą Lie 
tuvoje ir taip supažindinti pla
tesnę visuomenę apie Lietuvos 
Bažnyčios kančias.

Prie LKM akademijos esanti 
istorikų sekcija kas 1-2 mėn. 
daro savo posėdžius, kuriuose 
skaitomos paskaitos, pranešimai 
iš naujai surinktos medžiagos. 
Kai kurios tų paskaitų jau pa
sirodė spaudoje, kitos laukia sa
vo eilės. Istorikų sekcija suruo 
šė keletą paskaitų visiems lietu
viams. Numatyta ir ateityje to
kių paskaitų platesnei lietuviš
kai visuomenei, kuri jomis labai 
domisi, gausai lanko.

Didžiausias šios sekcijos užsi
mojimas — Lietuvos istorijos 
šaltinių leidimas. Pirmoje vie
toje užsimota išleisti Lietuvos 
ir kaimyninių vyskupijų reliaci- 
jos Šv. Sostui. Pasiimtas dar
bas pareikalavo daug kruopš
tumo, laiko, kol visa medžiaga 
surankiota, nurašinėta iš Vati
kano archyvų. Šie šaltiniai įdo
mūs tuo, kad juose paduotos 
ne tik grynai bažnytinės žinios, 
bet ir aprašomas ano meto Lie
tuvos kultūrinis-visuomeninis 
gyvenimas. Istorikams ir besi
domintiems Lietuvos praeitimi 
tai bus brangi medžiaga, iki 
šiol gulėjusi Vatikano archyvuo 
se. Spaudoje jau seniai minėta 
apie šį leidinį ir visuomenė, gal 
būt, nekantrauja nesulaukdama 
jo pasirodant. Bet parengiama
sis darbas nėra toks papras
tas ir lengvas. Norima, kad lei
dinys būtų moksliškas, išleis
tas pagal visus šio meto mokslo 
reikalavimus, kad juo galėtų 
naudotis ir svetimtaučiai.

Neužteko tad rūpestingai nu

rašyti medžiagą iš sudulkėjusių, 
sunkiai išskaitomų Vatikano ar 
chyvų rankraščių: reikalinga 
prie to pridėti komentarus, duo 
ti įvadą, vyskupų biografijos ir 
kit., ir visa tai lotynų kalba 
(toje kalboje yra ir pačios re- 
liacijos). Darbą pasidalino sek
cijos nariai, kurie negali atsi
dėti vien tik šiam darbui: jie 
tur kitų tiesioginių pareigų. Bet ■ 
jau gamtinė redakcija prof. P. 
Rabikausko, SJ, šią vasarą yra 
galutinai parengiama ir rudenį į 
bus atiduota spaustuvei. Po to 
planuojama ką nors panašaus i 
ir toliau leisti, jei tik atsirastų 
kas tokį milžinišką darbą bent 
išleidimo lėšomis paremtų, ne- j 
kalbant jau apie bet kokį atly-' 
ginimą jį dirbantiems.

— Romoje yra centrinis Ma
rijonų namas ir Jūs priklausote 
centrinei vadovybei. Kokie svar 
besnieji įvykiai ir darbai mari
jonų centre?

— Man, kaip generaliniam 
vienuolijos prokuratoriui, tenka 
atlikti visus vienuolijos reikalus 
Vatikane ir įvairiose Šv. Sosto 
kongregacijose. Nors mūsų vie 
nuolija ne didelė, bet kai sueina 
įvairūs reikalai į vieną vietą, jų 
susidaro ištisas pluoštas. Išky
la įvairūs klausimai, neaišku
mai — tenka eiti į atitinkamas 
įstaigas ir gyvu žodžiu aiškin
tis. Ilgus metus esant šiose pa
reigose, turiu gerų pažįstamų ir 
draugų įvairiose kongregacijose 
bei Valstybės sekretoriate; tas 
padeda sėkmingiau atlikti įvai
rius reikalus.

Didelė Lenkijos marijonų pro 
vincija vis labiau susiduria su 
įvairiomis sunkenybėmis ir truk 
dymais iš Lenkijos komunisti
nės valdžios pusės. Tie dalykai 
atsiliepia ir vienuolijos centre, 
iškyla naujos problemos, sun
kenybės, kurias reikia spręsti, 
narplioti, kas galima, gelbėti. 
Bet svarbiausias reikalas — a- 

I teinančiais metais įvykstanti vie 
I nuolijos kapitula, kurioje bus 
Į renkama nauja vienuolijos vado 
vybė ir provincijų vyresnieji. 
Jai tinkamai pasiruošti yra pa
kankamai darbo visiems vienuo 
lijos vadovybės nariams. Be to 
viso, ne kartą tenka pavaikš
čioti po įvairias Vatikano įstai
gas lietuvių reikalais, nors tas 
ir neįeina tiesioginiai į mano 
darbo sritį. Čia talkinu kam 
nors tik prašomas padėti.

— Jums tenka arti stovėti 
prie Dievo Tarno arkiv. J. Ma
tulaičio beatifikacijos bylos. Ka 
da galime tikėtis jo paskelbimo 
palaimintuoju ir šventuoju?

— Arkiv. J. Matulaičio bea
tifikacijos bylos reikalas yra 
tos bylos postuliatoriaus arba 
vedėjo kun. K. Rėklaičio žinio
je. Mano talka jam yra tik at
sitiktinė, pagal reikalą. Pati by
la, kiek atrodo, neturėjo iki šiol 
kliuvinių. Tačiau Šv. Sosto at
sargumas ir su juo surištas lė
tumas, vengimas skubotumo, 
kol pereinamos visos bylos fa
zės, neleidžia taip greitai pri- 

I eiti laukiamo finalo — palai
mintuoju paskelbimo. Juk net 
tokio šv. Pijaus X byla, ėjusi 
labai lengvai, be jokių kliūčių, 
užtruko 47 metus, iki jis buvo 
paskelbtas palaimintuoju 1951. 
Dabar visos beatifikacijos by
los sulėtėjo dėl šaukiamo vi- 
suot. Bažnyčios susirinkimo, 
kai Apeigų kongregacijos pa
reigūnai buvo įkinkyti į paruo
šiamuosius darbus.

— Rinkdamas medžiagą savo 
darbams, Jūs esate gerokai su
sipažinęs su Romos ir Vatikano 
archyvais. Ar ten dar yra daug 
neištirtos medžiagos apie Lie
tuvą? Ką lietuviams reikėti) da
ryti, kad tie tyrimai skubiau pa

, sistūmėtų pirmyn?

Už $175,000 išpirkti trys belaisviai iš Kubos kalėjimo sveikinami 
Miami, Fla., aerodrome. Jų vardai: Favio Freyre, 42 m. (už jį 
sumokėta $100,000), George Govin, 33 m. ($50,000), Ernest Wil- 
liams, 31 m. ($25,000). Jie buvo sugauti per nepasisekusį įsiver
žimą į Kubą. Pasakojama, kad belaisviai yra laikomi labai žiau
riose sąlygose.

Naujas žmogaus proto laimėjimas

VATIKANAS. — Dienraštis j sikeičiančius naujos, betarpės, 
L’Osservatore Romano” liepos visai žmonijai suprantamos, ben

mėn. 25 dieną paskyrė atskirą droš kalbos žodžius — vaizdų
straipsnį naujausiems tarpkon- kalbos. Su džiaugsmu pasvei- 
tinentinės televizijos bandy- kinome tą įvykį ir dar kartą 
mams vertinti. 1 reiškiame savo džiaugsmą, nes

Savo straipsnyje “L’Osserva- į tai teikia garbės ir kūriniams ir 
tore Romano” rašo: “Naujasis Kūrėjui, kuris žmonijos amžių , 
Telstar bandymas, kuriuomi per i pradžioje paliepė pirmiesiems > 
teikiama vaizdai iš kontinento tėvams: “pavergkite žemę! . 
į kontinentą, yra naujas žmo-' Reikšdami savo džiaugsmą j 
gaus proto laimėjimas, nugalin- i baigia straipsnį “L’Osservatore 
tis didžius atstumus ir atverian Romano” — mes linkime, kad 
tis naują kelią betarpiniam tau naujoji, visam pasauliui supran-
tų, kraštų ir civilizacijų santy
kiui. Giliai sujaudinti mes svei
kiname tą naują mokslo ir tech 
nikos laimėjimą, kuris taip aiš
kiai iškelia žmogaus inteligenci
ją ir atlygina jos ištvermingą 
pritaikymą praktikoje”

tama televizijos vaizdų kalba, 
tarnautų visai žmonijai tikrųjų 
vertybių perteikime, kurios leis 
tų siekti tikrojo progreso tiks
lų, nustatytų dieviškosios Ap
vaizdos ir drąsiai vestų žmoniją 

j į taiką ir tikrą teisingumą, iš-
L’Osservatore Romano” str. j mokydama visus Kristaus mei- 

autorius palygina toliau tą nau- lės”, 
ją išradimą su krikščionių civi
lizacijos pažanga per du tūks
tančius metų, kuri sėkmingai 

i vystė senojo graikų ir romėnų
■ pasaulio laimėjimus ir “apvai-
■ nikavo juos naujoje atpirktojo 
i žmogaus vidinėje ir išorinėje
prigimtyje, grąžindama sena-

Veiksmo žmonės tėra tik nesą
moningi įrankiai minties žmonių.

H. Heine

K. BUTKUS
Aluminijaus išdirbiniai 

namų pagerinimui 
PRospect 8-2781

jam žmogui jo pajėgumą pakeis- 
ti pasaulio veidą”. “L’Osserva- ' 
tore Romano” daro išvadą, kad I 
kiekvienas tikras progresas kaip ■— Mano asmeninė pažintis su i kas pageidautų. Neturime in- 

Vatikano archyvu yra jau sena: ' stitucijos ar mecenatų, kurie j tik paeina iš bendrų vertybių: 
1930-35 m., rinkdamas medžią- remtų šį pasišventėlių darbą. I tarpusavio perteikimo ir pasi- 
gą mūsų vienuolijos istorijai, Ne vienam dargi atrodo, kad savinimo.
kur ką rasdamas lietuviams nau , visokių senienų po archyvus kni i “L’Osservatore Romano” pri 
dingo ir įdomaus, dariau regist- I sinėjimas yra vien nereikalingas ■ simindamas toliau Šv. Tėvo Jo- 
rus, kuriuos paskui atidaviau “hobby”. Verčiau, sako, imtis no XXIII enciklikos “Mater et 
kun. prof. dr. J. Totoraičiui,
atvykusiam vėliau specialiai

kokios nors “šviežios” medžią- i Magistrą” pasisakymą apie ver j 
gos, mestis į lietuvišką veikimą,' tybių gradaciją, sako: “Apie tai i 

dirbti Vatikano archyve. Dar kuris kartais išvirsta į kovą vi- galvojame mes, kada žvelgdami!
vėliau Vatikano archyve dirbo 
prof. Z. Ivinskis, tėvas V. Gi
džiūnas, kun. R. Krasauskas, 
kun. dr. J. Bičiūnas, kun.. P. 
Jatulis ir kiti. Jėzuitų centrinį 
archyvą tyrinėjo prof. Z. Ivins
kis ir patys jėzuitai lietuviai.
Tad galima sakyti, kad Vatika
no archyvas lietuviams jau ge
rai pažįstamas, žinoma, kas ten 
yra, nors pasinaudota tuo tik 
labai ribotai.

Lygiai ir Romos archyvai 
maždaug pažįstami minėtiems “ 
istorikams. Kai yra reikalo, ei
nama ten pasirinkti, nusirašyti 
reikiamos medžiagos. Daug nuo 
rašų ir fotokopijų yra pasida
ręs prof. Z. Ivinskis. Medžiagos, 
kurią jis turi po ranka, užteks 
ne tik jo ilgam amžiui, bet ir I 
jo sūnui, jei tas paseks tėvo : 
pėdomis.

sų prieš visus... į televizijos ekraną matėme be-
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Surinko
JUZE DAUŽVARDIENĖ

Tai nepaprasta knyga. Virš 200 
receptų grynai lietuviškų valgių 
gaminimui anglų kalboje. Ponia 
Daužvardienė, kuri dažnai pasa
kodavo apie lietuviškus valgius 
per Chicagos radijo ir televizijos 
stotis, surinko pačius įdomiausius 
lietuviškų v a 1 g ų receptus ii 
DRAUGAS juos išleido labai pa
rankioje formoje. Pirmą kartą to
kia knyga pasirodo knygų rinko
je.

Gera dovana kitataučiams ar 
angliškai skaitantiems lietuviams.

Užsakymus
siuskite:

Kaina — $2.00 
kartu su pinigais

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street

CHICAGO 29, ILL.

Perskaitė “Draugą", duoki- 
e jį kitiems pasirkaityti.

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

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

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

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

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

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

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

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

y?

t?

Lituanistinės medžiagos yra 
ir kituose Italijos archyvuose. 
Pvz. kun. P. Jatulis pernai me
tais paieškojo ir šį tą rado Flo
rencijos, Milano ir kitų miestų 
archyvuose. Tad yra dar nežino 
mos, netyrinėtos medžiagos pa
kankamai. Reikia, kas tam spe
cialiai atsidėtų, turėtų lėšų, lai
ko. Kas iki šiol pasišventėlių ir 
užsispyrėlių padaryta, tas pa
daryta be jokios kieno nors pa- i 
ramos, o grynai savo iniciaty
va.

Kiekvienam šį darbą dirban
čiam pirmoje vietoje iškyla pra 
gyvenimo klausimas. Pora ku
nigų istorikų, kad galėtų pragy
venti, dirba Romos italų para
pijose už duonos kąsnį, bet tas 
darbas atitraukia nuo istorijos. 
Tokiose sąlygose nelengva atlik 
ti tai, kas norėtųsi ir ko kai

^Dflinn ELECTROniCS
TV-RADIUAI-OUOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 
NTENOS- BATERIOOS - LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

Viskam žemiausios kainos Ir garantija

13321 S. Haisted St- CLIFFSIDE4-5665

... iO%, 20%. 30% piginu mokesltesg
už apdraudą. nuo ugnies ir auto fe

lobilio pas
F K A N K

S20S^

‘ai

1
IZAPOLIS

VVest 95tb Street 
Jhicago 42, Illinois 

OA. 4-8654 ir GR. 6-4339.®

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

4 ’/2%
Naujas ankštas dividendas numatomas 

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

Dividendai mokami sansio ir liepos mėn. 1 r.
VAI AUnnCi PTRM. ir KETV............................... 9 v. r. Iki 8 p. p.
VALARUUdi ANTRAD. Ir PENKT..................... 9 t. r. Iki 6 p. p.

9 v r. iki 12 ▼. d. TreCIad. uždaryta.ŠEŠTAD

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

BRIDGEPORTE, 3207 S. Haisted St., Vlctory 2-4226
Vedėjas E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC. 
MARQUETTE PK., 6211 S. VVestern, 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 Western Avė. krautuvė

P

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

Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta įstaiga bu 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 Lietuvhj Sostinėje — 
Marąuette Parko apylinkės centre. 

Current Dividend up to 4į4%

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



NAUJAS LIETUVIŲ PASTATAS, WATERBURY, CONN

Šv. Juozapo parapijos, Waterbury, Conn., seserų mokytojų vienuolyno 
gražūs rūmai, kurių statyba jau užbaigta. Jie pastatyti energingam 
ir sumaniam klebonui kun. A. Edvardui Gradeckui vadovaujant, 
d.rbščiam parapijos komitetui padedant bei gausiai parapiečiams 
aukojant. Šių rūmų statyba kainavo virš $250,000. Šios parapijos 
lietuviai džiaugiasi, kad jų naujasis, klebonas, tik neseniai čia arki
vyskupo paskirtas, jau atmokėjo $100,000 senosios skolos. Šiuo metu 
daromas didelis mokyklos remontas, taisomi vargonai. Netrukus bus 
dažoma ir puošiama bažnyčia. Ši sena ir garsi savo visuomenine veikla 
parapija, naujam klebonui kun. Gradeckui vadovaujant, sparčiai žen
gia pirmyn. Tuo, reikia tik džiaugtis ir linkėti geriausių sėkmių.

Kun. A. Edwardas Gradeckas, 
veiklusis Šv. Juozapo parapijos 
klebonas, Waterbury, Conn.

t Kasdienybes kronikos i DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. rugp. mėn. 1 d.

TARNYBA ŽMOGUI

□. ALGMINIENE
♦

Apie Toronte įsteigtus lietu- žmogumi yra šių laikų uždavi- 
vių vaikų namus esame skaitę nys. Tik vienybėn susibūrę vi- 
spaudoje nuo pat žemės praka- sos tautos ir rasės įgyvendins 
simo iki pastatų pašventinimo, pasaulyje taiką ir ramybę. Tat 
Bet apie tų namų dvasią, tvar- ir auklėjimo metodas ne tiek

BOSTONO ŽINIOS
— Jūsų korespondento ato

stogos. Porą savaičių nebuvo 
Bostono žinių. Ir jūsų korespon 
dentas pasinaudojo atostogo- į 
mis. Aplankė eilę vietovių nuo' 
Bostono iki Chicagos. Chicago
je be giminių ir senų prietelių 
ir pažįstamų teko aplankyti ir 
visiems Draugo skaitytojams ge 
rai žinomus lietuviškų darbų 
rėmėjus pp. Rudžius ir jų fir
mą Rockvvell Engineering Co. 
Buvau supažindintas su jų fab
riko darbais, aplankydamas 
kiekvieną mašiną, susipažinau 
su jų darbu ir net darbininkais. 
Šioje firmoje ir mano brolis 
Juozas Žičkus dirba nuo pat 
atvykimo į šį kraštą. Ponai Ru
džiai jam ir darbo sutartį suda
rė.

Ponios Rudienės pakviesti su 
žmona ir sūnumi aplankėme ir 
jų rezidenciją, kur buvome la
bai maloniai priimti ir pavai
šinti.

Lietuviams reikėtų daug to-, 
kių pp. Rudžių turėti, tada visi! 
lietuviški politiniai ir kultūriniai 
darbai riedėtų didelu grečiu.

Grįžtant teko sustoti ties Nia 
garos kriokliu. Laivelio moto
rui dūzgiant ir vaivorykštės 
spalvoms trykštant ant veido, 
žiūri į granito uoloj išbrėžtą po
ros šimtų pėdų plačią vagą ir 
matai visą savo menkystę prieš 
laiką ir jėgą, kuri ir akmenis 
naikina.

— Algis Šimkus iš Chicagos 
praleido porą savaičių atosto
gų Bostone pas savo pusseserę 
ir pusbrolius Živilę, Valentiną 
ir Algį Mockus. Jie aplankė gra
žias Bostono apylinkes, maudė
si Cape Cod ir kituose gražiuo
se Atlanto paplūdymiuose, lan
kė muziejus ir kitas vietoves.

— Dalia M. Vakauzaitė, šiais 
metais baigusi mokytojų kole
giją, ir Ričardas Lizdenis ato
stogaudami VVashingtone ten su 
mainė žiedus ir sukūrė lietuviš
ką šeimą.

— Inž. Bronius Galinis jau
buvo besiruošiąs persikelti pas
toviam gyvenimui į Chicagą. 
Jis savo planus yra jau pakeitęs 
ir pasilieka vėl Bostone. Bosto
no lietuviai džiaugiasi jo šiuo 
nutarimu.

— Dainininkė Jadvyga Ado
mavičienė jau p. Gruodienė. Lan 
kydamosi savo atostogų metu 
Chicagoje, susipažino su biolo- 
gu-chemiku Petru Gruodžiu, o 
likimo valia juos nuvedė į Mar
ąuette parko lietuvių parapijos 
bažnyčią, kur kunigas Vyšniaus 
kas juos surišo moterystės ry
šiais. Po gražių vaišių savo ar
timųjų tarpe, jaunavedžiai, pa
buvę dar porą dienų Chicago
je, atvyko į Bostoną. P. Gruo
dis prieš eilę metų yra gyvenęs 
Bostone. Praleidęs keletą dienų

Bostone, P. Gruodis sugrįžo Chi 
cagon, kur jis dirba vienoje la
boratorijoje, o Jadvyga Adoma- 
vičienė-Gruodienė dar pasiliko 
Bostone. Ji čia dar užtruks kiek 
ilgiau, kol parduos savo namus 
So. Bostone L Street, o tada ir 
ji persikels pastoviam gyveni
mui pas savo vyrą.

— Pakrikštijo Nijolės ir Vy
tauto Ivanauskų dukrytę Nijo- 
lės-Viktorijos vardu. Krikšto 
tėvais buvo Vytauto sesuo Vik
torija ir jos vyras Petras Bizin- 
kauskai. Krikštynose dalyvavo 
ir Nijolės tėveliai pp. Ramanaus 
kai iš New Haven, Conn.

— Bronius Užemis su ponia 
iš Rochester, N. Y., atostogavo 
Cape Cod Lūšių ir Veitų viloje 
“Meška”. Grįždami buvo susto
ję pas Žičkus Dorchestery.

— Mykolas Venis, senosios 
kartos aktyvus lietuvių veikė
jas buvo paguldytas ligoninėn 
ir jam padaryta operacija. Ligo
nis jau sveiksta.

— Radijo programos Naujo
joj Anglijoj metinis, 28 m. su
kaktuvių, piknikas įvyks rug
pjūčio 12 d. lietuviškam Ramu- 
vos Parke, Claremont avė., 
Brocktone.

Įvairi ir įdomi programa. Da
lyvaus tautinių šokių mažame

čių grupė, vad. Onos Ivaškie- 
nės; bus latvių liaudies šokiai, 
vad. Lidijai Abolins; magikas 
Aladdin ir jo stebuklinga lem
pa, metinis, tradicinis rinkimas 
gražuolės “Miss Lithuania of 
N. E.”; šokiai prie smagaus 
Ferdinando Smito orkestro su 
premijomis, kurias dovanojo E- 
milija McCormack, Jr., už “ma
inės ir papės” polką, Jaunimo 
polka, valsą ir tango. Klounas 
“Otser” linksmins vaikučius; da 
linimas puikių ir vertingų lai
mėjimo ir įžangos dovanų. Bus 
pikniškų valgių ir gėrimų.

Komitete rinkti “Miss Lithu
ania of N. E.” ir šokių laimė
tojus šiemet dalyvaus: Julia 
Arlauskienė — sav. Boris Bev. 
Ko., Ona Ivaškienė — Liet. Tau 
tinių šokių sambūrio vedėja, 
visuomenininkai Kathryn Na- 
makšienė ir Juozas Lekys, biz
nierius Vytautas Stelmokas — 
sav. Baltie Realty Co., ir Mi- 
lan Stettin — prižiūrėtoja Wal- 
dorf restoranų Bostone.

Pereitų metų gražuolė “Miss 
Lithuania of N. E.” Carol Gri
gaitė iš Brocktono asmeniškai 
įteiks šių metų išrinktajai gra
žuolės kaspiną ir gėlių puokštę. 
Išrinktoji taipgi bus apdovano
ta puikia statula, dovanota gen. 
prokuroro ir demokratų kan
didato į JAV senatą Edward J. 

į McCormack, Jr., kuris žada pik 
nike dalyvauti.

Kviečia visus užbaigti vasa
ros atostogas šiame radijo pik- 

Į nike
Steponas ir Valentina Minkai

svarbus savo detalėse, kiek 
svarbu, kad jo pagrinde būtų 
meilė vaikui, o per jį meilė

ką, rūmų bei kiemo išorę ir 
juose seselių darbą su vaiku
čiais gavome išsamų ir tikslų
vaizdą iš B. Babrausko aprašy- žmogui — savo artimui
mo “Draugo” 158 Nr. straips- į ----------------
nyje “Toronte nei Alvudo, nei!
Montessori”.

Tačiau reikia stebėtis, kad
Toronte nėra nė vieno Montes- ., -. .. .... . , . vykęs i savo vasaros rezidenei-son vardo vaikų židinio, kai . . 
tuo tarpu Kanadoje, kiek gir-
dėti, Montessori vaikų auklėji
mo metodas nėra nežinomas. 
Jeigu būtų, gal ir kitataučių 
vaikai mažiau glaustųsi lietu
vių namuose, nes jie tai, tur 
būt, daro ne iš meilės lietu-

PRALAIMĖTAS NEUTRALUSIS LAOSAS
(Atkelta iš 3 pusi.)

simas”: kaip balsuoti. Siamas 
siūlo visuotinę balsų persvarą, 
užuot pasisakius vienu balsu 
darant nutarimus.

SEATO buvo ir liko popieri
niu liūtu. Net šiandieną kai ku
rie santarvės nariai prileidžia, 
kad Laose, kaip ir Kinijoje pra
sidėjus kovoms, komunistinės 
sostinės tesiekia demokratinės 
santvarkos Laose. Santarvė į- 
rodė, kad ji silpna kariškai, bet 
ir be tvirto politinio stuburkau
lio, vis ieškant politinės “išmin
ties”.

Kai JAV, ypač pastaraisiais 
metais, sugebėjo net karališką
ją vyriausybę į savo priešų sto
vyklą nustumti, gen. Phoumi 

iNosavan lankė santarvės na- 
į rius ir kaimynus prašydamas 
pagalbos. Deja, jie rankos neiš- 

' tiesė padėti, nes laikė Laosą 
jau “nurašytu”. Šis mažas įvy
kis rodo pietrytinės Azijos po
litišką lūžį.

Maskvos laimėjimas
Sovietai mažai domėjosi piet

rytine Azija. Tik 1960 m. spalio 
mėn. jie pirmą kartą įkėlė koją 
į Laosą. Nuo to meto jie lėktu
vais tiekė ginklus ir kitas prie
mones karui vesti, o Vietmino 
šeimininkas Hošimin, kuris sė
di ant Maskvos ir Pekino

! slenksčio, įpareigotas parūpinti 
i karių vadovauti Pathet Lao ka
riuomenei, kurioje, Harrimano 
tvirtinimu, dalyvauja net 75% 
ne komunistų.

Maskva šiuo įsikišimu siekė 
dviejų tikslų: išspausti vakarie
čius iš pietrytinės Azijos, nu
silpninti juos ir apsupti Kiniją, 
kuri jau ėmė vesti aštrią šei
mos bylą. Abu tikslai šiuo me
tu, pasiekti.

Maskva nesiekė pilnutinio ka 
rinio laimėjimo. Ji vadovavosi 
gen. Giap taktikai, kuri šiandie
ną naudojama Vietname: lai
mėti mūšius ir sėsti prie dery
bų stalo. Kariauk ir derėkis — 
tarė Maocetungas. Tik šiuo bū
du esą, galima laimėti revoliu
cinius karus, kurie kurstomi iš 
šalies.

Įvykiai rodo, kad JAV, pa
keitusios Prancūziją pietrytinė
je Azijoje, iki šio meto dar ne
rado veiksmingų būdų atsispir
ti, ištverti ir laimėti.

dinolas Giovanni Panico. Daly
vavo tikinčiųjų minia, aukštieji 
Apaštalų Sosto delegatai bei 
kariuomenės ir italų civilinės 
valdžios atstovai. Mirusis kar
dinolas Panico paskutiniu laiku 
buvo šv. tėvo atstovas Portu
galijoje ir š. m. kovo m. buvo 
išrinktai į kardinolų kolegiją, 
kurioje dabar yra 85 nariai.

POPIEŽIUS VASARĄ

Šv. tėvas Jonas XXIII yra iš- 
ykęs į savo vasaros rezidenci

joje Castelgandolfe, netoli Ro
mos, prie Albano ežero. Tačiau 
įprasta tvarka, trečiadieniais pri ■1 
ima Castelgandolfe audiencijo
je gausius lankytojus iš viso 
pasaulio kraštų ir pasakė kal
bą. Neseniai kalbėjo apie amži
ną jaunystę. Krikščionybės dva 
šia yra džiaugsmo dvasia. Sąži-viams.

Kad ten nėra Alvudo ki- n^g neitaituma,3 įr vidinis dva- 
tas reikalas. Juk ir Chicagoje sįnįs gyvenimas teikia žmonijai 
neturime tokio vaikų namo, artl2iną džiaugsmą. Visų krikš- 
kaip Toronte. Jeigu, kaip B. gįonįų pareiga yra skleisti tą 
Babrauskas rašo, kad Toronto džįaugsmą pasaulyje, be kurio
Kanados lietuviams “yra nely
ginant Chicaga”, tai ir lietu
viškoje veikloje sutampa užda
viniai. Torontiškiai, neturėda
mi prie lietuviškų parapijų sa
vų mokyklų, pirmiausia nutarė 
pasistatydinti priešmokyklinio 
amžiaus vaikų auklėjimo na
mus, kas, matomai, atrodė 
svarbiau. Chicagoje proporcin
gai lietuvių skaičiui iš seno gau
sios lietuvių parapijos visos tu
ri mokyklas, bet vaikų namų 
neturėjo ir neturi. Šitą spragą 
užpildyti savo tikslu ir yra už
sibrėžęs Alvudas. Bet, jei čika- 
giškiai mažiau šį reikalą at
jaus, nei torontiškiai, tai ir 
įvykdymo reikės laukti ilgiau.

O tuo tarpu, kai vasaros metu 
Toronte vaikai naudojasi gry
nu oru savų namų su patogu
mais įrengtame erdviame kie
me, Chicagoje daktarės O. Vaš- 
kevičiūtės pastangų dėka vei
kia trys vaikų aikštelės parkuo
se, kur mažieji prityrusių mo
kytojų auklėjami didesnę da
lį dienos naudojasi grynu oru 
po atviru dangumi.

Gi šeštadienio vakarais Mar
ąuette parko “Onos aikštėje” j 
susirenka vaikučiai su tėveliais j 
ir svečiais pasigėrėti plastiniais 
mergyčių judesiais, pasiklausy
ti deklamacijų, dainų ir pasa
kų, o pritemus pasigrožėti fil
mais. Esant blogam orui, tokie 
vakarojimai atliekami Švč. Pa
nelės Gimimo parapijos salėje.

Jeigu Chicagoje, atsiradus Al
vudo vaikų namui, patys lietu
viai bus jam taip pat abejingi, 
kaip Toronte, tat ir čia tektų 
gal, jei ne trimis ketvirtada- 

I liais padauginti vaikų skaičių 
1 kitataučiais, tai bent vienu treč
daliu, jeigu tai būtų reikalinga J >♦ ♦♦ 
namų išlaikymui. Bet tai tik 
spėjimas. Jau dabar Alvudas
trijose aikštelėse globoja 170 j J- G. TELEVISION CO.
,• L • „v,; ! 2512 W. 47t,h St., FR 6-1998lietuvių vaikų, ilgainiui jų skai- TV> RADrjAIi hi-fi, vėsintuvai

gyvenimo vargų našta yra sun
kiai pakeliama.

MIRĖ KARD. PANICO

Savo gimtiniame Italijos 
mieste Tricase buvo iškilmin
gai palaidotas staiga miręs kar

DARGIS 
DRUG 
STORE

2425 W. Marquette 
Road

LAIKE
ATOSTOGŲ

nuo rugpiūčio men. 
15-tos dienos

R H C
UŽDĄ RYTA
Sugrįšim rugsėjo mėn. 

1-ma dienę

Prašome patikrinti savo 
receptus dėl pakartotinų 

išpildymų
Dėkingi esame už Jūsų 

paramą

CHARLES P. DARGIS

VALANDOS:
Kasdien 9:30 v. r. iki 9 vai. vak.

Šeštad. 9:30 v. r. iki 6 v. v.
Treč. ir sekmad. uždaryta

GRADINSKAS

eius augs. 
Auklėti žmogų pilnutiniu

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto bldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 Pl. WA 5-8063 

♦-

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

Pardavimui--taisymai Sekm. uždaryta

SOPHIE DARGUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio lkl penk
iadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA

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

715# So. Maplervood Avė.. 
Chicago 2#, IU.

— JAV gynybos sekretorius 
Robert S. McNamara, grįžęs iš 
antrosios Pacifiko1 konferenci
jos, pareiškė, jog Pietų Vietna
me pagerėję reikalai, bet ten 
karas prieš komunistus užtruk
siąs keletą metų.

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBĖ.

PRECIN PHOTO STUDIO
4068 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 

(Incorporated) 
EDVARDAS ULTS, sav.

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituaniea Avė.

Tel. FRontier 6-1882

NUMAŽINTOS KAINOS
Automobilių apdraudoms 

1A—10/20/5 Kaina CA/į Rfl 
6 mėn.period.

Išrašome ir patarnaujame visokių 
rūšių apdraudas lengvais mėnesi

niais išmokSjimais.

BACEVIČIUS
Al’DKAUDŲ AGENTŪRA 

6155 S. Kedzie Avė. PR 8-22:53

Remkit dien. “Draugą”

SUKAKTUVINIS

IŠPARDAVIMAS
Kiekvienas gauna ypatingą šventės dovaną. Dabar yra 

laikas prisiminti pageidavimus rudens ir žiemos sezonui jūsų 
artimųjų anapus vandenyno:
VILNOS

VIETINĖS ir ANGLIŠKOS 
PALTAMS MEDŽIAGOS 
KOSTIUMAMS 
BOUCLE
CHINCHILLA
VELOURS
KREPAS

KARTŪNAI
ŠILKAI
STANGRUS IR IŠSIUVI
NĖTAS, NAILONAS 
CAPRONAS visų spalvų 
AKSOMAS
IMPILAMS MEDŽIAGA 
PAKLODĖMS

Mes taip pat turim užuolaiddms, uždangalams ir baldų 
apmušimams medžiagas

STEIN TEXTILE CO.
616 Wesi Roosevelt Road, Chicago 7, III.

TELEFONAS — HARRISON 7-3737

Nemokama vieta mašinoms už Įtampo j šiaurę 
Jefferson St., Chernin’s aikštėje.

Užuolaidos ir apdengimai baldams siuvami taip pat 
pagal užsakymą.

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

Dėl inft’rmacijų, kreipkitės j

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

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

1961 OLDS. 4 Dr. H.T. Air
Cond. Full Potver... .$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.

Vacys Scerba, Vacys Motor 
Sales vedėjas

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

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

PASINAUDOKITE
“DRAUGO” SPAUSTUVES 

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas modemiškoje spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje.

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

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

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

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL. — TEL. LU 5-9500



6 DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. rugp. mėn. 1 d. Popiežius Jonas XXIII 
susirūpinęs supasaulė

jimo plitimu

Kalifornijtb lietuvių respublikonų abiejų vienetų pirmininkai, iš
rinkti liepos mėn. 14 d. susirinkime, įvykusiame LB Centro salėje, 
Los Angeles mieste. Kazys Lukšis (kairėje) išrinktas Lithuanian- 
American Republican Assembly pirmininku, o dr. Petras Pama
taitis (dešinėje) perrinktas American-Lithuanian Republicans of 

(L. Kančiausko nuotrauka)California pirmininku.

— Kalifornijos lietuviai res
publikonai išsirinko naujas val
dybas. Abiejų vienetų bendras 
susirinkimas įvyko 1962 m. lie
pos 14 d. LB Centro salėje. Ne
priklausomo vieneto (American
-Lithuanian Republicans of Ca- Į bas ir dr. J. Varnas; sekreto- 
lifornia) valdybon išrinkta — riai — Alice Dotts ir J. Koje- 
pirm. dr. P. Pamataitis; vice- lis; kasin. Ann Laurinaitytė
pirmininkai — J. Andrius, B.
Čiurlionis, A. Dabšys ir G. Ru- J'odelė, B. Janulis, E. Stirbienė ka pajamų mokesčių ir dažnai 

apeina įstatymus, tačiau jokio 
spaudimo jiems nėra daroma, 

j Iš 550,000 ūkininkų Kanadoje 
Į mokesčius moka tik 66,000. Vi- 
Į si kiti laikomi neturėję užtekti- 
' nai pajamų. Pvz. Quebeco prov.
: užregistruota tik 766 ūkininkai,
| mokėję mokesčius, nors visų i s

delis; sekr. V. Pažiūra ir kasin. ir Alg. Gustaitis.

Chicagos žinios
UŽ APSKUNDIMĄ 

REIKALAUJA $500,000
Glenda Ross, 5854 N. Ken- 

more, traukia į teismą Wilmetto 
National College of Education 
ir buvusias keturias klasės 
drauges, reikalaudama iš visų 
po $100,000 atlyginimo. Jos kia 
sės draugės ją apskundė kole
gijos vyriausybei būk ji egza
minų metu neteisingai pasiel
gusi. Po melagingo apskundi- 
mo, jai pranešta, kad ji nesėk
mingai baigusi kursą.

BRAVORŲ MEISTRŲ 
INSTITUTAS

Siebel technologijos institu
tas, 4055 W. Peterson, yra vie
na iš dvejų tokių mokyklų viso
je Amerikoje, kur po pusaštun- 
to mėnesio pamokymo, išduo
dama bravoro) meistro diplo
mas. Nuo* 1901 metų šis insti
tutas išleidžia mažas rinktines 
abiturientų klases. Kasmet bai
gia nuo 10 iki 30 naujų bravo
ro meistrų, kurių trečdalį suda
ro užsienio studentai.

NETIKĖJO, KAD DINGO 
DRAMBLYS

Cicero policijai telefonu pra
nešta; “Dingo dramblys su ku
riuo turėjau susitikti Cicero av. 
prie 123-ios gt.” Policija manė, 
kad pranešėjas gerokai ištrau
kęs, vienok apie dramblio din
gimą pranešė per radiją. Iš vie 
no radijo policijos patrulio ne
žinomas balsas užklausė: “Gal 
reikia juodos kavos atvežti?” 
Vėliau prie Cicero ir 37-os gt. 
rastas sunkvežimis su dingusiu 
drambliu. Miegantis vairuoto
jas buvo policijos pažadintas ir 
jam nurodyta kur susitikti su 
jo ieškančiu kitu vairuotoju.

PENKI PABĖGO IŠ 
LIGONINĖS

Penki kriminaliniai pamišę li
goniai pabėgo iš Chicagos Sta-' 
te ligoninės, 6500 Irving Park 
rd. Kiti 55 buvę tame aukšte. 
ligoniai pasiliko savo vietoje.

NEIŠEIS LĖKTUVAMS 
SKRISTI

Šiaurės amerikos gynybos ko 
manda uždraus visiems neka
riškiems lėktuvams skristi rug
sėjo 2 d. nuo 2 iki 7:30 v. v. 
Chicagos laiku. Įsakymas liečia 
visą Ameriką ir Kanadą. Tuo 
metu vyks Sky Shield III pra
tybos.

22 APART. MŪRAS, prie gražaus 
. parko, modern. butai. $2,404 mėn. 

jam tarnauti. O pasaulis tie- pajamų. Kaina tik 6.5 karto paja- 
i . . 'mos. Pašaukite.i SlOg alksta naujų dvasios va- j Sav. Išeina pensijon Ir parduoda

K. Liaudanskas. California Re- ; , -___Delavan Wisc. netoli Lake Geneva... . ,, , . J dovų. Visų tad pareiga paruoš- j 33 kamb. hotel su restoranu, taver-

thuaraan-Amencan Republican gvcn{ Dteyo Mfjlinį teWna -j-ju. M».w p"6t« ">uw
ypatingai gausios ir karštos, g g^g
kad Dievas iš naujo pašauktų , BEAJL estate, notary plblic

Assembly) valdybon įeina: 
pirm. K. Lukšis; vicepirminin
kai — Br. Budriūnas, Ed. Ar-

(Laurinaitis); direktoriai — J.

LIGONINĖMS TRUKS 
DARBININKŲ

Chicagos rajone yra 132 ligo- i ūkJniįkų Pajamos siekė $42° į Mes P***8 esame savo gyvenimo 
J J ° ■ mil Panašiai vra ir kitose nro- i am™-.,: nonai. . , . , , . i mil. Panašiai yra ir kitose pro- inines, kurių dauguma per atei- ... ,’ , , ,. .. . vmeijose. Daugelis ūkininkų ne- inanti penkmeti žada plėstis ir , ... , v. , ,, _ . i ~ mokėjimą mokesčių laiko lega-dar .parūpinti 10,571 1ov£į, hz . . . « * - ~ ~ anų a/vuww

i • t • •• *1 * lia savo teise, ir vyriailSyDė i rijusiai rasutp Juozo S'Q-R. 150 ft. frontage. Ežisy t©rms,410 mil. dolerių. Ligoninėms iki | .... , ' “ausiai susnvarKyti, rasite Juozo | win hand]eB
1967 m. reikės suverbuoti 17J PerdauS nesistengia tų mokės- švaisto knygoje Dr. Palme,- Myhers,
30,000 darbininkų. Per pasku-1 išreikalauti.
tūlius 12 metų, ligoninių užlai-' --------
kymo išlaidos pakilo 5 procen
tus kasmet.

KIEK UŽDIRBA CHICAGOS 
ALDEBMANAI?

Chicagos miesto taryba turi 
50 aldermanų. Eilinio alderma- 
no išlaikymui miestui kainuoja 
apie $18,000 metams. Pinigai 
skirstomi: aldermano alga — 
$8,000; kitoms jo išlaidoms — 
$3,000; automobilio išlaidos 
$55 mėnesiui; ir aldermano sek 
retorei — $6,300.

Žydy aukos
TEL AVIV. Izraelis. — Jung 

tinių Amerikos Valstybių žydai 
Izraeliui jau surinko 1.3 bil. dol. 
nuo 1933 m.

O’KEEFE BROS. COAL CO.
CENTRAS: CICERU IR 16th STREET 

Su pasididžiavimu praneša^ kad jų naujas
OK’ GENERAL SALES MANAGER “OK 
COAL Pietvakarių miesto daly yra OIL
PETER P. RINKUS

6940 S. ARTESIAN AVĖ.
Parduoda geriausias anglis ir kūrenamą alyvą žemiausiomis kaino
mis. 24 vai. stokerių ir alyvos degintuvų patarnavimas ir taisymas 

Tel. Rezidencijos: RE 7-8513 ....................... Ofiso: BI 2-1700

i i

♦ ♦ ♦ ♦ 4
HELP 1VANTED — MOTERYS

FOUNTAIN
WAITRESSES
SALESGIRLS

Many company benefits. Discount on all purchases. 
Paid vacation. Excellent starting wages Christmas 

bonus. Free life insurance. Retirement plan. 

Apply at once

S. s. KRESGE COMPANY
RANDHURST SHOPPING CENTER 

9S9 Elmhurst Rd, Mount Prospect, III.

VATIKANAS. — šventasis 
Tėvas jonas XXIII šiom die
nom savo kalboje Vatikane šv. 

i Petro bazilikoje tūkstančiams

6 m. 6 kamb. mūrin., alum. lang., 1 % aukšt. mūr. G !r 3 kamb. a.lyv. 
jsaus. jrengt. rūsys, garaž. $22,750. šild., ruūr. garaž. $24,500. I

4 būt. mūriu., 2 auto garaž., alum. 4 mieg. mūras, prie park., Čerpių 
lang., alyv. šild., gražus pajam. nam. stog, plat. lotas, gazu šild. NuderS- 
$42,900; ta kaina.

. .„ . ,.v.i Inteligent. šeimai, 15 m. puiki 6 Nauj. 2 būt. mūr. 2 po 5 kamb.,klausytojų 1S naujo pabrėžė kamb. deginti} plytų rezid., apie 40 gera vieta, 2 atskir. šild. $39,400.
,. .. v P§d. sklyp., skoninga ir gražu. Prieš park, maisto prekyb. duoda w pgc,™ namas'

ypatingą tėvų ir motinų reiks- $26,000. $50,000 met. pajamų, 2 aukš. liuks. rsy’2. Mūrin? 2x6,' po 3 mieg. kiek
-1 • . » ~ I iii. HILU. iltie IJčtllvU, OHię ir pareigą kunigystės 4 kamb., iškelt, vamzdž. garaž., 2

šaukimų ugdyme, geimų ir vi- | Stti j4gaŽSksi8,'m. mūr. 5 ir 3

sos katalinų akcijos didžiausia ' į£y “bprieas!parko,'’ $28^000 sausas rū"
užduotis yra sukurti ir palaiky- L,.Taverna. Nauja modern didelė.

J iv | Vieta, kur judejim. ir biznis, 4
ti tinkamą aplinką ir reikalin-, kamb. būt. Prašo $34,900.

. 1 2 būt. mūras, 6 ir 3 kamb. butai,
gas sąlygas naujų dvasinių, ! garaž., daug vert. priedų, $18,800.

„ . ' 7 m. 4 kamb. mūras, prie parko,pasaukimų daigams. nauja gatv., apsauga nuo vand., ga
ižu šild., garaž. $19,600.

Dabartiniu metų, — kalbėjo 
šv. Tėvas, — pasaulyje plinta 

į supausaulėjimo dvasia. Daug 
kur tiesioginiai kliudoma, kad j 

jaunimas pamiltų Dievą ir eitų į

kuo daugiausiai darbininkų į j 4259 So. MapleWOOd A*©,
savo vynuogyną! i Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

Kanadoje ūkininkai nemo-

Mano kūną galite užkasti kur 
norite, aš tik trokštu, kad mane 
nuolat atsimintumėte prie Vieš
paties altorių. -— šv. Monika.

tililllilllllllliiiiiiiiiliilliiillliilillilliiiiiiii
STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mūsų 

mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padare dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.

Užsakymus kartu su pinigais 
siųskite

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street

Chicago 29. III. 
Illllllllllllllllllllllllillllllillllllllliuillllll

> J

CLASSIFIED AND HELP VVANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI

2 būt. 7 m. mūr. prie parko, 5 ir mūr., 2 būt., oro apšald. $38,500.

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

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuom. 3-jų kamb. butas su 
baldais ar be baldų. Kamb. švie
sūs, patogūs, uždaras porčius. In
formacijai skambinti telef.

LA 3-1696, 3415 S. Leavitt St.

DĖMESIO !

vergai ar ponai, laimės ar 
nelaimės valdytojai.

Kaip visa tai įvyksta, ar ge-

TRYS ŽODŽIAI
arba

GYVENIMO MAGIJA
Kaina $2.00. Gaunama DRAU

GE ir pas visus knygų pardavė
jus.

KTJN. DR. J. GUTAUSKAS

VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA
Religinis vaiko auklgjlmas ryšium 

su jr dvasine raida
I dalis: Vaiko kelias J pasaulį

fl dalis: Vaiko kelias į Dievą 
ir religiją

III dalis: Vaiko religinis auklSjima* 
VI dalis: Ypatingieji religinio

auklSjimo uždaviniai

328 psl. Kaina $3.00 
Užsakymus su pinigais siuskite:

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

Visi Pittsburgh’o lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių
Katalikų Radijo Programą

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
IŠ STIPRIOS TR GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

Kiekiveną sekmadienį nuo 
1:30 Iki 2:00 vaL u. p.

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

Pennsylvania.

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
VVLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Parduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkąs. Biznio reika
lais kreiptis j Baltic Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadtvay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
'Draugas”.

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

Briglit. pk. 3 būt. mūr., atskir. 
šild., geros nuomos. $22,900.

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

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

Biznio mūr. 2 būt. ir kraut., karšt, 
vand. alyv. šild., garaž., metams apie 

Į $2,500 nuom. Įmokėti 3,000. Kaina i $12,000.

$600 MĖN. PAJAMŲ
7 butai (5x5, 1—4 ir 1—2 kmb.), 

mūr. prie Congress Expressway, į 
Vakarus nuo Cicero. S46.000.

ANT 35 PĖDŲ SKLYPO
9 metų 2 butų mur. namas Mar

ąuette Pk. 2 šildymo sistemos. Ap
sauga nuo potvynio. Kaina disku
tuojama — apie $36,500.

GERIAUSIA VASARVIETĖ
Sandūnuose (Beverly Shores, Ind.) 

su baru ir restoranu. $12,000 gryno 
pelno per sezoną. Savininkas duos 
paskolą. Rimta priežastis verčia par
duoti. Pirkaite už pusę kainos!

TINKAMAS DIDELEI ŠEIMAI
8 kambarių mūr. bungalotv Mar

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

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

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 Wfist 7lst Street
Tel VVAIbrook 5-6015

Aug. lOth posscssion. Prico redu- 
ced to $29,500; Riee Lake, 4 bdrm. 
Rambler Home, 2 yr. old. Drapes, 
earpeting, fiberglas boat 30-horse 
Johnson motor included. Autom, 
dishtvasher. disposal, built-in oven 
& elect. stove. Lots of cupboards & 
elosets. Oil heat. 2 firepiaces. Reere- 
ation rm. & full walk-out basement 
to landseaped yard and lake. Double

Lakeview Dr.,
Riee Lake, Wise„ CEtlar 4-4034

HELP WANTED — MOTERYS

Reikalinga moteris namų ruo
šos darbui, 6 dienas savaitėj. Atei- nos iki s. kilimui, veneciškos užua 
nanti arba gyventi vietoje.

BR 8-0808

Reikalinga moteris prižiūrėti 
ligonę (sužeista koja) ir lengvas 
namų ruošos darbas. Gyventi vie
toje, išlaikymas ir atlyginimas.

LU 2-9047

Registered Nurses
ALSO

LICENSED
PRACTICAL NURSES

Mušt be eligihle for license in In
diana. Openings in surgery and also 
gcrieral d'uty. Good salaries plūs 
differential for shifts. Liberal pe.r- 
sonnel policies. Conveniently iocated 
rooms and a.partments. Live and 
work in a friendly community. 500- 
bed-hospital. Located near Purdue 
University. — Wire, ivrite, apply, or 
call Director of Nursing Service.

ST. ELIZABETH HOSPITAL •
1021 N. 14th Street

LAFAYETTE, INDIANA
Phone SH 2-0221 before 9 P. M. for 

an appointment.

DĖMESIO I

Dr. Daugirdaitė-Sruogienė,

Lietuvos istorija 
★ ★ ★

vadovėlis lituanistinėms mokyk 
loms ir tėvams, vaikus su Lietuvos 
praeitimi norintiems supažindinti 
namuose. Knyga iliustruota, kie
tais viršeliais, 204 pusi. Kaina $3.

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies- • 
mes bei liturginiai nurodymas. , 
Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai-1 
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky-! 
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 VV. 
63rd St., Chicago 29. DI.

Mūrinis naujas 1’/į a. šalia mū- 1 Mūrinis 5 kamb., 3 blokai nuo 
sų įstaigos — 4’/2 ir 3%, garažas, J mūsų įstaigos, labai, labai skubiai,
gera vieta.. $31,500.

Murins 5 kamb., modernizuota vir
tuvė ir vonią, Gazo šild., garažas, 
71 ir Rockwėll. $1S,2OO.

Naujas mūrinis 2x5% prie 69 ir 
Rockvvell, 4 vonios, plumbingas rū-

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

KAIRYS REALTY, 2501 W„ 69*h ST, HE §-5151

2 būt. pajam, medin., 5 ir 3 
kamb. viršuj. • Plytel. vonios, gazu 
šildym., garaž., arti įstaigos, nužem. 
kaina. $18,990.

6 kamb. mūrin., arti 66 ir Rock- 
well, plyt. vonia, garaž., daug prie
dų., $17,800.

kamb. mūrin., 2 m. senum.,
60 ped. sklyp. gazo šildym., arti
72««aRirc ?I 5,90.°- . 5 m. 2 būt. mūr. 5% ir 5% (3

6.148 S. Bell. 2 jų ankstų medinis, ! mieg.) “beisboard” šiluma, užbaigt. 
° 1 j 4 Kamb. Nauja alyva, karštu ; rūsys. Tos rūšies namų turim Jva.l- 
vand. žiluma., G-ara.za.s. $15,9.00, iriose vietos©.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

B E L L-V A R P A S
REAL ESTATE ■ INSURANCE - NOTARY PUBLIC

Valandos kasdien 9 v. r. iki 9 v. v., šeštad. ir sekmad. 9 v. r. iki 5 p.p.
6455 So. Kedzie Avenue. Tel. PRospect 8*2233

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

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

Mūr. 8 Ir 5, centr. šildymas, ar
ti Archer susisiekimo, žefni mokes
čiai.

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 VVest 43rd Street 

Tel. CLiffside 4-2390

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

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

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

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

Marą. Park Mūr. 2x4, garaž. $20,900. 
Murin. 2 po 5 ir 4 k., garaž., $26,900. 
Medin. 2 po 8 k., garažas, $13,900. 
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

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

MARQUETTE PARKE
66th ir TALMAN

7 kamb. Alumin. "siding” apkaltas 
namas. Salionas ir valgomasis. Spin
telės plytelių virtuvėje. 4 miegamie
ji, 1 % vonios. Gazu apšild. Nuo sie-

lados, 220 elektr. laidai, 1 % maš. 
garažas. 18 m. senumo. 49 p. skly
pas, 23 p. kiemas šone,

SEMINARY REALTY
GR 6-5400

SKELBKITE® “DRAUGE”

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

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

RE PUBLIC 7-8949 
2301 VV. 69th SL, Chicago

STA NKUS
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 VVEST 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 Conditioners ir atlie
ka visus skardos darbus.

7304 So. Roc*kwell Street
Tel. GRovehiil 6-7875

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning j nau
jus ir senus namus. Stogų rinas 
(gutters), vandens šildymui boi
lerius. Turiu leidimus dirbti 
mieste ir užmiesčiuose. Darbas 
atliekamas greit ir sąžiningai. 
Apskaičiavimai nemokamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. AVestern, Chicago 9. Hl. 
Telefonas VI 7-3447

tik už $1 4,400.
Mūrinis 3 butukai ir šildomas 

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

modernizuotas vidus, M, p.. $10,800.
Mūrinis 2x4 ir 2 rūsys, 30 p. lotas, 

naujos vonios, garažas, G5 — Camp
bell, tik $20,000.

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

3 būt. mūrin. 4—5—3. nauj. at- 
rem., atskira gazu šiluma, garaž., 
arti 57 ir Campbell. Nužem. kaina. 
$24.900.

2 aukšt. mūr. 5—6 kamb., plyt. 
vonios, gazu-karšt. vand. šildym., 
garažas, arti 64 ir Pauline. Tik 
$17,900.

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

sus 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. (8 miegamieji). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

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

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

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

Apsimoka skelbtis “DRAUGE”, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie

tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.

Perskaitę "Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti.

V. SIMKUS
Statyboa Ir Remonto Darbai 
2818 VVEST 71st STREET 

Tel.: PR 8-4268 ir TE D-SbSl

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Downspouts, Stogai, Dnm-
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 apsldraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame: žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną, ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, 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 METAI,
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

CONSTRUCTION C0.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

2501 We$t 69 Street 
HE 4-7482 486 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST S-070S OL 7-2094 Chicago, Hl.



McCormack dirba Lietu vos naudai Turėkim drąsos pažvelgti į tikrovę DRAUGAS,' trečiadienis,' 1982 in. rugp' mėn. 1 d. 7 '

John W. McCormick. “Speaker’is” . McCormick klausosi lietuvių 
pareiškimo rezoliucijų reikalu ir prašomos talkos šiam, žygiui’. 
McCormick savo talkų rezoliucijų pravedimo. reikalui pažadėjo.

J. Stankaus nuotrauka

K. P. RAJERČIIJS

Atstovų Rūmų pirmininkas 
John W. McCormack neseniai 
parašė vėl laiškutį Rezoliuci
joms Remti Komiteto vadovy
bei. Tame laiškutyje tarp kitų 
reikalų jis labai aiškiai pamini, 
ir ateityje visomis išgalėmis ko 
vosiąs už rezoliucijų pravedi
mą (“...I shall continue to do 
all I can...”).

Būtų gera, kad visi geros va
lios lietuviai parašytų šiam nuo
širdžiam Lietuvos reikalų gy
nėjui po laiškutį. Laiškutis galė
tų būti maždaug tokio turi
nio —
The Honorable John W. McCor
mack
Office of the Speaker 
House of Representatives 
Washington 25, D. C.
My dear Mr. Speaker:

I know that you have done 
so many fine things for suffer- 
ing Lithuania and other captive 
nations. It was an excellent mo
vė in 1959 when you authored 
the Captive Nations Week Reso- 
lution in the House.

As you know, some nine re- 
solutions, concerning Lithuania 
and two other Baltie States, 
are periding before the House 
Committee on Foreign Affairs

and the Senate Committee on 
Foreign Relations. t want these 

’ rėsolutions to be passed by the 
į Congress during this cūrreht 
' session. WouTd you hė kind e- 
noūgh to talk with Kep. Tho
mas E. Morgan, Chairman of, 
the House Committee on For-'

' eign Affairs, urging him and 
all the members of the commit
tee to act immediately on the 
following rėsolutions: House 
C'oncurrent Rėsolutions 153, 
163, 195, 439, 444 and 456. I 
know that Rep. Morgan will 
listen to you more than any- 
body else in the world. I also 
know that these rėsolutions will 
get your full support in the 
House ,when Rep. Morgan re- 
ports them out of this commit
tee. Please let me know about 

‘ the progress along this line.
: Thank you.
With all good wishes and re-1 
gards, J
Very sinčėrely yours,

(Parašas ir adresas). •
Tai, žinoma, tik laiško pavyz-1 

dys. Kiekvienas prašomas tai 
pasakyti savais žodžiais.

Parašyk šį laiškutį dar šian
dien, paragink visus savo pa- ■ 
žįstamus tai atlikti. IT. į

Susirūpinimas išlaikyti lietu
višką sąmonę mūsų išeivijoje 
šiame kra.šte yra džiugus reiš
kinys. Todėl vysk. Brizgio straip 
snį “Grįžkime atgal vieni 
prie kitų” sutikome su džiaugs
mu. Tik, skaitant šį straipsnį, 
susidaro įspūdis, kad jame ne
buvo pilnai įžvelgta į mūsų iš
eivijos nusiteikimus lietuvybės 
atžvilgiu. Todėl senoji išeivija 
paglostoma, naujoji — papei
kiama. Noriu ir aš išsitarti šiuo ’ 
klausimu. Nedarysiu jokių spren . 
dimų, nesiūlysiu jokių planų. 
Tik pasisakysiu apie mūsų išei- ’ 
vijos nusiteikimus lietuvybės 1 
klausimu. Kalbėsiu tik apie Pen 1 
silvanijos lietuvius, nes juos ge- į 
riau pažįstu. Apie kitas lietu-' 
vių kolonijas — tik tiek, kiek 
bus būtina.

Didžiausioje kolonijoje

Lietuvių kolonija Pensilvani
joje ar tik nebus didžiausia vi
soje Amerikoje. Didesnė net ir 
už Illinois. Parapijų skaičiumi 
tikrai didesnė. Tačiau Pensil
vanijos lietuviai yra apsispren
dę baigti su lietuviškumu. Turiu 
galvoj senosios kartos išeiviją. 
Laikytis lietuvybės, išlikti lie
tuviais jiems atrodo nesąmonė. 
Tiesa, kiekvienoje Pensilvanijos 
lietuvių kolonijoje yra asmenų, 
kurie, matydami nykstančią lie
tuvišką sąmonę, sielojasi ir ken 
čia. Bet jie yra vieniši _ vadai 
be pasekėjų. Vietomis yra net 
trečios kartos lietuvių, turinčių 
gilų sentimentą savo tėvų tau
tai ir kalbai. Bet tai tik išim
tys. Ir jie mano, kad jau viskas 
prarasta. Net parapijos jau ma
žai tevartoja lietuvių kalbą.

Kodėl taip įvyko? Pirma, tai
padarė mišrios tautiniu atžvil- • 
glu moterystės. Antra, kapai 
kas metai atsiima savo duoklę. 
Renkasi daugiausiai lietuviškai 
kalbančius, nes jie labiausiai 
tam pribrendę. O lietuviškai kai 
hantis prieauglis nyksta.

Praeities nuopelnai — dabarties 
klaidos

Reikia nulenkti galvas prieš

20 KONVERTITŲ VATIKANE
Vatikane, šv. Petro baziliko

je, liepos 14 d. įvyko reto3 iš
kilmės: dvidešimt jaunų JAV 
karo laivo Gamberra jūreivių 
protestantų kartu priėmė iš lai 
vo kapeliono rankų krikšto sa
kramentą. Nauji konvertitai 
gavo betarpiai ir sutvirtinimo 
sakramentą ir buvo priimti šv. 
tėvo bendroje audiencijoje.

tuos, kurie su tokiu pasiaukoji
mu statė bažnyčias ir mokyk
las. Tuom jie išgarsino lietuvių 
vardą. Liūdna, kada jie, apleis
dami šį pasaulį, daugiau nieko 
nepalieka, tik kapus; nepalie
ka, kas jų garbingą darbą tęs
tų toliau. Sų naująja ateivių 
karta bus dar liūdniau. Jų skai 
Čius per mažas, ir jie pergrei- 
tai prisitaikė vietos sąlygoms.

Straipsnyje rašoma, kad nau 
jųjų ateivių į šį kraštą atvyko 
30 tūkstančių, bet Balfas pri
skaito tik 25 tūkstančius. O jų 
tarpe buvo gerokai ne katali
kų, ne lietuvių, net žydų. Taigi 
tikėtina, kad naujosios lietuvių 
katalikų ateivijos tėra tik apie 
25 tūkstančius. Ir jie išsisklaidė 
po plačiąją Ameriką. Pensilva
nijoje yra tik dvi didesnės nau
jųjų ateivių kolonijos — Phila
deiphia ir Pittsburghas. Phila- 
delphijai teko 500 - 600 asme
nų. Kadangi Philadelphijoje y- 
ra trys lietuvių parapijos, tai 
kiekvienai jų tenka nepilni 200 
asmenų. Suprantama, kad jie į 
parapijos gyvenimą didelės įta
kos padaryti negalėj, o, nors 
lietuvišką kultūrinį gyvenimą ir 
smarkiai sujudino.

Pradžioje būta nesklandumų 
tarp senosios ir naujosios kar
tos ateivių. Ir vieni ir kiti pada 
rė klaidų. Senoji ateivija buvo 
nepatenkinta, kad naujieji nebu
vo užtektinai dėkingi už pagel 
bą, suteiktą naujiesiems atei
viams, kad negyrė Amerikos 
gyvenimo, laimėjimų, turimų 
turtų. Net kartais neprotingai 
kritikuodavo, kas jiems čia ne- 

' patiko. Naujieji ateiviai pyko,

kad apie juos buvo kalbama, 
kaip apie prasikaltusius Dievui 
ir dabar Dievo baudžiamus, kad 
mokyklose vaikų turimus lietu
viškus vardus, kaip pagoniškus, 
bandyta pakeisti krikščioniš
kais vardais. Kada naujieji atei 
viai bandė įsijungti į vietines 
organizacijas, jų pastangos bu
vo sutrukdytos įstatymų pagal 
ba arba net jėga. Bet šiandieną 
tie nesklandumai išnyko, nesu
sipratimų nėra. Senosios ir nau 
josios kartos ateiviai sutartinai 
darbuojasi visuose baruose. Tai 
gi “grįžimas vieni prie kitų” į- 
vyko. Tik gaila, kad nedaug li
ko senosios ateivijos, kuri lie
tuviškai jaustų ir rūpintųsi lie
tuvybės klausimais. Jų daugu
ma, sakyčiau, masė susigyveno 
su mintimi: lietuviškai sąmonei 
Amerikoje nėra vietos.

Malonus reiškinys — susirū
pinimas išlaikyti lietuvišką są
monę mūsų išeivijoje. Iš priemo 
nių tam pasiekti laikau gerą 
sumanymą steigti lietuvišką gim 
naziją. Duok Dieve, kad tas su
manymas kuo greičiausiai virs
tų tikrove, nes tik lietuviška 
dvasia vedama mokykla gali 
išauklėti būsimus vadus, lietu
viškos sąmonės įkvėpėjus.

Lenkai Amerikoje tautiniu at
žvilgiu išsilaikė geriau už mus 
ne vien dėl to, kad jų čia dau
giau, bet ir dėl to, kad jie turi 
kunigų seminariją, pačių lenkų 
"""lamą ir išlaikomą.

Kalbėjau tik apie Pensilvani
jos lietuvius. Esu nuomonės, 
kad ir kitose aplinkybėse mūsų 
išeivijos nusiteikimas tautiniu 
atžvilgiu panašus kaip Pensil
vanijoje. Būčiau labai laimingas 
suklydęs savo pastabose.

R T
MARIJAI KASAKAITIENEI mirus, 

jos liūdintiems - mielam Vaclovui Kasakai- 
čiui, dukrelei Ramutei Čepulienei ir šeimai, 
giminėms ir artimiesiems reiškiame giliausių 
užuojautų ir kartu liūdime.

JARAI IR ŠEIMA

SUŽALO RFVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 ĮVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R . NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

J. F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

LAIŠKAI "DRAUGUI"

Negabieji nelanko
Prieš kelias dienas Vyt. Zala

torius Drauge išspausdino puikų 
straipsnį apie lituanistines mokyk
las ir lietuvių vaikų tokių mo
kyklų lankymą. Autorius įrodinė
ja, kad didelė dalis lietuvių ne
leidžią vaikų lankyti lituanistinių 
mokyklų dėl įvairių išskaiieavi- 
mų, bijodami, kad vaikai nepaga
dintų angliško akcento, kad lietu
vių kalba nereikalinga ir pa
našiai. Vieno dalyko Vyt. Zala
torius tačiau nepaminėjo ir tai, 
manau, pačio svarbiausio. Juk 
argi yra tėvas, kuris, neleistų vai
kų mokytis kitų kalbų? Joks tė
vas nedraudžia vaikams, jeigu jie 
pradeda iš dėl smalsumo, kad ir 
kokią esperanto kalbą mokytis.

Kiekvienas tėvas nori, kad vaikas 
nebūtų avinas, kad jis būtų ga
besnis už kitus ir kad pranašiau 
pasirodytų vienoj ar kitoj mo
kykloj, , žaidimuose, juo labiau 
kalbų žinojime. Taigi, jeigu vai
kai nelanko lituanistinių mokyk
lų, jie yra nepajėgūs, negabūs. 
Juk iš laikraščių matome, kad, 
tie studentai, kurie gerai mokėsi 
lituanistinėse mokyklose, kurie 
prasikišo lietuviškam visuomeni
niam gyvenime, tie geriausiai pa
sirodo ir universitetuose. Tokių 
pavyzdžių kasdien daugybę patei
kia mūsų lietuviškoji spauda. Tai
gi, raginant tėvus, kad vaikus 
leistų į lituanistinę mokyklą, rei
kia neužmiršti ir tų negabiųjų, 
kurie vos pajėgia viena kalba 
mokytis, o kartais net ir eilinės 
mokyklos nepajėgia lankyti. 2i- 
noma, gali pasitaikyti išimčių, 
tačiau lituanistinių mokyklų dau
giausia nelanko negabieji.

P. Sekmokas

Josephine Bagnarol ir jos dvi dukterys Vaikų Medicinos centre 
Bostone ieško pagalbos 6 mėn. naujagimiui Antanui, kuris gimė 
deformuotomis, rankomis ir kojomis, kadangi jo motina Josephine 
pirmais dviemis mėnesiais jo laukdama naudojo thalidomido vais
tus. Bagnarol šeima yra. iš Vancouverio, B. C. Jos gydytojas tai 
paneigė.

DVIDEŠIMTIES METŲ MIRTIES MINĖJIMAS

A. -į- A.

ANTANAS BENESIUNAS
Gyveno 8337 So. Marshfield Avė., Chicago, III.

Mirė rugpiūčio-August 2, 1942 m., sulaukęs 62 metų. 
Gimęs Lietuvoje, Panevėžio apskr., Smilgių parapijos, Tar
vydų kaimo. Amerikoje išgyveno 42 m. Yra. palaidotas Šv. 
Kazimiero kapinėse.

Gyvendamas priklausė Amerikos Lietuvių Piliečių Klubui 
ir Palaimintos Lietuvos Draugijoje.

Paliko dideliame nuliūdime dukrelę Oną Kaulakienę ir 
žentą Alphonsą, seselę Oną Kriščiūnas, jos ir kitų seselių 
šeimas.

Atmindami brangų tėvelį a. a. Antaną Benešiuną užpra
šėme gedulingas šv. Mišias rugpiūčio 2 d., 1962 m., 8 vai. 
ryto Šv. Juozapo parap. dievžynyčioje, South Chicagoje. 
Taipgi Šv. Mykolo parap. dievžynyčioje 7:30 ryto, Miami.

Kviečiame visus ir visas gimines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir sykiu su mumis pa
simelsti už a. a. Antano sielą.

Aš tavęs, mano brangusis tėveli, niekuomet neužmiršiu. 
Tu pas mane jau nebegrįši, bet aš anksčiau ar vėliau pas 
tave nueisiu. Tebūna tau lengva šios šalies žemelė.

Nuliūdę lieka: Duktė, žentas, sesuo, visi giminės 
ir kaimynai

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehill 6 234545 
141D S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

ONA KUKLERIENĖ
Ž.IčKIl'f:

Pas«l pirmą vyrą Visockienė 
Mirė liepos 30 d., 1962,

11:45 vai. vak.
Gimė Lietuvoje. Skaudvilės 

vaisė, ir parapijos, Įvangėnij 
kaimo.

Amerikoje išgyveno 54 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me duktė Frances Gagle. žen
tas William, 5 sūnūs: Povias, 
marti Barbara, Bruno, marti 
Pauline, Jurgis, marti Julia, 
Michael, marti Ęstelle ir Char
les, marti Helen Visoėkiai, 15 
anūkų, 4 proanūkai, brolis Jo
nas žičkus, broliene Bemice, 
broliene Ona Žiekiene su šei
ma, švogrerka Mary Bružulis 
su šeima, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje. 3307 S. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks penlktad., 
rugp. 3 d., iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta. į Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioje 
Įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta j šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę; Duktė, sūnūs, žen
tas, marčios, anūkai jr pro
anūkai.

Laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. Yards 
7-3401.

IBS
DR. ALDONAI JUOZEVIČIENEI 

ir jos šeimai, jos brangiai mamytei
A. -Į- A,

ONAI STULGINSKIENEI
Lietuvoje mirus, nuoširdžių užuojautų 
reiškiame ir drauge liūdime.

Dr. Antanas Marčiukaitis su šeima 
ir jos krikšto sūnus Kaziukas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LA£KAWICZ
Tel. REpubUe 7-1213 
Tek Vlrginia 7-6672

*348 S. CALIFORNIA AVE.
PETRAS BIELIŪNAS

LAfayette 8-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVE. Tel. YArda 7-3401

-................ - ■

KNYGOS JŪSŲ BIBLIOTEKAI
Balys Sruoga: Dievų miškas, atsiminimų knyga, vienas šiurpiau

sių dokumentų, parodantis, kas yra laisvė ir kas ateina su pa
vergimu. Kieti viršeliai, 480 psl........................................... $5.00

Jurgis Savickis: Žemė dega, rašytojo ir diplomato atsiminimai iš 
1939—1945 m., kruviniausio ir tragiškiausio mūsų tėvynės ir 
Europos istorijoje. Apie 870 psl. dviejuose tomuose po $4.50

Jonas Aistis: Apie laiką ir žmones, literatūriniai atsiminimai apie
laisvėje kylantį Kauną ir jo kultūrinį kilimą......................$2.50
Užsakymus ir pinigus siųskite:

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVE.

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, Chicago 29, Illinois

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE., CTCERO, ILL. TeL OLympie 2-1003



8 DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. rugp. mėn. 1 d.

X Sesuo M. Lukrecija šešta
dienį pergyveno sunkią operaci
ją Šv. Kryžiaus ligoninėje. Ji 
yra Š'v. Kazimiero Seserų Rė
mėjų organizacijos moderatorė. 
Prašo rėmėjas už ligonę pasi
melsti.

X Madų parodoje rugsėjo 30 
d. Jaunimo Namuose, dalyvaus 
Stasė Olšauskienė prieš kurį 
laiką atvykusi iš Melbourne, 
Australijos. Baigusi D. Nasvy
tytės išraiškos šokio studiją ji 
turi meniškų sugebėjimų ir siu
vimo srityje. Parodydama savo 
darbus ji prisideda prie katali
kiškos labdaros, nes parodos 
pelnas yra skiriamas Ark. Ma- ■ 
tulaičio Senelių namų statybai 
paremti. (Pr.)

X Red. Jonas Kardelis iš 
Montrealio, Kanados, jau at
siuntė raštu paruoštą savo pa- : 
skaitą Kultūros kongresui, te
ma: “Mūsų išeivijos pokario pe
riodinės spaudos nueitasis ke-

X Tėv. K. Vengras sekma
dienį, rugp. 5 d., vyks su mal
dininkų ekskursija į Šventus 
Kalnus. Ekskursiją organizuoja 
Tėvų Marijonų Bendradarbių 
Chicagos apskritis.

X Kun. J. Raibužis, kun. 
Ig. Urbonas, MAS dvasios va
das ir J. Račkauskas, MAS 
pirm., lankėsi pereitą trečiadie
nį vyr. moksl. at-kų stovykloje 
DAINAVOJE.

Chicagoj ir apylinkėse
KAROLĮ SKINULĮ

PALAIDOJUS i PR 8-8534.
Jau ketvirtas kapas supiltas.

Zarasiškių klubo nariui bėgyje; 
pastarųjų dviejų mėnesių.

Karolis Skinulis ir jo mylima 
žmona Nellie, gyveno 11026 
Westwood Drive, Palos Hills III, 
nuosavoje, puošnioje viloje, ant 
plataus sklypo žemės, kur puo
šė žaliuoją lapuočiai, rūpestin-

4-2380. Vakarais po 6 v. telef.
Danutė Augienė

Redaguoja Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos sk. redakcinis kolektyvas 
Red. J. Plačas, red. pavad. M. Steikūnienė. Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avė., Chicago, Illinois

REMIA REZOLIUCIJAS
“Laisvosios Lietuvos” laikraš 

čio, leidžiamo Chicagoje, ben
dradarbių klubo nariai, nese
niai turėtame savo susirinkime, 
pasisakė šimtu procentų už kon 
grėsė įneštąs rezoliucijas Lie
tuvos bylos reikalu ir pažadėjo 
pilną savo paramą kovoje už jų 
pravedimą.

“Laisvosios Lietuvos” ben
dradarbių klubas priėmė šio tu
rinio rezoliuciją:

Stovyklai vadovauja A. Tau- §'ai prižiūrėta pieva ir įvairios 
Į rūšies žydinčios gėlės.

Staigi mirtis pakirto Karolio 
Į gyvybę taip netikėtai. Sukrėtė 
jo mylimą žmoną Nellie ir jų 
vienturtį sūnų Carl su jo šeima.

! O taipgi jo gimines bei pažįsta
muosius, kurių daug turėjo.

A. a. Karolis Skinulis mirė 
1962 m. liepos 23 d. Patarnau
jant laidotuvių' direktoriui St. 
Lackavvicz, ketvirtadienį liepos 
26 d. iš koplyčios nulydėtas į 
Gimimo Švč. P. Marijos parapi
jos bažnyčią, kur po gedulo pa
maldų, dalyvaujant gausiai mi
niai palydovų, tapo nulydėtas į 
amžinasties vietą, į Šv. Kazi
miero kapines.

Karolis kilęs iš Ukmergės 
apskr., Šėtos par., Kaimenių 
km. Prieš 51 metus atvykęs į 
Ameriką, buvo žinomas kaip 
stambus ir sąžiningas biznie
rius taip Detroite, Mich., taip ir 
Chicagoje, kurioje išgyveno il
goką laiką ir buvo mylimas 
taip lietuvių, taip ir kitataučių 
tarpe. J. Tarulis

ginas iš Cicero.

X Antanas Mindaugas Gau- 
| šas, sėkmingai baigęs Mediei- 
j nos fakultetą Ruprecht-Carl 
i universitete, Heidelberge, atli-

PASAKA
Vieną kartą, kitame pasaulio 

krašte, gyveno toks žmogus —
“ ‘Laisvosios Lietuvos’ ben-,dvasia. Jis buvo nepaprastas, 

dradąrbių klubo nariai, vado- Ryte jis pavirsdavo dvasia ir 
vaujami redaktoriaus A. J. Kau išvykdavo į kraštą blogų vaikų 
lėno ir redakcijos kolegijos na- gaudyti. Sugavęs tokius vaikus, 
rįų — v. Kačinsko, Pr. Luko- i nešdavo juos į savo urvą, kuris 
ševičiaus ir B. Novickienės, į buvo prie didelės, gražios, ne- 
klubo įsteigimo proga, 1962 m. paprastai gražiom gėlėm ir me- 
liepos 13 d. nutarė: Idžiais apaugusios upės — Ne-

“Sveikinti Leonardą Valiuką, muno. Ten leido jiems laisvai 
AMERICANS FOR CONGRES- gyventi ir mokė gerais būti. 
SIONAL ACTION TO FREE Dvasia, atsiradusi urve, tap- 
THE BALTIC STATES koordi- davo žmogum, o vaikai nykštu- 
natorių ir pareikšti jam, Va- kais. Vaikai ne tik mokėsi, bet 
liukui, ir jo bendradarbiams ir padėdavo tam nepaprastam 
padėką už jų pastangas apginti žmogui. Jie turėjo tvarkyti ur- 
Ameriką nuo komunizmo ir iš- vą ir palaikyti švarą, 
laisvinti Lietuvą iš raudonosios

Lietuvaitė.

lias”. Kultūros kongreso pas-,, ,. ... .. x , . ., , ,. kęs disertaciją apie piktybiniuskaitos bus spausdinamos sne- . , , ,. , ... . . . , * i kaulų skaudulius 1943-1961 m.ciahame leidinyje ir jau dabar ____ ___
paskaitininkai yra prašomi savo
parašytas paskaitas siųsti ati
tinkamos sekcijos vadovui.

X Kursai motinoms. Kaip ap
sieiti praktiškai ir prasmingai 
su vaiku namuose, kaip išvengti 
ar pataisyti jau esamus nesklan 
durnus ir konfliktus su mūsų 
mažaisiais ir kitokiomis pagei
daujamomis temomis D. Petru- 
tytė kalbės dviejų savaičių (še
šių susirinkimų) kursuose, ruo

! Heidelbergo universiteto chi
rurginėj klinikoj ir įgijęs medi
cinos daktaro laipsnį, grįžo iš 
Vokietijos į Chicagą.

X Mokytojos Marijos Nijo
lės Galbuogytės ir Vidmanto 
Raišio sutuoktuvės įvyks Šv. Jur 
gio par. bažnyčioje rugp. 4 d. 
12 vai., šv. mišių metu. Apei
gas atliks kun. dr. J. Prunskis. 
Marija Galbuogytė yra pasie
kusi magistrės laipsnio biologi-

Tame urve buvo daug įvai- 
vergijos. Mes, ‘Laisvosios Lie- ■ riaušių paslaptingų dalykų. Bu- 
tuvos’ bendradarbių klubo na- jvo ten šuo, kurio uodegą pa- 
riai, esame ir būsime su jumis, tempus, kuproje išaugdavo spar 
Nėra garbingo lietuvio, kurs nai. Tie sparnai mirgėdavo gra- 
neremtų jūsų darbo.” žiausiomis spalvomis. Vaikai,

Pasirašė: A. J. Kaulėtas, re- kur buvę, kur nebuvę, tempda-
daktorius; redakcinė kolegija— vo tą šunį už uodegos ir džiaug lyg būtų stebuklingi liepsnos 
V. Kačinskas, Pr. Lukoševi- ' davosi jo nepaprastais sparnais' kamuoliai. Tokių įdomybių bu-

davo juos vėl į tą vietą, kame 
buvo pagavęs.

Palubyje kabojo dideli balio
nai. Pažiūrėjus į juos, matyda
vosi įvairiausios spalvos, o ba
lionai imdavo lengvai suptis,

Pieše Mirga Pakalniškytė

juos perauklėjo. Tas kraštas 
prie Nemuno visai pasikeitė. 
Visi vaikai buvo linksmi ir 
draugiški. Vieni gražiai žaidė, 
kiti skaitė pasakas gulėdami 
paunksmyje, dar kiti dirbdino
si įvairius žaisliukus, su kuriais 
paskui žaidė. Dingo baimė. Gy
venimas pasidarė malonus.

Bet deja. Neilgai taip buvo. 
Nieks nė negalvojo, kad po ke
liolikos gražaus, ramaus gyve-

čius ir B. Noviekienė; klubo Kuo dažniau vaikai žiūrėjo į 
pirm. Aldona Kačinskienė; klu- tuos sparnus, tuo darėsi geres- 

Skaitau iš man prieš porą i bo sekr. dr. K. Sruoga ir klubo ni. Nyko iš jų širdelių blogis, 
dienų dovanotos knygos. “Žmo- | nariai, dalyvavę tame susirin- Kai vaikai visai pasitaisydavo, 
gus yra palinkęs savo dvasinio j kime. , tada žmogus — dvasia paleis-
gyvenimo tobulinimą atidėti, o i
net ir apleisti arba ir visiškai 
užmesti. Kai kada žmogus taip

REKOLEKCIJOS MOTERIMS

ruo- joje ir pedagogikoje, lankyda- , .... .... . , . ,: H tit • • \ • duodasi įsitraukti į visokių dar-1 a_ ma Illinois universitetą. Yra °-i- . . _ . .šiamuose A. L. Montessori d- ma Illinois universitetą. Yra gi 
jos. Teirautis telefonu: j muši Vadžgiry. Jos tėvelis Sta-
PRospect 8-7852. sys Galbuogis yra buvęs mo- , , ,. , , ...!. , . _ . . . , gyvenant, bedirbant, besikars-

X Tamasunii šeima, Brighton j čiuojant, žmogaus dvasia pa
mažu išsenka, išdžiūsta, išsi
blaško ir visiškai susilpnėja. 
Mūsų dvasia ataušus ir atša
lus, nebeturės kuo gyventi ir 
mūsų uolumas, ir mūsų darbai 
pamažėli turės apmirti. Taigi, 
pirmon vieton visada reikia 
statyti savęs tobulinimą.” 

J (Ark. J. Matulaitis-Matulevi- 
Į čius “Užrašai”).

Iš tikrųjų, kiekvienas žiburys

Parko verslininkai, išvyko atos- ^as Laižys Roosevelto universi- 
togų į savo vasarvietę Michi- | ^te baigė chemijos studijas, 
gan City, Lon^ Lake. pakviestas dirbti Illinois univer

! siteto medicinos centre.
X š. Pranciškaus Vienuoly

no Rėmėjų 2 skr. parengimas 
įvyko liepos 22 d. Vyčių svetai
nėje. Daugiausia knygučių ir ti
kėtų išplatino skr. pirm. Ona 
Zalandauskienė ir S. Jocienė. 
Pasidarbavo svetainėje pirm., 
A. Zalandauskienė, S. Jocienė, 
A. Jasparienė, H. Širvinskienė, 
J. Kerulis, A. Paukšta, A. Ko- 
valauskienė, Tomasūnienė, J. 
Petkunienė ir kitos. Buvo atsi
lankiusios Seselės, atostogau
jančios Chicagoje: sesuo M. Col- 
leta širvinskaitė ir sesuo M. 
Joyce Biežytė. Buvo svečių ir 
iš kitų kolonijų. Parengimas ge
rai pavyko. Visas pelnas bus

X Už a. ą. Elenos Jasaitie
nės, prieš 2 metus mirusios 
sielą, rugp. 4 d. 7:30 vai. ryte 
bus atnašaujamos šv. mišios su 
egzekvijomis Gimimo Šv. P. 
Marijos bažnyčioje (Marąuette 
Parke).

bų sūkurį, kad jam pačiam nė 
kiek laiko nepasilieka. Taip be-

X Indre (Pahokaite) ir Do- . ... _. . .. ....... ... . . . , _ išsenka, tik Dievo malone galinatas Tijūnėliai, neseniai suku-’ ... ’. .. .. , ,.v . .. .. . . . I papildyti reikalingą alyvos kie-rę seimą, grįžo is povestuvines I f. , . . . - • ., .. . .. , . , . kį, kad degtume, sviestume irkeliones, apsitvarkė butą (9976U,’ v , • , • , •~ .... , . . . , . , , sūdytume aplinką ir kiekvienąS. Wmston Avė.) ir tuojau pat . . t
užsisakė dienraštį DRAUGĄ, *"» . pa',es,tas

į ar kurį tik atsitiktinai sutinka- 
X Pranciška Paszko, gyve-*me savo igyvenimo kelionėje, 

nanti 7144 So. Fairfield Avė, Dvasios gyvenime reikia nors
Chicagoje, po operacijos grįžo 
iš ligoninės ir sėkmingai baigia
sveikti. Ta vyresnio amžiaus lie

pasveikinti šv. Pranciškaus Se- įuv^ yra paro(jžiusi ypatingą
sėlių Rėmėjų seimą, kuris į- 
vyks spalio 14 d. Š'v. Jurgio 
par. svetainėje.

X Jaunimo Centro Studentų 
ansamblis numato vykti į Mi- 
chigano valstybėje veikiantį 
menininkų židinį — vasarvietę, 
kur pademonstruos lietuvių tau

ryžtą — pernai buvo pati viena 
nuvykusi aplankyti Šventąją 
Žemę, jau antrą kartą savo gy
venime.

STOKOWSKI DIRIGUOS 
ORKESTRĄ

Leopold Stokovvski bus sve
tinius šokius ir padainuos tre- čias dirigentas, spalio 4—6 d.,
jetą lietuviškų dainų. Viskas kai Chicagos simfoninis orkes- 
bus atliekama atvirame ore prie tras pradės 72-jų metų sezoną, 
laužo, įrengus specialų apšvie
timą iš medžių. Mūsų šokėjus 
lydės akordeonistas stud. Ma- 
tastavičius. Toje menininkų va
sarvietėje dabar gilina meno 
studijas dail. Braždys, kuris pa 
deda šią išvyką suorganizuoti.
Studentų ansambliui vadovauja 
šokių mokytoja L. Braždienė.

X Ona Zalandauskienė, 4046 
So. Francisco Avė, varduvių 
proga buvo pasveikinta savo ar
timųjų, taipgi gavo sveikinimus 
iš Lietuvos nuo giminių iš Kau
no ir Vilniaus.

X Vaclovas Noreika, 2418 W.
Marąuette Rd., Chicago, yra 
davęs nuotraukas Alto metinia
me suvažiavime. Vakar Dienos 
Drauge to suvažiavimo nuotrau 
kos taip pat buvo paruoštos 
V. Noreikos.

kartkartėmis pašvęsti laiko nu
valymui dulkių, kad viduje esan 
ti gėrio kibirkštis galėtų su
spindėti dieviškąja šviesa, kuri 
žmogaus gyvenimą įprasmina 
ir išlaiko.

Visos lietuvės moterys malo
niai kviečiamos dalyvauti užda
rose rekolekcijose lapkričio 9, 
10, 11 dienomis 116 S. Long- 
wood St., Chicago, Amerikie
čių moterų vienuolyne. Reko
lekcijas ves tėvas A. Spurgis. 
Registruotis tuojau. Dienomis 
Šimaitis Realty, telef. CL

Rochesterio, N. Y., Lietuvių Bendr. Lituanistinė mokykla išleido pirmą baigusiųjų laidą. Nuo
traukoje studentai, baigę lit mokyklą, Bendr. valdyba ir dalis mokytoju. Sėdi iš kairės j dešinę: 
Marytė Sinkutė, Živilė Vitkutė, Aldona Vitkutė, Marytė Poškute, Violeta Regina itė, Laimutė Stas
kevičiūtė, Danutė Janušaitė, Nelvtė Yurkutė, nepilnai matosi Irena Jankunaitė. Antroje eilėje 
stovi: Juozas Yurkus — narys švietimo reikalams, Bronius Krokys, mokyklos vedėjas, Kazimieras 
Sabalis, Bendr. vald. p-kas, Gintutis Regina, Algis Sabalis, Alcnis Jankus ir Raimundas Obalis.

Jadvyga ir dr. Adolfas Damušiai sii savo dukrele Ginta-Bernadė
ta iš Detroit, Mich. Jie dalyvavo ALt-o metiniame suvažiavime 
Chicagoje ir ta proga aplankė Draugą.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Barboros Armonienės kny 
gą “Leave Your Tears in Mos- 
cow” įtraukė į savo platinamų 
knygų katalogą labai plačius 
ryšius Amerikoje turinti leidyk
la — knygų prekybos įstaiga 
The Nevvman Bookshop, West- 
minster, Md.

— Vincenta (Buivydaitė) ir 
Pranas Narusevičiai gyveną 
Medea, Pa., liepos 20 d. atšven
tė 15 m. vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Buvo atvykęs iš Toron 
to sūnus Henrikas, o iš Detroito 
Stefanija ir Edvardas Petraus
kai, taipgi Genovaitė ir Vincas 
Vaičiūnai.

vo nepasakyta daugybė. Vaikai 
negalėdavo visko apžiūrėti ir 
turėdavo pasitaisę grįžti namo.

Taip tas žmogus — dvasia
išgaudė visus blogus vaikus ir ! nimo, vėl atslinks į tą kraštą 

blogis, baimė, nepasitikėjimas ir 
neviltis. Tačiau taip įvyko. Jau 
daug metų ta pati dvasia dar
buojasi, gaudydama blogus 
vaikus ir auklėdama juos. Šį 
sykį jai labai sunkiai einasi. 
Nežinia kada dvasiai pasiseks 
perauklėti tą nelaimingą kraštą 
prie Nemuno.

Danguolė šukelytė
1962. I. 27

PIRMOJI PAMOKA
Gražų šuniuką turiu, aš, 
Lėtūnelis jis vardu.
Jis lietuvis, kaip ir aš,
Svetur gimėme abu.

Juodas plaukas, ilgos ausys, 
Jam jau metai vieneri. 
Atsidėjęs dėdės klausos, 
Treniruotė jam sunki.

— Sėskis, kelkis ilgaausi — 
Dėdė sako atidžiai.
— Nežiopsok, per - nosį gausi, 
Tu turi išmokt gražiai.

sėjo mėn. 9 d., sekmadienį, Los 
Angeles Breakfast- Club patal
pose, 3201 Los Feliz Blvd., Los 

kusi 82 m. amžiaus. Palaidota . Angeles mieste.
liepos 30 d. Chardon Rd kapi- VENESUELOJ

— Gailestingoji sesuo Graži
na Dudaitė mėnesiui laiko atos
togų iš Baltimorės atskrido į 
Caracas miestą; apsistojo pas 
Domeikus.

Lėtūnėlis jau pavargo, 
Sunki pirma pamoka. 
Nuo įtempto jojo darbo, 
Skauda, sukasi galva.

— Na tai ačiū, — dėdė sako, 
Šiandien jau ir bus gana.
O Lėtūnas valgyt prašo,
Vai skani mamos putra.

Danutė Šliogerytė
nese.

— II. Janužys, prieš 4 metus 
iš Venecuelos atvykęs į Cleve- 
landą, dabar persikėlė į Kalifor
niją, kur atidarė savo prekybos 
įstaigą.

— J. Mėlis, pianistas, rodosi — Venecuelos Lietuviu Savi- -n f it* i e
televizijos programose Clevelan šalpos bendruomenės visuotinis • ~ , ĮYtiy^ja ,/rena
de Rno-n 2 d 8 vnl 30 min — ■ • , ,, Trinkunaite, kabinete įsitaisiu-ae. įtugp. z u. o v ai. ou min. suvaziavima-s įvyko Maracay . . . . . . .
Public auditorijoje turės savoimįesįe i®1 ir rentgeno įrengimus,, turi
koncertą kartu su Clevelando Buvo išrinkti šie narekrūnai: I sėkmingą praktiką sostinėje 

Caracase.
— “Atgarsiai” — tokiu pa-

Buvo išrinkti šie pareigūnai: 
centro valdyba: pirm. Z. Do- 

įmeika, vicepirm. J. Bieliūnas,
vasaros orkestru.

— Jurgis Gliaudą populiari
na lietuviškus leidinius ‘ Euro-, sekr. h. Gavorskas, ižd. T. Trin 
pos Lietuvoje’, pastoviai duo- .kūnaitė ir narė A. Vaisiūnienė. 
damas naujų knygų aptarimus .Garbės teismas: pirm. L. Stas- 
specialiame skyriuje “Savaitga-; kevičiuSj sekr. M. Bundelis ir 
lis su knyga ’. . į narys p. Grosas. Į centro kon-

— Ramūnas Valteris, Bir- itrolės komisiją buvo išrinktas 
minghamo universiteto chemi- I pirmininku Z. Garšva, 

liko 2 dukteri ir sūnų. Duktė nes inžinerijos studentas, iš — Romualdas Naujalis ket- 
Edna ištekėjusi už Jono Lauru- LoiJdono atskrido i New Yorką virti metai studijuoja Venecue- 
šonio. Jaunesnioji — ištekėjusi ir cia International Niekei and los Centrinio universiteto Agro- 
už kapitono, kuris dabar yra ,Co bendroveJc atlieka 3 mene- nomijos fakultete, Maracay 
Havajuose.

— Mirė buvusi Sibiro trem
tinė. Stanislava Eidrygevičienė, 
prieš kelerius . metus dukters 
Vladės Maciejauskienės pastan
gomis iš Sibiro per Lenkiją at-! klubas organizuoja didžiulę lie-, dejas.

— Mirė Steponas March-Mar- 
chiauskas, gyvenęs Pauslboro, 
N. J. Turėjo1 74 m. amžiaus. Pa

siu praktiką. į mieste; bestudijuodamas dirba
A. a. Balys Klimas mirė Agronomijos tyrimų įstaigoje.

vėžiu Salfordo Ladywell ligoni
nėję, Anglijoje. ,kame Tex-fin fabrike, Maracay

— San Diego, Calif., Lietuvių ' mieste, yra vieno skyriaus ve-

Inž. V. Venckus modemiš-

mieste. Vasaros atostogoms pa 
sirinko JAV.

vadinimu Venecueloje yra lei
džiamas dvimėnesinis Lietuvių 
Savišalpos bendruomenės žur
nalas. Išėjo jau 9 nr. Redakcinį 
kolektyvą sudaro: B. Domeikie
nė, I. Staskevičienė ir J. Klo- 
vaitė. Žurnalas mimiografuo- 
tas. Duodama lituanistinių 
straipsnių, beletristikos ir gau
siai informacijų.

URUGVAJUJ
— Lietuvių Radijo valandėlė 

transliavo B. Sruogos “Milžino 
paunksmę”, plokštelėn įrašytą 
Kanadoje.

. vykusi į JAV, į Clevelando apy-, tuvių išvyką į Kalifornijos Lie- 
i linkės, mirė liepos 26 d., sulau- į tuvių dieną, kuri įvyksta rug-

■— M. Delertienė dirba kaip 
gailestingoji sesuo Maracaibo

Pirkite JAV Apsaugos 
B o n u s i




