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KAIP AFRIKIEČIAI SPROGDINO IR 

DEMASKAVO KOMUNISTŲ FESTIVALĮ
Dar apie pasimatymus su liūdną įspūdį padariusiais turistais iš Lietuvos. Lietuviai blogiausiai 
atstovavo savo kraštą. Afrikiečiai energingai demaskavo diktatūrinį pobūdį festivalyje. Jų nuo

mone, jis buvo visai nesėkmingas 

V. ALSEIKA,

Vergų siena

BERLYNAS-LAISVĖS SIMBOLIS
Ir Vakarų rezistencijos prieš komunizmą barometras
NEW YORK. — Kremlius, ne. retų laikytis kietai ir reikalauti

HELSINKIS. — Pereitą kar
tą paminėjus apie lietuvius tu
ristus, atvykusius aplankyti fes
tivalio baigiamuosius parengi
mus Helsinkyje, dar galima pri
durti, kad tos “naujosios kla
sės” atstovai ne tik vengė eiti 
į bet kokias kalbas su lietuviais 
— vakariečiais, bet įvairiais bū
dais siekė “raudonaisiais argu
mentais” kaip vandeniu užpilti 
pasikalbėjimo dalyvius. Dar bū 
dingą, kad tų turistų galvosena 
tiek primityvi, kad tenka net 
nustebti, kaip tokio riboto, par
tinės agitacijos persunkto men
taliteto žmonės nors ir kelioms 
dienoms paleidžiami pasižmonė
ti į užsienių kraštą, štai vienas 
pavyzdys: mūsų atominės bom
bos švarios, o ameriikečių — 
ne. Kodėl į festivalį neatvyko 
astronautas Glenn — matyti, 
kad Amerika nusistačiusi prieš 
tą jaunimo festivalį, kuris sie
kiąs taikos ir draugystės...

Tematė Laisvę, Vilnį, bet... 
pažįsta ir “Draugą”

Tie Lietuvos turistai, taip men 
kai, skurdžiai atstovavę šių die 
nų Lietuvą Suomijos sostinėje, 
tesugebėjo politrukišku stiliumi 
pulti festivalio stebėtojus — lie 
tuvius (nors jų tarpe buvo ir 
vienas JAV delegacijos narys) 
ir ta proga suskubo pasigirti, 
kad mes, girdi, žinome, kas vyks

Belgai grįžta į Kongą
Kongiečiai nusisuko nuo sovietų specialistų

LEOPOLDVILLE, Kongas. 
•— Lenkų korespondentas iš 
Kongo rašo, kad belgų ištrėmi
mas baigėsi. Po pirmojo įkarš
čio, keršto ir atsiskaitymo lai
kotarpio Kongo negrai suprato, 
kad be belgų pagalbos jie dar 
ilgai negalės tvarkytis, todėl 
belgai grįžta į savo turėtas pa
reigas su dar didesniu atlygi
nimu, negu turėjo prie kolonia- 
linio režimo Konge.

Kongo sostinėje Leopoldvillė- 
je mokyklos, biurai, fabrikai, 
maudyklos, restoranai pilni bai 
tųjų žmonių, o sostinės gatvėje 
negrės tarnaitės baltomis pri
juostėmis vaikšto su europiečių 
vaikais.

Kai Kongą valdė belgai, Leo- 
poldvillėje gyveno 22,000 belgų; 
dauguma buvo pabėgę nuo kon- 
giečių negrų teroro. Šiuo metu 
Leopoldvillėje yra jų 15,000 ir 
kas savaitė vis daugiau grįžta 
iš tremties.

Įdomu, kad nepriklausomame 
Konge sovietai su savo sateli
tais norėjo savo specialistus į-

KALENDGRIUS
Rugpiūčio 11 d.: šv. Zuzana, 

Pūtis, Parutė.
Rugpiūčio 12 d.: 9 sekm. po 

Sekminių, šv. Klara, Laimutė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— dalinai apsiniaukę, apie 80 
laipsnių, vakare galimas lietus; 
rytoj galimas lietus.

ISaulė teka 5:53, leidžias 7.58.

specialus atstovas Helsinkyje

ta pas jus, t. y. Vakaruose. Kai 
jų paklausi, ką jie skaito iš Va
karuose leidžiamos spaudos, jie 
tesuminėjo “Laisvę” su “Vilni
mi”, o viena iš trijų turistų gru 
pėje moterų dar paminėjo “ma
čiusi” ir “Draugą”. Tiesa, be 
kelių akiplėšiškų žmogystų, toje 
grupėje buvo ir ramesnių asme
nų, buvo ir vienas teatro reži
sierius, vienas elektrinės tar
nautojas ir kt. Deja, iš tos ave
lių kaimenės, skubančios į auto
busą ar į valgyklą, nebuvo nė 
vieno sąmoningesnio ar drąses
nio žmogaus, sugebėjusio bent 
pasiteirauti, kaip gi gyvena tie 
lietuviai Vakaruose, ką jie ku
ria ir pan. Tai įbuvo marijone- 
tės vieno ar trijų politrukų ran
kose ir tai buvo akivaizdžiu liu
dijimu, kad šių dienų sąlygose 
Lietuvos režiminiai vadovai ne
sugeba parinkti ne tik tinkamų 
delegatų, bet ir kultūringų tu
ristų.

Tuo tarpu ir rusai pasirodė esą 
džentelmenais

Lietuviai, atvykę iš Vakarų 
kraštų, spaudos žmonės, moks
lo ar studentijos atstovai, fes
tivalio metu yra kalbėjęsi su 
daugeliu tautybių žmonėmis. Jų 
tarpe buvo ir spalvotųjų, buvo 
ir sovietinės delegacijos narių, 
buvo ir satelitinių kraštų parei
gūnų, net ir partinių darbuoto-

kurdinti belgų vieton, bet kon- 
giečiai, matyti, nori savo buvu
sių valdytojų belgų specialis
tų paramos.

Amerikiečiai frizuoto-
jai Ispanijoje

MADRIDAS. — Dvidešimt vie 
nas amerikiečių frizuotojas at
vyko į Ispaniją su foto apara
tais ir filmų kameromis. Jų eks 
kursinis tikslas — ispanų mote
rų šukuosenų (frizūrų) nukopi- 
javimas. Frizuotojų nuomone, 
niekur pasaulyje nesą tokių gra 
žiu moterų šukuosenų ir tokio 
šukuosenų įvairumo kaip Ispa
nijoje.

JAV paskola Čilei
WASHINGTONAS. — Žemės 

ūkio departamentas užvakar 
pranešė, jog jis paskolins Čilei 
$19,575,000 pirkti iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių ūkio gami
nių.

Marokas nerimauja 
dėl dolerių netekimo
ROBAT, Marokas. — Marokie 

čių vyriausybė pradėjo jau ne
rimauti dėl netekimo “jankių 
dolerių”, nes Jungtinės Ameri
kos Valstybės pažadėjo apleisti 
savo bazes Maroke 1963 metais. 
To norėjo Maroko valdžia. Vie
nas marokiečių pareigūnas pa
reiškė; “Marokas jau nebespau 
džia Jungtines Amerikos Vals
tybes išeiti iš krašto”.

■jų neišskiriant. Kas gi pasiro
dė? Didžiulis skirtumas lietu
viškų atstovų nenaudai. Šie šauk 
te šaukė: grįžk namo arba su 
mumis nesi joks pasikalbėjimo 
partneris, kuriam ir rankos pa
duoti nereikia... (beje, iš mote
rų lietuvių viena griežtai pro
testavo: aš jums ne panelė, 
mes juk turime gražų žodį 
“draugė”...). Rusai kalbėjosi 
daugeliu atvejų draugiškai, len
kai pasirodė džentelmenai, mie
lai ne tik kalbėjosi, bet ir vai
šinosi savo laive “Mazowsze”, 
dar ir čekai su vengrais pasiro
dė esą išsilavinę žmonės. Lietu
vių delegatų ir turistų atšiau
rumas ir vietomis nepažabotas 
brutalumas buvo tikra staigme
na ir paliko nemalonų įspūdį. 
Tačiau čia ir ne vienam mūsų 
kilo mintis — ar gali būti tvir
tas toks režimas, kurio atstovai 
užsienio sostinėje ir tai ne “im
perialistinių Vakarų” mieste, 
taip prisibijojo, taip vengė savo 
tautiečių ?
Protestai, delegacijų byrėjimai 

festivalyje
Dar kelias dienas prieš pasi- 

biagiant,'HelsinlrttT*^žlhnimo fes
tivaliui, buvo aišku, kad komu
nistiniai rengėjai juo toliau, juo 
labiau susidurs su pasipriešini-

(Nukelta į 5 psl.)

JAV ambasadorius
neįstengia įtikinti
premjero Nehru i

Kad nepirktų sprausminių iš 
Sovietų Sąjungos

NEW DELHI. — Jungtinių i 
Amerikos Valstybių ambasado-! 
rius J. Kenneth Galibraith, ban
dąs įtikinti premj. Nehru, kad 
jis nepirktų Sovietų Sąjungos 
Mig-21 sprausminių lėktuvų, 
praneša, jog “Nehru yra nepa
judinamas mano iškalbos”. Tuo 
tarpu Galbraith ruošia pareiš
kimą, pasmerkiantį lėktuvų pir
kimą, kuris bus paskelbtas kai 
Nehru nupirks sprausminių ko- ’ 
vos lėktuvų Sovietų Sąjungoje.

De Gaulle vizituos I

ALŽIRAS, Alžirija. — Jei vi
si “jeigu” bus išspręsti, Pran
cūzijos prezidentas de Gaulle 
padarys oficialų vizitą naujoje 
nepriklausomoje Alžirijoje šių 
metų gale. Tačiau taipgi priklau 
sys nuo pirmesnio vizito Pary
žiuje Alžirijos prezidento, kuris 
dar teks išrinkti.

Kas nors įkišo liežuvį
RYTŲ BERLYNAS. — Nors 

nutylėta, bet lenkų diplomatas 
buvo sulaikytas bandant įšmu- 
geliuoti vokiečių porą į Vakarų 
Vokietiją. Normaliai diploma
tas, turįs diplomatinę neliečia
mybę, gali važiuoti automobiliu 
pasieniu be patikrinimo, bet kas 
nors įskundė.

Diplomatas, turėjęs gauti 1, 
000 Vakarų Vokietijos markių 
už darbą, buvo nuvežtas į len
kų ambasadą, jį klausinėjus pen 
kias valandas Rytų Vokietijos 
saugumo policijai.

Suomijos parlamento rūmai Helsinkyje

PRIEŠ BET KOKĮ KOLONIALIZMĄ
Smerkiami prievartos darbai ir kitų tautų diskriminacija

GENEVA, Šveicarija. —
Nors Tarptautinė darbo konfe
rencija Genevoje jau prieš kele
tą savaičių pasibaigė, jos kai 
kurie svarstymai ir nutarimai 
tik dabar labiau išryškėjo.

Taip, pvz. priimtas nutari
mas, kad svetimšaliai, dirban
tieji kitoje valstybėje, nebūtų 
diskriminuojami. Asmenims be 
pilietybės turį būti taikomos 
ypatingai plačios privilegijos, 
nes jų negali ginti jų tikroji 
valstybė. Panašiai turį būti trak 
tuojami pabėgėliai.

Ilgoje eilėje kitų nutarimų pa 
žymėtinas, naujas konferencijos 
pareiškimas, smerkiantis prie
vartos darbus, nepaisant, ar jie 
būtų vykdomi iš ūkinių, socia
linių ar politinių priežasčių.
Konferencija patvirtino pernykš 
tį nutarimą, daryti visas pas
tangas, kad prievartos darbai 
visur išnyktų. Nes pasmerktieji 
prievartos darbams pasidaro 
vergais.

*
Kaip žinoma, Berlyne neseniai 

įvyko 7-tasis pasaulinis tarp
tautinių laisvų profesinių orga
nizacijų sąjungos kongresas. Pa 
gal dabar paskelbtus galutinius

Trumpai iš visur
— Prezidentas Kennedy va

kar Baltuosiuose Rūmuose ta
rėsi su ekonomistais patarėjais.
Pirmadienį 6 vai. vak. (Chica
gos laiku) jis per televiziją pa
sakys kalbą ekonominiais rei
kalais; praneš ar bus sumažinti 
mokesčiai.

— Du kunigai užvakar nu
skendo Huron ežere, Mich. Nu
skendo broliai kunigai: Norbert 
J. Fleckenstein, 39 metų, Ma- 
ryknoll seminarijos studentų

rrn a ir ■filncinTi incj ■nT’nfpcin- pramonininkas paskirtas į premjero
nimo biuro Detroito arkivysku
pijoje direktorius.

— Viešojo darbo sistema. Pir
masis viešojo darbo biuras An
glijoje buvo atidarytas 1855 me 
tais ir nacionalinė sistema bu
vo sudaryta 1909 m.

— Prancūzai kovoja su miš
ko gaisru. Daugiau kaip 2,500 
ugniagesių, kareivių ir policinin 
kų vakar kovojo su miško gaiš 
ru Rivieroje. Dar tokio didelio 
gaisro ten nebuvo per keletą 
metų.,

— Kinijos komunistų vyriau
sybė užvakar pareiškė, jog ji 
pritaria Sovietų Sąjungos ato
minių bandymų atnaujinimą, 
nes, girdi, komunistinis blo
kas, turi turėti atominį prana
šumą prieš Vakarus.

apie kolonializmo likvidavimą 
prasideda tokiu pareiškimu: 

“Laisvasis profesinis judė
jimas yra įsitikinęs, kad bet 
kokios formos kolonializmo 
visiškas likvidavimas yra lem 
tingas veiksnys įgyvendinant 
laisvę, ūkinę pažangą ir so
cialinį teisingumą”.

Naujausios
žinios

— Buvęs prezidentas Hoove- 
ris, 88 metų, atidarė West 
Branch, Iowa, biblioteką, kuri 
turi jo vardą. Jis pabrėžė: “Ko
munistų valdomi kraštai susilp 
nino Jungtines Tautas” ir pa
siūlė sudaryti laisvųjų tautų 
grupę, kuri veiktų be komunis
tų.

— Filipinuose siautė didžiu
lė audra, kuri pasiėmė 150 as
menų gyvybes.

— Libano vyriausybė parei
kalavo nubausti mirtimi 178 
asmenis, kurie dalyvavo sukili
me prieš valdžią; iš jų 84 as
menys jau yra išbėgę i, krašto.

— Buvęs JAV centro žvalgy
bos direktorius Allen Dulles, 
kalbėdamas teisininkams San 
Francisco mieste, pareiškė, kad 
komunistai pralaimi kovą prieš 
laisvąjį pasaulį. Komunistų silp 
numai didės laikui įbėgant.

— Alžirijos nacionalistų iš
laisvinimo armija vakar nužudė 
keturis prancūzų legionininkus. 
Prancūzų vyriausybė pabrėžė, 
kad alžiriečiai nacionalistai su
laužė paliaubų sutartį.

DIEFENBAKERIO MINISTERIŲ KABINETĄ
0TTAWA, Ontario. — Vie

nas iš Kanados vadovaujančių 
pramonininkų buvo užvakar pas 
kirtas į kanadiečių ministerių 
kabinetą, premjerui Diefenba- 
keriui vyriausybę daugiau įtrau 
kiant į krašto ekonominį plana
vimą.

Malcolm Wallace McCutche- 
on, 56 metų, pasitraukęs iš Ar
gus korporacijos viceprezidento 
ir vykdomojo direktoriaus pos
tų, paskirtas ministerių be port 
felio.

Diefenbakeris džiaugsmingai 
prabilo laikraštininkams apie 
McCutcheono paskyrimą.

“Kennedy turi McNamarą, aš

galėdamas paslėpti komunisti
nės sistemos atšiaurios tikro
vės, nesėkmės ir bankroto ir 
neįstengdamas sulaikyti paverg 
tųjų žmonių masinio bėgimo į 
laisvę, savo vergų imperiją ap
statė įelektrintomis vielų tvo
romis, aukštais sargybų bokš
tais ir tūkstančiais KGB karių 
su šunimis sienų saugoti. Ry
tų Berlynui atskirti nuo laisvo
sios miesto dalies pernai rug
piūčio 13 dieną pastatė šiurpią
ją sieną, kuri iškalbingai bylo
ja, kad už jos nėra nei laisvės, 
nei gerovės, bet vien sovietinis 
tautų kalėjimas, kuriame ken
čia ir mūsų žmonės.

Niekam nepaslaptis, kad toji
, . vergų siena, elektros tvoros, sarrezohucnų tekstus, nutarimas ... ’....................... . ’ .gybiniai su šunimis ir įstusun-

tos pasienio zonos, į kurias nie
kam nevalia įžengti ,nėra Magi- 
not sistema apsiginti nuo eg- 
resijos, bet teroro mašina So
vietų pavergtiem žmonėm atgra 
sinti nuo veržimosi palbėgti iš 
komunistinio “rojaus”. Visos 
šios priemonės kalba pačios už 
save ir paneigia bet kuriuos 
Chruščiovo pasigyrimus apie 
komunistinės sistemos pranašu
mą, tariamuosius atsiekimus, pa 
žangą ir gerovę.

Laisvoji Berlyno dalis vaiz
džiau parodo, kad gerovė gali
ma tik laisvėje. Aišku tad, kodėl 
Maskva siekia ir tąją miesto da
lį pavergti, panaudodama suk
čiausias priemones. Laisvasis 
Berlynas kliudo Sovietam jų 
kolonialinei imperijai Rytų Eu
ropoje konsoliduoti. Kremliaus 
valdovai puikiai žino, kad Lie
tuva ir kitos Sovietų pavergtos 
Rytų Europos tautos siekia ir 
sieks tolygių laisvių ir gyveni
mo sąlygų, kuriomis džiaugiasi 
ir naudojasi Vakarų Berlyno gy 
ventojai. Rytų Europai tai at
siekti ir pasiruošti ekspansijai 
į Vakaras, Maskva sukėlė Ber
lyno krizę ir daro viską, kad 
sutrukdytų Bendrajai Europos 
Rinkai sujungti Europą, o Šiau 
rėš Atlanto s-gos (Nato) vals
tybėms sustiprinti savo pozici
jas ir karinių jėgų persvarą. 
Nuo Vakarų laimėjimo šiose 
rungtynėse daug priklausys pa
saulio taika, o taip pat Rytų 
Europos ir Lietuvos laisvės a- 
teitis. Berlynas šiandien yra lais 
vės simbolis ir Vakarų rezisten 
cijos prieš komunizmą baromet
ras.

Šiai kovai laimėti Vakarai tu

gavau McCutcheoną”, — pa
sakė jis.

Palyginęs naują ministerį su 
prezidento Kennedžio gynybos 
sekretorium Robert S. Mc Na- 
mara, Diefenbakeris pareiškė, 
jog McCutcheon yra “daugiau
siai prisidėjęs prie Kanados e- 
konomijos augimo”.

Sklinda gandai, jog Diefen
bakeris prašys parlamentą įkur 
ti naują ekonomijos reikalų mi
nisteriją, kuriai vadovausiąs Mc 
Cutcheon.

Be to, premjeras Diefenbake
ris pakeitė ministerių kabinetą, 
finansų ministerį Donald M. Fle 
ming paskyrė teisingumo minis-

laisvo apsisprendimo teisės ne 
vien pavergta jai Berlyno daliai 
ir Rytų Vokietijai, bet visai So
vietų pavergtai Rytų Europai. 
Toji teisė priklauso visom tau
tom, tuo labiau tom, kurios bu
vo laisvos ir kenčia sovietinę 
priespaudą. Kol tos tautos ne
bus laisvos, tol ir Berlyno pro
blema nebus išspręsta, tol Ber
lyno gyventojai nesijaus sau
gūs.

Nedviprasmiai pasisakydami 
už Berlyno ir Vokietijos laisvę 
ir pasmerkdami Sovietų kėslus 
panaudoti šią Berlyno dalį ko
munistinei ekspansijai į Vaka
rus, kartu reiškiame viltį, kad 
vokiečių tauta, kaip ir visos ki
tos Vakarų tautos, tolygiai 
rems Lietuvos laisvės bylą ir 
neatidėliodamos reikalaus jai 
laisvės ir nepriklausomybės. 

VYRIAUSIOJO LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETO 

PREZIDIUMAS

ĮVAIRIOS ŽINIOS
— Izraelitų ministerių kabinę 

tas vakar rado “priimtiną for- 
mulą” išspręsti ginčą tarp Bri
tanijos ir Izraelio dėl sovietų 
šnipo dr. Roberto Sobleno grą
žinimo į Jungtines Amerikos 
Valstybes. Izraelio oro linijos 
EI Al lėktuvas turėjęs iki va
kar vidurnakčio vežti Sobleną 
į Ameriką, bet šis lėktuvas tik 
šiandien atskrisiąs iš Tel Aviv 
į Londoną, nes atsiradę techni
nių kliūčių.

— Buvęs JAV prezidentas Eii- 
senhmveris vakar Londone pie
tavo pas Britanijos karalienę 
Elzbietą. Eisenhoweris aplan
kė buvusį britų premjerą Chur- 
chillį ligoninėje, kur jis sveiks
ta. Prieš kiek laiko Churchill 
susilaužė blauzdikaulį krisda
mas.

Nigerijos pasiūlymas
LAGGS, Nigeriją. — Nigeri

ja pasiūlė firmoms pastatyti ke
turis karo laivus, kurie kainuo
tų $11,200,000.

Vandens sunaudojimas 
Amerikoje

WASHINGTON, D. C. — A- 
pie 45 procentus vandens Jung
tinėse Amerikos Valstybėse su
naudojama pramonės reikalams, 
tiek, pat žemės ūkiui ir tik 10 
procentų naminiams reikalams.

— Sovietų Sąjunga vakar vėl 
išsprogdino atominę bombą Si
bire.

teriu, teisingumo ministerį E. 
D. Fulton viešųjų darbų miriis- 
teriu, o valstybinių pajamų mi
nisterį nauju finansų ministe- 
riu.

— Sovietų atstovas Zorin, 
dalyvaująs septyniolikos valsty 
bių atstovų nusiginklavimo kon
ferencijoje Genevoje, atmetęs 
naujausią JAV atominio nusi
ginklavimo pasiūlymą.

— Prancūzų vyriausybė įsa
kė areštuoti Georgės Bidault, 
buvusį ministerį pirmininką, ku 
ris esąs pasislėpęs pietų Vokie
tijoje.
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Vyčių seimas

New York-New Jersey apsk
rities Lietuvos vyčiai visom jė
gom ruošiasi priimt delegatus 
ir svečius iš ivairių JAV dalių. 
Dalyviams priruošta įvairi ir 
įdomi programa. Asmenys, norį 
maloniai praleisti keletą dienų 
susipažinimui su kitais daly
viais pirma seimo, malonėkit 
kreipt dėmesį į programą. Rug
piūčio 15 d. 10 va1, ryto auto
busai veš dalyvius į Freedom- 
land, kur bus galima pamatyti 
daug istoriškų vaizdų ir malo
niai praleisti laisvas valandas 
su savo draugais. Rugpiūčio 16 
d. 9 vai. ryto visi išplauks lai
vu — ekskursija aplink Man
hattan salą. Kelionė tęsis tris 
valandas ir apims 35 mylias. 
Bus galima išvyst daug įvairių 
ir įdomių vaizdų, būtent Lais
vės statulą, Brooklyno tiltą ir 
daugiau nepaprasti}, šio laiko 
statybų. Vėliau bus kelionė po 
Jungt. Tautų rūmus. Palydovas 
ves ir aiškins visa apie rūmus 
ir organizacijos veikimą. Pie
tūs bus tautų delegatų valgyk
loje 9:00 vai. vak. “įvairumai” 
Šy. Jurgio salėję, Newark, N. 
J.

Rugpiūčio 17 d. — seimo pra 
džia. Visi dalyviai 8 valandą 
ryto išklausys šv. mišių Šv. Tre 
jybės bažnyčioje. Po pamaldų 
užkandžiai. Robert Treat vieš
buty 10:30 prasidės pirma se
sija su Newark miesto majoro 
sveikinimu. Pietų laiku, vado
vaujant Juozui Boley, bus Mai
ronio 100 metų gimimo sukak
ties mftiėjimas. 2:00 vai., pra

VYČIŲ MEDALIS KONGR. ATSTOVUI RRY J. MRDDEN

Lietuvoje apie mūsų partiza
nus dainuojama:

Jūs žuvot už laisvę garbingoj 
kovoj,

Gimtosios šalies sakalai!
Per amžius lietuviai minė© 

jus dainoj,
Garbė jus lydės amžinai.

Tokią didelę meilę bei pagar
bą mūsų tauta reiškia savo bro 
liams, žuvusiems toje beviltiš
koje, bet giliai prasmingoje mū 
sų tautai, kovoje dėl Lietuvos 
laisvės. Bet ne mažesnės pagar 
bos šiandieną yra verti ir tie, 
kurie mūsų sunkioje dalioje ne
palūžta, bet ir toliau ryžtingai 
bei energingai dirba jos išlais
vinimo darbą. Mes esame lai
mingi, kad šitoje mūsų žūtbū
tinėje kovoje mes esame ne vie 
ni, bet turime visame pasaulyje 
ne mažai draugų, kurie mums 
daug padeda. Lietuvos vyčiai 
net turi savo tradiciją kiekvie
name savo metiniame kongrese 
skirti vienam amerikiečiui Lie
tuvos vyčių medalį ųž nuopel
nus mūsų tautai.

Taip buvo pagerbtas visų lie 
tuvių gerai pažįstamas senato
rius Kcrsten, kuris iškėlė ko

.0051;:
KKMBLEt
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Kainos
nuo

American Classics & Ambassadores 
BANKO FINANSAVIMAS

P A R K E Y RAMBLER
6201 So Western Avenue

Tel. HE 4-2110 Atdara kasdien iki 10 vai. vak.

dedant sesijas, bus proga išgirst 
Vliko pirmininką dr. Antaną 
Trimaką. 8 vai. 30 min. v. kul
tūros vakaras — Rūtos koncer
tas Kearney, N. J.

Rugpiūčio 18 d. visi bendrai 
išklausys šv. mišių Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje, Elizabeth, N. 
J. 10:30 vai. sesijos viešbuty. 
12:30 pietų laike kalbės kun. Da 
vid Pathe, kapelionas Vilią Ma- 
rie Care, Saddle River, N. J. 
2:00 vai. pradžioje sesijų bus 
katalikų akcijos konferencija; 
kalbėtojas prel. Henry G. J. 
Beck bažnytinės istorijos pro
fesorius iš Nekalto Prasidėjimo 
seminarijos, Burlington, N. J. 

j Vakare 9 vai. seimo šokis dvie- 
Ijose salėse.

Rugpiūčio 19 d. 10 vai. ryto 
šventinimas lietuviško kryžiaus 
Sopulingosios Motinos parapi
jos kieme. 10:30 šv. mišios. Ce- 
lebruos vysk. K. A. Salatka iš 
Grand Rapids, Mich. Prieš mi
šias bus pakėlimas į Lietuvos 
vyčių 4-tą laipsnį. Amerikos lie 
tuvių veteranai ir jų Moterų 
sąjunga dalyvaus šio ryto iškil 
mėse. Po pietų 2 vai. paskutinė, 
seimo sesija viešbutyje. 6:30 
vai. vakare banketas, kurio ve
dėjas bus teisėjas iš Warren 
County, N. J., Kazimieras Pau
lis, buvęs centro vald. pirminin
kas. Kalbėtojas šiai pramogai 
— vysk. K. A. Salatka.

Rengimo komisijos pirminin
kas -Juozas Sable, vice-pirm. 
Ann Klem.

F. V.

munizmo padarytas skriaudas 
mūsų tautai. Buvo pagerbtas 
Miehigano gubernatorius dabar 
tinis Valstybės departamento 

: sekretoriaus pajelbininkas C. 
Mennen Williams, kuris yra ži
nomas kaip visų pavergtų tau
tų, taip pat ir mū3ų, geras drau 
gas. Buvo apdovanotas mūsų 
medaliu nenuilstamas kovoto- 

j jas prieš komunizmą kongreso 
atstovas Daniel J. Flood, nes 
kiekviena proga jis visuomet iš 
kelia ir mūsų tautos didžiąją 
neteisybę, kurią komunizmas 
mums padarė.

Šiais metais yra nutarta Lie
tuvos vyčių medalį suteikti kon 
greso atstovui RAY J. MAD- 
DEN iš Indianos. Jis yra tikrai 

į vienas iš geriausių mūsų drau
gų Lietuvos byloje. Būdamas 
narys vienos iš svarbiausių at
stovų rūmų komisijų, Rules 
Committee, daug padėjo praves 
ti vad. Kersteno rezoliuciją ir 

j sudaryti Kersteno komitetą, 
siekiant ištirti komunizmo žiau 
rumus, padarytus laike pirmo
sios bolševikų okupacijos Lie
tuvoje. Taip pat jo pastango
mis buvo pravestas nusistaty
mas senato ir kongreso posė-

J

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. rugpiūčio 11 d. • &

i

40-tįe;« meti} jubiliejinė jūrų skautų stovykla prasideda rugpiūčio 
12 d. “Rako” stovyklavietėje, netoli Custer, Mich. Nuotraukoje 
L.S.S. Jūrų skaučių skyriaus vadovybė. Iš kaires: vyr. valt. Da
nutė Baltramonaitienė, valt. Jūra Bukauskienė, vyr. valt. Janina 
Liskevičiūtė, sktn. Dalia Lukošiūnaitė ir vyr. valt. Vida Janule- 
vičiūtė. P. Petružio nuotrauka

džiuose kasmet paminėti Vasa
rio 16. Jis kiekvieneriais metais 
pats pasako kalbą, keldamas 
Lietuvos išlaisvinimo bylą.

Patys dirbdami ir pagerbda
mi savo draugus, Lietuvos bylą 
kas kart darome vis gyvesnę 
bei aktualesnę. Tai didžiausias 
ir gražiausias dalykas, ką mes 
galime šiuo metu savo kenčian
čiai tautai padaryti.

Ir visus tuos, kurie kovoja 
ar dirba dėl mūsų tautos gerės 
nes ateities bei padeda išlaiky
ti viltį į mūsų pergalę, su nuo

REGULAR *65CR0MWELL ZIP-LINER COATS

širdžia meile mūsų tauta su 
dainium per amžius minės:

...jūs gyvensit tarp mūs
amžinai,

Tėvynė jūs vardą minės.
Iš kartos į kartą, seni ir

jauni
Daina ir maldoj palydės...

Robert S. Koris.
Lietuvos Vyčių 

Centro Valdybos pirmininkas

Pasaulis tėra tik tuščia, bekraš
tė erdvė ten, kur negyvena meilė.

— Rueckert

SPECI
Garsūs 3 sezoną paltai, pas Morris- B. Sachs 

specialiomis kainomis, kurios padaro juos 
didžiausia vertybe Chicagoje. Gražiai pasiūti 
iš grynos vilnonės medžiagos, su vilnoniu 

išimamu pamušalu su rankovėmis, ar jas išimant, 
pagal temperatūrą. Įvairią naujausią rudens 

spalvų ir rasti}, čia parodyto stiliaus ir kitą. 
Dideliu dydžių pasirinkimas: reguliarūs, 
trumpi, ilgi ir ekstra ilgi.

Apžiūrėkit šiuos paltus dabar —■ įsigykit vertingiausią 
paltą Chicagoje už .$48, perkant kreditan ar mokant 

pagal mėnesinį planą be ekstra išlaidą.

Atidarą pirmad. ir ketvirt. vakare — dcvvntovvn — State ir Monrpe ir pietuose — 6638 S. Halsted
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Kanadoje

Windsor, Ont.

KANADOS LIETUVIŲ DIENA į

Rugsėjo 1-3 d. Windsore į- 
vyks IX Kanados Lietuvių die
na, Kanados ir JAV studentų 
suvažiavimas bei sporto šventė. 
Tam išnuomota $8 mil. vertės 
pastatas. Rugsėjo 1 d. Windso- 
ro burmistras M. J. Patrick pas 
kelbė Lietuvių dieną Windsore. 
Tą dieną 1 vai. p. p. Cleary Au
ditorijos galerijoje 201 Rivcrsi- 
de Drive W. atidaroma dailės ’ 
paroda. 6 vai. vali. įvyks susi
pažinimo balius - šokiai Cleary 
auditorijos liuksusinėse salėse. 
Visas šitas pastatas yra vėsi
namas.

Rugsėjo 2 d. 12.15 vai. p. p.' 
uždėjimas vainiko prie žuvu-j 

j siems paminklo, Giles blvd. ir 
Oucllette kampas. 12.45 vai. p.p. 
iškilmingos pamaldos St. Ciaire 
R. Katalikų bažnyčioje, Te- 
eumeh ir Victoria g-vių kam
pas. Šv. mišias celebruos vie
tos vyskupas G. F. Carter, pa
mokslą sakys vysk. V. Brizgys. 

i Pamaldų metu giedos Dainavos 
ansamblis ir solistai. Pamaldos, 
evangelikams bus 1 vai. p.p. Iiu- Į 
teronų bažnyčioje, Victoria ii*
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Giles blvd. kampe; pamaldas 
laikys kun. Leonas Kastizenas. 
6.30 vai. vak. įvyks iškilmingas 
aktas ir koncertas, pereinamo
sios taurės įteikimas sportinin
kams. Koncertinėje programoje 
dalyvauja: Dainavos ansamblis 
su solistais M. Kripkauskiene ir 
J. Vazneliu, Hamiltono ir Det
roito Tautinių šokių grupės.

Rugsėjo 3 d. 7 vai. užbaigtu- 
vių vakaras ir bažnytinio fondo 
laimėjimai Kroatų salėje, 2520 
Seminole Str.

Informacijų būstinė: 201 Ri-

a

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

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

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

verside Drive W., Cleary audi
torija, tel. CL - 28311, CL - 
68598, CL-33406.

M. Kizib;

šventei ruošti komiteto pirm.

Švedai ir pienas
Švedai daug geria pieno pri< 

pietų vietoj alaus, ar kito koki< 
gėrimo. Todėl ir sąkoma, kai 
švedas negali sočiai pavalgyt 
negerdamas pieno.

► * ♦ ♦ ♦ » ♦ 4

RADIO PROGRAMŲ
¥

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų Parduodama Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka V ko
mentarai. muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka Programą veda 
Steponas J. Minkns,,,Biznio reikl
iais kreiptis Baltic Florists 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadvvay, So. Bostone. Telefoną; 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
‘Draugas”

EXPERT REMODEMNG AND 
REPAlftSwt

Modern Kitchons & Bathrooms 
Dormers, Room Additions & 
Home Maintenanco .Service,

NO MONEY DOWN 
Inštitutional Rėpairs

Up to 5 Years to Pay 
KIVERDAGe

HOME IM PROV'riMENT 
W. & E. DeVVitt

vr 1-1270 VI 8-845

LEARN IBM
KEY PUNCH IN 3 WEEKS
Morning—Afternoon—Evening 

and Sat. Člass'es
Call 044—00.03

Rm. 7134 Merchapdise Mart 
4150 N. Milvvaukee, Chicago 

0233 S. VVestern Aye., Chicago 
5217 Hohman, Hahimond, Ind. 
228 N. Gencseo, tVaukegan, iii.

COMPTOMETER SCIIOOl,
(A Victor Coniptometer Oorp.

Activity,);/,

SAVE B Y MAIL !
Postage Paid Both Ways

INVEST Y2HJR MONEY 
WITH OUR NEWEST 

STATE at . . . .
FIRST FEDERAL

SAVINGS & LOAN ASSN.
ANCHORAGE, ALASKA

j| Į F™ O/ COMPOUNDED 

S | /O QPARTEKUY
B CURRENT RATE

...A Each acėonnt in-
’&žKSteSj, sured to $10.000.

5 S B* M e in b e r o f 
F.S.L.I.C.

flV Funds tecd by 
uĮOHaJ; P1 the toth earn
YŽkt’uS ySy from the Ist oi

vįinįiSįz the month.

' First Federal Savings and Iioan I 
i Association 1
| 125 5th Avė., Anchorage, Alaska

Enclosed is $......... Please
opcn an acc’t in the name of. . .
Name .............................,..................
Address ......................... .. ......................
City .......................... State ............

VOSYLIUS FOOB MART
2433 W. 69th St., Tel. PR 6-2113

Gamina ir par
duoda lietuviš
ka© rūkytas 

| dešras, skilan
džius, įvairią rū- 

: kytą- ir šviežią 
mėsą. Liet. sū
riai, saldainiai, 
medus, delikat., 
grocery prekės.
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Mūsų jaunimo organizacijos — lietuvos

VYČIŲ SEIMO BELAUKIANT
Lietuvos Vyčių, Amerikos lie
tuvių katalikų jaunimo orga
nizacijos, metinis seimas įvyks 
ta rugpiūčio 17, 18 ir 19 d. 
Robert Treat viešbutyje, New- 
ark, N. J. Šeiminės iškilmės 
prasidės rugpiūčio 15 d. ir jos 
baigsis su iškilmingu banke
tu rugp. 19 d. vakare. Taigi, 
mūsų organizuotojo jaunimo 
suvažiavimas, jo metinė šven
tė, tęsis beveik visą savaitę.

Vyčiai įgudo labai gerai su
organizuoti savo seimus, ku
rie sutraukia daug gražaus 
mūsų jaunimo. Suvažiuoja sky 
rių bei apskričių atstovai, bet 
dar daugiau atvyksta svečių, 
kad dalyvautų ir seime, ir įvai
riuose pobūviuose, kad pajus
tų organizacijos pulsą ir nuo
taikas. O tos nuotaikos jų sei
muose visada yra geros, opti
mistinės. Seimai, kaip tokie, 
tvarkingi ir darbingi, Nė kiek 
neabejojame, kad toks, jei ne 
iškilesnis, bus ir šiemetinis sei 
mas, nes jis įvyksta ten, kur 
skyriai yra gausūs ir veiklūs.

Šiam vyčių seimui iškilmin
gumo ir orumo priduos daly
vavimas jame pirmojo Ameri
kos lietuvio vyskupo, kuriuo 
yra vysk. Charles Salatka, 
Grand Rapids, Mich., vysku
pas pagelbininkas. Organizaci
jos garbės narių komisija ir 
pati centro valdyba yra nu
tarusios vyskupą Salatką pa
kelti L. Vyčių garbės nariu. 
Garbės nario ženklų iškilmin
gas įteikimas kaip tik bus sei
me. Dėlto gražaus gesto reikia 
sveikinti vyčius. Džiugu, kad 
vyskupas yra maloniai priėmęs 
jų pakvietimą dalyvauti seime. 
Tuo požvilgiu šis seimas bus 
išskirtinas iš buvusių seimų.*

Dar vienas dalykas paibrėž- 
tinas ryšium su busimuoju sei 
mu. Juo pradedamas minėti or 
ganizacijos įkūrimo auksinis 
jubiliejus. Kitais metais bus 
sušauktas jubiliejinis seimas. 
Jis bus Bostone, kurio apylin
kėse padaryta organizacijos 
užuomazga. Reikia manyti, 
kad tame seime atstovai ir 
svečiai jau gaus išleistą Lie
tuvos Vyčių istoriją, kuri jau 
yra parašyta ir netrukus bus 
atiduota spaudai. Tai bus ne 
tik šios vienos mūsų jaunimo 
organizacijos istorija, bet ir 
žymi visų Amerikos lietuvių 
istorijos dalis. Šia knyga bus 
siekiama dar labiau įprasminti 
vyčių veikimą, paskatinti da
bartinį mūsų jaunimą gausin- 
giau į jį įsijungti ir tęsti Die
vui ir Tėvynei darbus toliau.

*
Nuo pat savo įsikūrimo pra 

džios vyčiai įsikinkė į plačius 
darbų barus. Jiems rūpėjo iš
laikyti jaunimą ir katalikišku 
ir lietuvišku. Šiam reikalui jie 
organizavo ir palaikė lituanis
tikos kursus, steigė dramos 
ratelius, organizavo ir palaikė 
chorus, rengė parodas, leido 
periodinį laikraštį “Vytį”, ren
gė lietuvių dienas, kurios su
traukdavo tūkstančius lietuvių 
jaunimo. Kilus I Pasauliniam 
karui, iškėlus Lietuvos nepri

klausomybės atsteigimo šū
kius, vyčiai sukruto remti ir 
darbu ir aukomis Tautos Fon
dą, teikusį nuo karo nukentė- 
jusiems Lietuvos žmonėms pa
šalpą ir finansavusį darbus, 
dirutus dėl Lietuvos išlaisvini
mo. Vyčių vadai ir veikėjai 
stovėjo to didelio ir kilnaus 
sąjūdžio pirmose eilėse. Net- 
trukus po karo visa vyčių eilė 
vyko į Lietuvą įsijungti į jau
nutės kariuomenės eiles ar 
šiaip jau į valstybės atkūrimo 
darbus. Ir šiame mūsų tautos 
darbų bare vyčiai suvaidino 
stambų ir garbingą vaidmenį. 

*
Kai II Pasaulinio karo me

tu Lietuva ir vėl buvo paverg
ta, Lietuvos Vyčiai, kaip ir ki
tos mūsų patriotinės organiza
cijos, labai skaudžiai tai per
gyveno. Tačiau jie rankų ne
nuleido, į beviltiškumą nepasi- 
nėrė. Jie drauge su kitais pat- 
riotingais lietuviais stojo į Lie 
tuvos išlaisvinimo sąjūdžius. 
Vyčiai, matydami kiek daug 
melagysčių bolševikų agentai 
ir propagandistai skleidžia a- 
pie Lietuvą Jungtinių Valsty
bių spaudoje, jie sudarė komi
siją, kuri pasirūpino suorga
nizuoti platų raštingų jaunuo
lių tinklą, kad jie atitaisytų 
bolševikų melagystes, kad pra
neštų laikraščiams teisingas ži 
nias apie lietuvius ir Lietuvą, 
kad padėkotų tiems redakto
riams, kurie teisingai ir efek
tingai garsina Lietuvos var
dą, ir tiems valdžios žmonėms 
bei politikams, kurie gina Lie
tuvą, Šioje darbo srityje vy
čiai labai daug padarė ir už 
tai jiems privalome stipriai ir 
nuoširdžiai padėkoti. Jie buvo 
šaunūs talkininkai Amerikos 
Lietuvių Tarybos ir kitų Lie
tuvos išlaisvinimu besirūpinan 
čių sąjūdžių.

* '
Lietuvos išlaisvinimo ir vi

sos kitos mūsų tautos proble
mos tebėra tos pačios. Jos yra 
didelės ir nelengvai nugalimos. 
Tačiau prie jų priėjimo meto
dai gal kiek skirtingi, nes lai
kai yra kitokie, negu jie buvo 
prieš keliadešimt metų. Todėl 
ir laisvinimo darbe ir pačios 
lietuvybės išlaikyme jaunimo, 
gal labiau suprantančio šių 
dienų polinkius ir reikalavi
mus, talka yra vertinga ir bū
tina. Jis tikrai bus su mumis, 
jei mes būsime su juo. Jie 
mums padės, jei mes jam pa
dėsime. Vyčių skyriai bus veik 
lūs parapijose, jei klebonai 
jiems padės sutraukti į jas dau 
giau jaunų žmonių, jei teiks 
suolatinę globą ir patarimus. 
Jis gali labai daug padėti ir 
lietuvybės išlaikynto rūpesčiuo 
se bei darbuose, jei mes mo
kėsime jį patraukti prie sa
vęs, jei mes jam padėsime. Mū 
sų jaunimą organizuoti, jį glo
boti, jį auklėti religinėje ir 
tautinėje dvasioje, vyčių or
ganizacija, turinti 50 metų vei 
klos tradicijas ir patyrimą, la
bai daug gali padėti. Ir padės. 
Tam ji yra susiorganizavusi, 
tuo ji gyvena.

VAKARU BERLYNAS IR CHRUŠČIOVAS
Kokia Berlyno padėtis metam praėjus po sienos pastatymo.

Nepalūžęs miestas. Chruščiovo viltys

VYTAUTAS VARDYS

Neperseniai Maskvoje įvyku- nį sušlubavusios. Tačiau neil- jai V. Berlynas yra akies lėlytė, 
šiam Chruščiovo pasikalbėjime gam. Bedarbės V. Berlyne kaip ir vokiečiai jo neapleis. Iš kitos 

pusės, jei V. Vokietija išmoka 
bilijonines sumas Afrikos ir ki
tų kraštų paramai, kodėl ji 
negali remti savo sostinės? Tai 
nieko bloga. Dar daugiau, ber
lyniečių ekonominė gerovė nero

su Amerikos žurnalistais Krem ir nėra (oficialiai apie vieną 
liaus bosas pareiškė, jog Va- procentą, ir jis neauga). Ekono- 
karų Berlynas, paliktas tokioj minė produkcija, importas ir 
padėty kaip šiandien, sunyksiąs eksportas nėra sumažėjęs nuo 
ekonomiškai ir kitaip, nes tokio- 1961 m. lygio. Tada buvo im- 
je nežinomybėje kaip dabar mies portuojama prekių už 2.2 bilijo-
tas negalėsiąs egzistuoti. Pa- no dolerių ir eksportuojama šiek do menkėjimo ženklų. Nuo 1950 
žiūrėkime, ar taip atsitiko per tiek daugiau. Taupmenys V. metų V. Berlyne atlyginimai pa- 
pereituosius metus, nuo rugp. Berlyne yra padidėjusios, ne didėjo daugiau kaip du su puse 

pastatė sumažėjusios. Po pereito rudens karto, o kainos tik ketvirtada- 
netikrumų, V. Berlynan grįžo liu; toji gerovė tęsis kaip iki 
visai normalus gyvenimas. Mies šiol. 
to išlaidos kaip ir pirma tebė
ra panašios. V. Berlyno biudže
tas yra apie 1 bilijonas dolerių 
metams.

13, kada komunistai 
‘kinietiškąją” sieną.

27 mylios sienos
Vakarų Berlynas yra nema

žas miestas. Didumu jis pana
šus kaip New Yorko miesto 
pagrindinės dalys kartu: Man
hattan, Brooklyn ir Bronx. Šian 
dien Vakarų Berlyną supa 27 
mylių ilgumo siena, kurią ofi
cialiai galima pereiti tik aštuo- 
niose vietose. V. Berlyną iš V. 
Vokietijos galima pasiekti trau
kiniais, lėktuvais ir vandens ka 
nalų priemonėmis iš trijų pu
sių: Hamburgo, Hannoverio ir 
Frankfurto. Laikas nuo laiko, 
paskiausiai tai dabar, sovietai 
ir rytų vokiečiai trukdo susisie
kimą, suiminėdami keleivius, lėk 
tuvais skraidydami Vakarų lėk 
tuvų linijomis ir pan. Susisieki
mą su Berlynu oficialiai turi 
kontroliuoti sovietai, bet praktiš 
kai visą vokišką susisiekimą (jo 
yra 90% viso susisiekimo) kont 
roliuoja rytų vokiečiai ir tik ka
rinių dalinių susisiekimą — ru
sai.

V. Berlyno ūkinė gerovė

Berlyno teritorija ir gyven
tojų skaičius pasilieka tokie, 
kaip buvę. Jau 1956 m. Berlyne 
gyveno apie 2.2 milijono gyven 
tojų; toks pat skaičius pasilie
ka ir dabar. Šių metų birželio 
mėn. ten buvo 2,197,607 gy
ventojų. Tai reiškia, kad jau ku 
rį laiką Berlynas prarasdavo 
savo prieauglį. Atrodo, kad per 
pastaruosius metus po sienos 
pastatymo gyventojų skaičius 
nėra sumažėjęs, nors pereitą ru 
denį šiokio tokio gyventojų pa
sitraukimo į V. Vokietiją ir bu
vo.

Berlyno ekonominis gyveni
mas per pastaruosius metus taip 
pat nėra pastebimai nukentė
jęs. Sienos uždarymas iš V. 
Berlyno fabrikų atėmė didelį 
skaičių darbininkų, kurie gyve
no Rytų Berlyne. Todėl kai ku
rios įmonės buvo pereitą rude-

Parama V. Berlynui

Nereikia, aišku, užmiršti, kad 
V. Berlynas nuo pat blokados 
laikų 1948/49 m. yra buvęs sub 
sidijuojamas iš Amerikos ir V. 
Vokietijos sumų. Daug Marshal 
lio plano gėrybių buvo nukreip
ta į V. Berlyną ir per pasku-

Chruščiovas gali nesidžiaugti 
nė gyventojais. Kalbėdamas su 
amerikiečiais žurnalistais jis pa 
reiškė įsitikinimą ,jog, jeigu V. 
berlyniečiai galėtų, jie visi su
tiktų įkurti sovietų siūlomą 
“laisvąjį” miestą. Tačiau Berly
no gyventojų dvasia yra žino
ma. Ji antisovietinė. Ji demo
kratiška. Berlynas buvo bene 
pats demokratiškiausias iš visų 
Vokietijos miestų. Ji, ta dva-
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Rimties valandėlei

MARIJOS Į DANGŲ 

PAĖMIMAS
Kun. V. Budzeika

Marijos į dangų paėmimą prisikėlė, tai mūsų skelbimas 
menininkai įvairiai pavaizduoja yra tuščias, tuščias ir jūsų ti- 
savo kūriniuose, bet jų charak- kėjimas” (1 Kor. 15:14). 
teringiausias yra: Marija ap- Išganytojas ne tik mokė žmo- 
siausta dangaus spalvos ap- nes amžinųjų gyvenimo tiesų, 
siaustu, kryžiumi suimtomis bet Jis ir pats jomis gyveno, 
rankomis ant krūtinės ir pąkel- Jis jas patvirtino savo gy vem
tomis akimis į dangų, į kur ap- mo darbais, ženklais ir stebuk- 
supti debesų angelai ją neša. j lais. Netikintiems žydams Jis

Visi žmonės turi mirti ir eiti 
į žemę. Betgi sukūrimo pradžio
je taip nebuvo: žmogus buvo 
Dievo sukurtas ne mirčiai, bet 
gyvenimui. Kai mirtis pasiekė 
žemę, jos niekas daugiau nega
li išvengti. Visi, kurie gimė, tu
ri ir mirti. Jėzus Kristus — 
pats Dievas, — tapęs žmogumi 
turėjo taip pat mirti. Jis nepa

sakė: “Jei aš nedarau savo Tė
vo darbų, netikėkite man. Bet 
jei aš darau ir nenorite man ti
kėti, tai tikėkite mano dar
bams. Darbai, kuriuos aš darau 
savo Tėvo vardu, tie liudija 
apie mane”. (Jon. 10:37, 25). 
Išganytojas turėjo prisikelti ir 
šituo prisikėlimu Jis patvirtino 
Evangelijos tiesų tikrumą, am-

Spaudoje ir gyvenime

MASKOLIAI — KIRVARPOS LIETUVOJE
Vilniuje leidžiamas dienraštis 

“Tiesa” Nr. 177 įsidėjo vedamąjį, 
užvardintą “Kirvarpos”. Jame de
juojama dėl gausių visuomenės 
turto pasisavinimų. Pabrėžtinai 
minimas šis pavyzdys:

“štai prieš kurį laiką Vilniaus 
Eidukevičiaus vardo odos-avaly- 
nes kombinate buvo išaiškinta 
grupė grobstytojų su sukirpėjų 
brigadininku S. Blecheriu prieša
kyje. Jie buvo pernelyg švelniai 
nubausti '— paskirti pagalbinin
kais darbininkais į kitus cechus. 
Tačiau tik pasibaigus bausmės 
laikui, S. Blecheris, Z, Saulkinas, 
A. Orlovas vėl pradėjo dirbti su- 
kirpėjais. Kuo gi tai gali paaiš
kinti, jei ne savo neprincipingu- 
mu, kombinato vadovai? Nepažei
džiama taisyklė visur privalo bū
ti viena — kas jau kartą ištiesė 
leteną į valstybės turtą, tą visuo
met reikia laikyti kuo toliau nuo 
jo.”

Grobstymas tiek gausus, kad 
pvz. Šiaulių “Elnio” odos-avaly- 
nės fabrike dingo 15,000 kvadr. 
decimetrų odos. “Spartos” fabri
ke išgaravo 12 tonų audinių, iš 
kurių išeitų apie 75,000 baltinių.

Kaip matyti iš anksčiau sumi
nėto pavyzdžio, tos “kirvarpos”, 
tai Blecher, Saulkin, Orlov — ru
sai, kitataučiai.

Vedamajame teisingai pažymi
ma, kad tokiuos reikia laikyti to
liau nuo valstybinio turto. Visus 
okupantus rusus reikia laikyti to
liau nuo Lietuvos valstybinio tur
to. Tegu jie danginasi į “matušką 
Rosiją”, nes dabar Maskva daug 
daugiau Lietuvos turto išplėšia, 
negu aukščiau suminėti pavieniai 
ruseliai fabrikuose išvagia.

J. Žvilb.

Kas žmogų moko, kaip gerai 
numirti, tas moko, kaip gyventi.

Montaigne

liuosavo nuo mirties nei savo žinojo pomirtinio gyvenimo bu 
vimą ir visų žmonių iš numiru
siųjų prisikėlimą pasaulio pa
baigoje.

Marijos į dangų paėmimas
Marija yra didinga drauge 

su Kristum. Jei mes galėtume

Motinos. Jis tik vieną išimtį pa
darė sau ir savo motinai: ne- 

\ leido nei savo nei savo Motinos 
kūnui pasilikti žemėje drauge

.. . „. s*a’ iki šiol nerodo jokių palu- gu vįsais mirusiais. Jis prisikė-
tmjjį desimtmetj Bonna V.Ber žimo ženklų, nors žmonės ten ir lė iš numirusiųjų ir savo moti-
lynui yra vidutiniškai sužėrusi 
apie 1 bilijoną markių metams. 
Pereitais ir šiais metais, tiesa, 
V. Berlynas iš Bonnos buvo pa
remtas kiek labiau. Tačiau es
mėje tai ta pati ir labai panaši 
parama, kokia yra buvusi ilgą 
laiką prieš Berlyno sienos pas
tatymą 1962 m. rugpiūčio 13 d.

Komunistai sakys: palaukit, 
dar tik metai praėjo. Vėliau vi
si pavargs ir išsisems. Taip gal
voti nėra pagrindo. V. Vokieti-

supranta gyveną ant ugniakal- ną prikėlė. Šią išimtį Išganyto- 
nio. Savo amžiuje Chruščiovas
V,- Berlyno sunykimo tikriausiai priežasčių ir dėl mūsų išgany 
nesulauks. Berlynas pergyvens mo reikalingumo 
Kremliaus karalių.

jas padarė tarp daugelio kitų atskirti ją nuo Jėzaus misijos, 
tai ji pasiliktų tokia kaip ir 
kiekviena kita šventa moteris. 
Mes negalime kitaip Marijos 
svarstyti, kaip tik drauge su

Apie 200 Meksikos klierikų 
ruošiasi misijų darbui. Jau da
bar trys Meksikos kunigai dirba 
Japonijos misijose. Tai pirmas 
kartas 200 metų laikotarpy, kad 
Meksikos kunigai išvyko dirbti 
misijose.

Kristumi, nes pati Dieviškoji 
Apvaizda nuo amžių ją sujun
gė su savo Sūnaus misija žmo-

Naujų Kryžiaus kelių šventinimas Putname, Conn., Nekaltai Prad. 
Šventinimo apeigas atlieka tėv. Juvenalis Liauba, OFM, jo dešinėje 
kun. dr. Pr. Gaida, nuotraukos dešinėje kun. prof. St. Yla.

šv. P. Marijos vienuolyne. 
— “Tėviškės Žiburių” red. 
(K. Kerbelienės nuotrauka)

Jėzui Kristui reikėjo prisikelti
Visas Išganytojo gyvenimas 

buvo paaukotas mūsų išgany
mui. Prisikėlimas buvo tik pas
kutinis Jo gyvenimo įvykis, bet nilI išganymo darbui. Ir tik su
taip labai svarbus, kad šv. Po- Kristumi ir žmonių išganymo 
vilas net visą paskelbtąją misijoje ji tampa be galo didelė 
Evangeliją atrėmė į šį prisikėli- danguje ir žemėje. Dėlto V. Jė- 
mą. Jis sako: “Jei Kristus ne- zus Jai padarė dvi dideles ir 

pilnas paslapčių išimtis: pa
čioje pradžioje apsaugojo ją 
nuo visokios nuodėmės, o jos 
gyvenimo pabaigoje Jis pasiė
mė ją pas save su kūnu ir sie
la.

Kai Marija mirė, ji pasitrau
kė nuo žmonių akių ir iš šios 
žemės mirusių kapų. Išganyto
jas ją prikėlė. Tačiau, kaip vi
sas Marijos gyvenimas, taip ir 
jos prikėlimas ir į dangų paė
mimas yra nuo žmonių nuslėp
tas. Dievas tai padarė dėl kele
to priežasčių: kad žmonės ne
darytų klaidų ir nepradėtų jos 
garbinti netinkamu būdu — 
dievinti daugiau už patį Dievą, 
kad žmonės labiau įsižiūrėtų į 
jos gyvenimo pavyzdį ir nema
nytų, jog visa svarba yra tik 
išviršinio gyvenimo veikime, 
kad nepaneigtų kontemplatyvi- 
nio gyvenimo.

Kontemplatyvusis maldos gy
venimas yra didesnis už veiklų-

(Nukelta į 5 psl.)

VYTAUTAS VOLERTAS

i UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

— Dar ne, Tomai, dar ne. Tai ne gyvenimas su
dužo, tai tik viena žaizda širdyje. Daug jų žmogus 
turi pakelti, daug nešti ant savo pečių, — sakydavo 
ji, prieš vyrą atsistojusi, kad uždengtų tuštumą 
akims, o pasitraukusi kampan, kur jis nematydavo, 
kukčiodavo ir verkdavo, vos išsilaikydama, kad pati 
iš skausmo nesprogtų.

— Jam bus lengviau, — tęsdavo sugrįžusi. — 
Nereikės pelkėmis braidžioti, purvą minti. Dievo ke
lių nesupaisysi. Gal jį pasišaukė, kad mums, čia li
kusiems, palengvintų, kad Dievą geriau pažintum...

Tomas žiūrėdavo prieš save mirusiojo žvilgsniu, 
išdžiūvusiomis akimis tolių įsikabinęs, ir tylėdavo.

— Kiti visų artimųjų nustojo, o gyvena. Žuvo 
vaikai kartu su tėvais, artimiausi giminės... Mes dar 
mergaitę turime, patys abu esam...

Daug vai daug iškentėjo Julija, vyrą ramindama. 
Tik kai paskutinis šūvis nutilo, kai kiekvienas ėmė 
žvalgytis, kaip pradėti gyventi ir ko griebtis, pabudo 
ir Jasaitis. Tačiau keliai namo buvo uždaryti. Pasuko 
į didžiules kareivines, kur tokių tūkstančiai susirinko. 
Čia jie susigrūdo vienas ant kito, palomis ir marško
mis atsitvėrę, skardinėmis dėžutėmis sėmė iš katilo 
sriubą, kurią kažkas veltui davė, slankiojo pakampė
mis, be darbo ir tikslo, be laisvės patiems ateitį pla- 
nuotis, tik kažko laukdami, kažko tikėdamiesi. Lyg

apipuvę šapai mažoje kūdroje, neturinčioje ištekėji
mo, maišėsi, trynėsi šonais.

Šitaip nuėjo ketveri metai. Tarsi vandenynas nu
ošė. Raibos Jasaičio mintys, lyg palšų putų skridu
liai, margino jį. Maišėsi šios mintys, verpetais besi- 
sukinėdamos, poškėjo ir tirpo, netvarkingam judėji
me susidūrusios. Bangelėmis šokinėdamos, virpėjo, 
kilo ir krito. Diena dienon, naktis naktin. Už palos, 
skiriančios bendro kambario kaimynus, buvęs direkto
rius su žmona pašnibždom dėl cigaretės bardavos. O 
Jasaitis tamsoj žarstydavo mintis, kurios barstėsi ir 
kriko, šalo ir kaito, lyg bulvės žarijose, kai vaikys
tėje, rudeniop galvijus išginęs, prie miškelio ugnį su-| 
sikurdavo.

Rytais, ištrūkęs stovyklos kieman, matydavo prie 
malkinės sėdintį Žaliakalnio vilos ekonomistą. Sklero
zės apakintą, baltų metų palaužtą, ištuštintą ir nu
geltusiu žilumu visiems atsibodusį. Girdėdavo teisėją 
su generolu netvarka besiskundžiančius, kad virtuvės 
šeimininkas vagiąs. Kava esanti juoda bei karti, lyg 
vanduo iš durpinės. Be cukraus žiupsnio, be pieno 
palkšvumo. Pro siauras duris, atsargiai besižvalgyda- 

Įmi, tamsian rūsin slinkdavo žmonės. Ten puskarinin
kis kapodavo švabišką jautį, slaptomis naktį pribaig
tą, dar vakar vežimą tempusį. Mėsa, plėvėmis išpinta, 
žlegsėdavo, tykšdavo ant laukiančiųjų veidų. Valgyti 
reikėjo ir ministeriui, ir urėdui, ir apskrities viršinin
kienei. Puskarininkis mojuodavo kirviu, žerdavosi pi- 

i nigus ir juodosios rinkos karjerą slapta lygindavo su 
pulko aikštėje turėta galia.

Jasaičio mintys būdavo kaip rugsėjy. Pindavos, 
veldavos, taršydavos, kibdavo.

Ir pykindavo. Generolo uniforma kažkada auksu 
žibėdavo, kai išsitempusių kareivių išspaustose pėdo
se prakaitas rinkdavos. Dabar virtuvės šeimininkas jį j 
nelaisvėn paėmęs. O ministeris? Kodėl jis, pamiršęs!

užsidėti cilinderį, taip nuolankiai negyvą veršį stebi? 
Ir apskrities viršininkienė. Apdribusi kiek, nors kaž
kada mokėdavo vyrui patarti, kiek administracinės 
baudos rašyti. Tik puskarininkio galia išlikusi. Svei
ko puskarininkio, savimi pasitikinčio, jaučius įvei
kiančio. Dirba, prakaitą braukia. Atsigaus vakare, 
kai prie stovyklos vartų laukiančią vokietaitę už ran
kos paims.

Žinoma, reikia ministerių, generolų ir urėdų. Ir 
cilinderių ir uniformų. Jasaičiui tik nesmagu, kad tie, 
kuriems minios kepures keldavo, šiandien nematomi. 
Minioje paskendo, kavą apkalbėdami. Tapo mažyčiais, 
kaip jų svarstymai.

Kur tvirtasis žmogus? Tasai, kurį ne uniforma 
generolu padaro, bet galia? Karšta kaip lava, iš vi
daus besiveržianti. Jasaitis apie kūrybą svajodavo. 
Galingą srovę, gyvybe dirvonus apliejančią. Bet štai 
tie, srovę reguliavę, eilėje kantriai laukia jaučio šon
kaulio.

Mintys kraipydavo Tomą, alindavo. Išvargusio 
mintys. Didvyrių ieškančios, kurie nevalgytų ir dar
ganos nejaustų. Kad tokių negali būti, jos nesutik
davo. Ir nematydavo, kad mąžų žmonių, vargo per
ėsiu, bet žmonėmis likusių, aplink buvo daug. Mažy
čių, bet tvirtų,

Bet Jasaitis didvyrių neužtiko. O anksčiau tikė
davo jais. Čia matė vien suktą kovą, kad kiekvienas 
gyvu vabalu išliktų. Pats ir jo artimieji. Iš dienos 
dienon žiopčiojo visi, išskėtę nagus, žemėn įsikibę. 
Buvę dideli ir patys smulkiausieji plėšėsi vienas per 
kitą, lygiai apdriskę ir vienodai pablūdę.

Tomas liovėsi mąstęs, it rūpesčiai dingo. Kam 
rūpintis, kai viskas paaiškėję, ir gyvenimas tapęs pa
prastu? Išlikti gyvam! Va pagrindinė esmė.

(Bus daugiau).



DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. rugpiūčio 11 d. Į

HAPPY Blfel SHAHANĮ. ■

Mjžil

iiiiniiiiiiuiiniiiiiiiiiiiiiniiiNiiiimi

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

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

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE SAVAITES GERIAUSI PIRKINIAI
RELIVE THE OLD FRONTIER DAYS AT...

A L A M O 
V ILL AG E

“Fisn for all 
fhe Family”

BRACKETVILLE, TEXAS
© Home of Many Motion Pictures

S Tourist Faeilities at Historie Fort- Clark
© Open 365 Days a Year. Cente See Us ! 

VVESTERN STORE—GENERAL STORE—FRONTIER RELICS
Relive Ule old frontior days at Alanto Village, the lanr of 

yestcrday for your pleasure today. Ride the early mambų; 
stage, ivateli the marshal keep order wlicn the handldos try 
shooting tip the tonu Straddle a. saddie for a scenic trail 
trip. Alanto Village mušt be seen to he ajipreeiated. It has 
everything front Indian art the best steak dinners you’ve 
ever tasted!

Write for FREE Cclorful Folder to . . •

ALAMO VILLAGE VACATIONLAND
BRACKETTVILLE, TEKĄS
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Seimų
Apar+mentiniai 

pajamų' NAMAI 
SIBLĘY PARKE

Liuksusiniai 2 ir 3 miegalinų
BUTAI

456-460 Oglesby
(7 blokai j rytus nuo Calumet Expressway,

% bloko į šiaurę r.uo Sibley Blvd.)

Atdari apžiūrėjimui kasdien nuc 10 v. r. 
iki sutemstant

Šeštad. ir sekmad. nuo 1 iki 5 vai. vak.

Nuo $24,500
MAŽAS ĮMOKĖJIMAS

• Gazu šildymas • šoninis privažiavimas • Plytelių 
vonios ir virtuvės ® “Sliding” durim rūbinės 

• Chicagos vanduo ir kanalizacija

Dėl daugiau informacijų atsilankykite j pardavimo 
ofisų adr. 467 Crandon, arba skambinkite 

tel. 868-0840

RIVERDALE BLDRS.
111 W. 144th Street

PUllman 5-9622 arba Vlking 9-2877-2878

HELP VVANTED — VYRAI
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦♦♦»♦«»♦ ♦ ,

ENGINEERS
MECHftNICRL

STRUCTURAL
ELECTRICAL

MICRQWffVE
Large and continuing program in satelite tracking systems, tropo- 
spheric scatter Communications, radio astronomy and other large 
and interesting projeets create immediate openings. Netv engineer- 
ing, laboratory and produetion faeilities now under construction 
in Manchester, Netv ,*Hampshire. Salaries counmensurate with 
abilities and expęrience.

PLEASE SEND RESUME IN CONFIDENGE TO:

ANTENNA SYSTEMS INC.
Mr. R. VV. Leishinan, Dept L

349 Lincoln St. Hingham, Massaehusetts
— An Eąual Opportunity Employer —

CONTRACTORS

NAMŲ TAISYMO
KONTRAKTORIUS

Alumin. langai, durys ir langų stoge
liai įdedami papigintomis kainomis.

JUOZAS VENCKAUSKAS
5532 So. Hermitage Avenue

Tel. HE 4-0626, IX) 6 vai. vakaro

6 m. 6 kamb. mūrin., alum. lang., 
saus. įrengt. rūsys, garaž. $22,750.

4 būt. mūrin., 2 auto garaž., alum. 
lang., alyv. šild., gražus pajam. nam. 
$42,900.

Inteligent. šeimai, 15 m. puiki 6 
kamb. degintų plytų rezid., apie 40 
pėd. sklyp., skoninga ir gražu. 
$26,000.

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

1Į4 aukšt., 10 m. mūr. 5 ir 3 
kamb., gazu šild., garaž., sausas rū
sys, prie parko, $28,000,

Taverna. Nauja, modern. didelė. 
Vieta, kur judejim. ir biznis, 4 
kamb. būt. Prašo $34,900.

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

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

1% aukšt. mūr. 6 ir 3 kamb. alyv. 
šild., mūr. garaž. $24,500.

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

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

Prieš park, maisto prekyb. duoda 
$50,000 met. pajamų, 2 aukš. liuks, 
mūr., 2 būt., oro apšald. $3S,500.

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

Bright. 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.

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

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

-Medinis 8 kamb. Brigthon p., 30 
p. lotas, namas gerai užlaikytas ir 

. švarus, $10,300.
j Mūrinis 10 metų 1% a., 4 ir 3 Įį
kamb. butai, priešais M. parkų, sku- 

| biai už $29,S00.
i Mūrinis S luitai ir mūro garažai 
i prie 71 ir Rocktvell, vertas daugiau 
i negu $27,900.

Mūrinis visai naujas 3 mieg., 69 if 
Oakley, $18,500.

Mūrinis 1 fi a. 5 ir 4 viršuj, gara
žas, geras šild., M. parke, $22,900.-

Mūrinis 114 a. 5 ir 3 viršuj, 2 bl. 
nuo M. parko, $17,800.

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, 65 — Camp
bell, tik $20,000.

Murins 0 kantb., 2 blokai nuo Ma
ria High, 30 p. lotas, nauja vonia, 
3 mieg., gazo šild., $16,900.

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

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

6 butų mūr. po 5 kamb. 60 pėdų 
sklypas. Mūr. garažas. Marąuette- 
Parko apylinkėje. $59,900.

2 būt. pajam, medin',, B S? S 
kamb. viršuj. Plytel. vonios, gazu 
šildym., garaž., arti įstaigos, nužem. 
kaina. $18,990.

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

kamb. mūrin., 2 m. senum., 
60 pėd. sklyp. gazo šildym., arti 
72tos ir Harlęm. $15,900.

6948 S. Bell. 2-jų aukštų medinis,

5 ir 4 kamb. Nauja alyva karštu 
vand. šluma. Garažas. $15,500.

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,

2 būt. mūr. 5% ir 5% (3 mieg.), 
5 metų senumo, “beisboard” šilu
ma, užbaigt, rūsys. $41,900.

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

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

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

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

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

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

PROGOS-OPPORTUNITIES

Parduodama Hardtvare-geležies 
krautuvė. Pageidaujant galima 
pirkti ir namą. Gerai einąs biz
nis, įsteigtas prieš 22 m.

DAnube 6-9295

IŠNUOMOJAMA -- FOK KENT

Išnuom. 3-jų kamb. butas su 
gazo šildymu, vonia ir porčiumi.

3232 S. Lovve Avė.
Išnuom. 5-ių kamb. butas be bal

dų. Kamb. šviesūs, patogūs, uždaras 
porčius. Arti bažnyčios, mokyklos, ir 
krautuvių. Labai patogus susisieki
mas autobusu ir traukiniu, ant gero 
kelio prie Lake St. Pageidaujama 
lietuv. suaugusių šeima. Pirmas 
aukštas, 2-jų mašinų gara.žas. Nuo
ma labai nebrangi. Informacijai 
skambinti tel. MUrray 1-4723, po 5 
vai. vak., o šeštad. ir sekmad. visą. 
dieną.
133 No. 14th Avė., Melrose Park, IU.

Išnuom. mieg. kamb. vyrui ar 
į moteriai. Galimybė naudotis vir
tuve. Roselando apylinkėje. Skam
binti iki pietų IN 8-2739.

Savininkas parduoda Marąuette 
Parke 5 kamb. mūr. bungaloiv, 2 
maš. garažas.

7228 S. CLAREMONT A.VE. 
GR 6-8915

MARQUETT.E PARKE — de 
luxe lVz aukšto mūr. namas, 4 
ir 3V2 kamb. Potvynio kontrolė, 
2 auto. garažas, kiti priedai. Ga
lime1 keisti ir į kitą nuosavybę. 
7217 S. Sacramento. PR 8-9083 
arba PO 7-8494.

2440 W. 69th St. 6 kamb. na
mas, dar 2 kamb. pastogėje ir rū
sy įrengta raštinė. Garažas. Pri
einama kaina. HI 5-5626 arba FI 
3-1444.

CICERO. Mūrinis 4 butų. Bar
genas. 2 po 5 kamb. ir 2 po 4 
kamb. Gazu apšild. Visi apstatyti. 
Pajamų $541 per mėn. $28,900; 
įmokėti $6,000. SVOBODA, 6013 
■Cermak Rd., Cicero. OLympic 
2-6710 arba BIshop 2-2162.

4 butų po 5 kamb. mūrinis na
mas. Kampas 65-os ir Artesian. 
Stokeriu apšildomas Skambinti 
savininkui

GA 2-7694 arba WA 5-0846
Atidarą nuo 1 iki 6 v. p. p. Netoli i 

St. Symphorosa, >
5718 S. Mason Avė. j

4Į4 kamb., galima padidinti, laiptai' 
salione j 2-rą aukšt, dujii šild., Į 
alum. dviguib. langai ir sietei., gara- 1 
žas, 5 metų. Tik $20,500. Į
------------------------------------------------ ,

Arti 63-os ir Kedzie savininkas' 
parduoda 5% kamb. mūr. bunga-; 
low. 2 mieg. ir apšildom. “knotty t 
pine” miegamas porčius. Plytelių j 
vonia, gazu apšild., 2 maš. gara-i 
žas. Gražus rūsys su baru, šildy-' 
tuvu ir krosnim. $16,500.

PE 6-7242

$1,000 ĮMOKĖTI. 2 po 4 kamb. 
gazu apšild. 24-ta ir S. California 
Avė. švarus namas. $12,700.

LAivndale 1-70.38

Brighton Parke. Savininkas. 
Medinis, cementinis pamatas, 
5—4—2. Gazu apkūrenamas. Mė
nesinės pajamos $150. Garažas 2 
automobiliam. $13,900. 2715 W.
38th Place. Tel. 254-3832 nuo 10 
iki 6.

Netoli Marąuette Parko, už skolą 
parduodamas 3-jų didelių butų labai 
modemus namas su 3-jų auto. mūr. 
garažu, Modern. vonios ii- virtines, 
kilimai ir daug' specialių priedų. liūs 
parduotas už geriausia pasiulyma. RE 
7-2874.

Išnuom. 1 ar 2 kamb. (su bal
dais) rūsy, Marąuette Parke.

GR 6-1654

Marąuette Parke parduodamus la
bai gražus geltonų plytų kampinis 
16-os butų apartmentinis po 5 ir 4 
kamb. Prie gero susisiekimo ii' ap
sipirkimo. Viskas labai puikiai už
laikyta ir sutvarkyta. Jau ilgi me
tais tas i«tts savininkas. Susidėjus 
aplinkybėms, parduodamas labai ne- 
brjingiai. $115,000. Kreiptis lffi 7- 
2646.'

Išnuom. 3-jų kamb. butas, ap
šildomas, su baldais. Viengungiui 
ar vyresnio amž. porai. $55 mėn. 
3528 Archer Avė., prie McKinley 
Park. VI 7-1489 arba LA 3-8617

HELP VVANTED MALĖ

Reikalingas duonos išvežiotojas. 
Kreiptis telef.

LA 3-1510 arba FR 6-0656

Tuojau reikalingas
SUNKVEŽIMIO VAIRUOTOJAS
(truck driver) duonai išvežioti. 

Kreiptis tel. 326-1140

Paltfe Parke. 6'/2 kamb. “ranch” 
namas a.nt gražiai apsodinto akro 
žemės. Patios prieky ir užpakaly. 
Air-condition, židiniai, daug prie
dų. 12320 South Hobart. Verta 
$50,000. Sutinkame mainyti. Ted 
Allen, RE 7-6051.

I PARDAVIMUI

Parduodamas valgomojo kantb. 
komplektas ir 2 lovos.

GArden 2-2747

DĖMESIO!

iiiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Lietuvių tautos tauriausios asmeny
bės Arkivysk. Jurgio Matulaičio- 

Matulevlėiaua

UŽRAŠAI
TRIJOSE DALYSE:

I. Užrašai: Mintys, pastabos, pasi
ryžimai. čia kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos Jžvol 
girnas bei visiškas pasiaukojimas tar
nauti Dievui, Bažnyčiai ir sielų iš
ganymui.

II. Laiškai. Tai įvairiems asmeninu 
ašytų laiškų ištraukos, gyvenimiškos 
išminties perlai, išreikšti patarimų.

paraginimų ir paaiškinimų for
moje.

III. Vilniuje, žvilgsnis } Arki
vyskupo kančias perneštas senoji 
Lietuvos sostinėje, kur Jis steng. 
damasis būti visiems visakuo, kad 
visus laimėtų Kristui, daugiausia 
yra nukentėjęs.

Knyga turi 220 pusi., paveiks 
luotą ir Įrišta Į kietus viršelius

jį Kaina $2.50,

Užsakymus su pinigais siųskite
“D R A U G A S” .

4545 63 St, Chicago 29, Bi
iiiiiiiHiiiniEįuiiiiiiiiiiiiisiHii iiiiiiiiimiiUEiiiiiiemiimsiimiiiiiiiiiiEiiiimiitiiiiiiiiiir

ROLL FORMING
MACHINE OPERATOR 

& SET-UP MAN
Mušt read roic-rometer, sliding 

calipei' to 64ths of an inch, to 
measure all dimensions, and radii 
of f-orined shapes. Ability to make 
exacting set-ups and adjustments 
on Yoder & Dahlstrom machincs. 

Top Wages Plūs Ineentive 
Liberal Benefits

ALTO MFG. CO. 
1647 Wolfram SI.

Chicago 13
Or Call Miss Smith For 

App’t. WE 5-7080

MOVI NG
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9269 Chicago, Hl.

Platinkite ^Draugę”

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

VISAS ŠVIESIŲ PLYTŲ
5 metų mur., 2x5 ir 3 kamb. bu

tai. 2 šildymo sistemos gazu. 43 pėdų 
sklypas. Didelis 2 auto mūr. garažas. 
Gražiausia Marąuette Pr. vieta. Tei
raukitės!

PRIE JAUNIMO CENTRO
3x6 mūr. Gazo šiluma. 75 pėdų 

sklypas. 2 auto garažas. $26,500.
5 BETAI — §37,000

2x5, 3x4 prie North Avė. ir Homan 
Avė. Alyvos šiluma.

PRIE BAŽNYČIOS
Mokyklos ir parko 7 metų gražus 

2 butų (po 3 miegamus) mur. na
mas. Spinduliuojantis šildymas alyva. 
Dvigubas garažas. Apsauga nuo po
tvynio. Kaina labai sumažinta — sa
vininkas turi išvykti iš čia!

PRIE NABISCO
11 metų 5 kamb. (3 mieg.) mur. 

bungaloiv ant 37 fį pėdos sklypo. Ga 
zo šiluma. $18,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7 lst Street
Tel VVAlbrook 5-8015

VILLA PARK. Turi būti parduotas 
10 m. senumo, permodeliuotas mūr. 
namas su prijungtu garažu. Sklypas 
55x180 p. 4 kamb. apačioj, 3 viršuj. 
Pajamų $130 mėn. 7 vaismedžiai. 30 
min. ilki “Loop”. $29,000 arba duoki
te pasiūlymą. Įskaitomi ir baldai. 
ŠiokiAdienials skambinti po 6 v. v. 
TE 2-6230.

3-jų butų medinis namas, rinkti
nėje vietoje. Geros pajamos. Gazu 
šild., alumin. žiem. langai ir siete
liai, 240 elektra, platus sklypas. 
Apylinkėje 61-bs ir St. Douis Avė. 
Savininkas IVAlbrook 5-4209.

CICERO. Rooming house. Paja
mų $290 per mėn., plius 5 kamb. 
butas savininkui. Apylinkėje 22nd 
ir Cicero Avė. $24,900. BIshop 
2.-2162.

Atdaras apžiūrėjimui sekmad 
1 iki 5 v.

1801 S. 59th COURT
Ciceroje, 6*/2 kamb. bungalow. 

Tuojau galima užimti.

MARQUETTE PARKE 
Savininkas parduoda visai naują 
2-jų butų po 3 miegamus namą. 
Yra. po dvi vonias ir atskiri įėji
mai į du miegamus. 6943 Sduth 
Rockivell St. RE 7-9848.

$8,400 — GERIAUSIAS PIR
KINYS !!! Mūrinis 2-jų. butų — 5 
ir 4 kamb. 3 mieg. kamb. Mokes
čiai tik $114. Geriausiam stovy. 
Tuojau galima užimti. Tik $1,500 
įmokėti. SVOBODA, 3739 W. 26th 
,St. LA 1-7038,__________________

Gražus 'mūrinis — 3 butai po 5 
kaifib. Labai dideli miegamieji 
kiekv. bute. Spintelės virtuvėje. 
Arches. Visi 3 butai modernizuo
ti. Gazu apšild. Garažas. Įkainuo
ta skubiam pardavimui. Apylin
kėje 26th ir Millard Avė. SVO
BODA, 3739 West 26th St. LA
1- 7038.

CICERO. $17,900. 2-jų butų 
bungalow. 5 ir 4 kamb. (3 mieg.). 
Apylinkėje 31st ir 52nd Av. Karš
tu vand.-gazu apšild. Mokesčiai 
tik $98. SVOBODA, 6013 Cermak 
Rd., OLympic 2-6710 arba. BIshop
2- 2162.

HOMES FOR RETIRED 
/n Lovely Arizona

1 SEHIORvillage /

From $14,400 

Full Recreational Faeilities 

Write for Free Brochure 
Phone 696-1081—Box 1391 Dept. CP 

2450 E. Brown Rd„ Mėsa, Ariz.

PATIES SAVININKO STATYTAS
Gerai savininko išlaikytas 12 butų apartmentinis — po 3% 

kamb., 2-jų aukštų namas. Moderniškas 4% metų senumo. Viskas 
automatiškas — Radiant heat — apšild. karštu vand. Kewanee boi
leris, G. ;E. air-conditioners, G. E. šaldytuvai, gazinės virimui krosnys, 
kiemo laistytuvai, šiukšlių degintuvas, spalvoti vonių įrengimai, kera
mikos plytelės, beržo ir formica virtuvės, geroje pietinėj miesto daly 
arti CTA, Rock Island geležinkelio ir priemiesčio autobuso. Krautu
ves, bažn. ir t. t. Visad pilnai išnuomota. Pajamų $20,900. Teisingai 
įkainuota. Kooperuosime .su rimtu klientu. Savininko laikas ribuotas 
dėl kitų reikalų užmiestyje. Rašykite nurodydami biznio rekomenda
cijas. Agentai ir brokeriai prašomi nesikreipti.

P. O. Box 798, Zone 42, Chicago, III.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE - INSURAHCE - 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

Mur. 1% aukšto: 5 r 3 kamb. 14 
metų, 44 pėdų lotas. 62 ir Pulaski 
Puikus pirkinys.

Mūr. 4 po 4. gazo p.ečiais šildy
mas, Brighton Parko centre.

Mfir. 6 ir 5, centr. šildymas, ar
ti Archer susisiekimo, žemi mokes
čiai.

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

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

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

Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas. 
3 butai po 5 kamb. (8 miegamieji). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 West 43rd Street 

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

Tel. OL 6-2233; OL 2-8907

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

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

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

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

Mitrą. Park Mūr. 2x4, garaž. §20,900. Tik $23,300 už 2-jų butų gerą pa- 
Murin. 2 po 5 ir 4 k., garaž., §26,900. jamų mūrinį Brighton Parke, Mont- 
Medin. 2 po 6 k„ garažas, §13,900. &°mery g-vėje. 4 ir 5 kamb., rūsys 
Turime gerų bargenų, patikrinkite. * P*SJ-OS§- šildymas karštu vand-

BUDRECKAS
Garažas.

A. Norkus Real Estate
2742 VV. 43rd Str. LA 3-3384 ! 2405 W. 51st St. VVA 5-5030

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (.VAIRIUS REZIDENCINIU8 

MEDICINOSirPREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS.

ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 

PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7 - 8 9 4 9
2301 W. 69tb St.. Chicago

KUSS T A N « ,, 
CONSTRUCTION C0. |

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

Ofiso ir narnų telefonas: 
PKospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 86, 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. Rockwelf Street
Tel. GRovehiU 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. IVestern, Ciiicago 9, UI. 
Telefonas VI 7-3447

Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas J’ata- 
vių dienraštis. GI skelbimų kainos 
visiems prieinamos.

V. SIMKUS
Statybos ir Remonto Darbai 

2618 MEST 71st STREET 
Tel.: PR 8-4268 ir TE 9-5581

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

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

LA 1-6047, RO 2-8778

Perskaitę "Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti.

HEATING GONTRACTORS]
Statome šiltu oru pučiamus pe. 
čius, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus.

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

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

CONSTRUCTION C0.
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

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

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR Iš LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikiniui 

GA 5-5867

Remkite “Draugę”



LIETUVIŠKI AIDAI IŠ VAKARŲ

Ant Pacifiko krantų Lietuva 
gyva. Galėtų pakakti ir šio vie 
no sakinio. Bet gera apie savus 
žmones išgirsti visada yra ma
lonu. Šią vasarą turėjau daug 
malonumo, lankydamas mūsų 
kunigus ir kitus lietuvius prie 
Pacifiko ir Kanados Albertoje. 
Nepasakosiu apie kelionės prie
mones. Juokas šiandien per tris 
savaites nukeliauti 7,000 mylių, 
jeigu, pernai tos pačios dienos 
rytą pusryčius valgiau Tirolio 
mums mielame Zamse, vidur
dienį praleidau Miunchene, pa
vakary arbatą gėriau Londone, 
o vakarienei ir susirinkimui bu
vau pas prel. J. Balkūną.

Los Angeles ir Monterey

Birželio 16d. lėktuvas nusilei
do Los Angeles. Rytojaus die-

VYSK. V. BRIZGYS

automobiliams sustoti. Net mū
sų senosios pačios gražiausios 
lietuvių parapijos kai kuriais at 
žvilgiais nepralenkia šios pačios 
jauniausios. O aplinkos grožis! 
Ir visas Amerikos lietuvių para

atlieka tikrai ne blogiau už tas 
vietas, kur lietuvių yra visa mi
nia.

Kun. Pijus

Įvažiavus į Oregon valstybę,
pijąs aplankę, negalime turėti, okeano krantai daug kur vadi- 
net nuovokos apie šios vietos i narni Public Parks. Ne vien dėl 
grožį. Apie pačius lietuvius nė- I to, kad ten puikūs vaizdai į
ra reikalo daug pasakoti. Iš 
spaudos galima susidaryti vi
sai teisingą įspūdį, kad tai la
bai dinamiška lietuvių grupė. Ji 
tokia yra. Jeigu ten kada atsi
ras daugiau geros dvasios iš-

okeaną, gražūs paplūdimiai. 
Verta sustoti atoslūgio metu, 
nueiti prie uolų, kyšančių iš 
vandens, ir pasidžiaugti okea
no smulkiąja gyvija. Tikrai kai 
kurių iš jų gal nesurasite nei

naikinti dabar esančius nesuta-1 knygose. O jeigu keliauti dar
rimus, tai ir lietuvių bendruo
menė bus verta gamtos grožio

vandeniui neatšilus, tai vieto
mis galima užtikti kaimenes

ną ten buvo švenčiamas Šv. Ka * Angelų miesto vardo. To visa okeano liūtų ir kitokių stambių 
zimiero parajijos klebono kun širdimi linkiu ir tikiuosi. jų vandens gyvių. Vasarai jie kęs komunistinius metodus jau-
Jono Kučingio .kunigystės 25 j Sekany iš AngeIes ] “ja toUau į Siaury. , ,

me^ų jubiliejus. Labai gražiai ikeliavome giaurgn puiJdu Cali. j Pavandeniuį privažiavus 38 mi Jungtinių Tautų globoje, j 
išpuoštoje bažnyčioje buvo pa- fornijos keliu Nr. 1. Tos pat die kelią> pasukite dešinėn į kelią Kai jaunimas, studentai neturi! 
ties jubiliato laikomos sv. mi- nos pavakary pasiekėme prie 99 Netrukus pasieksite Eugene ir negali laisvai reikšti tokiuose i 
sios, gražiai giedojo choras, okeano iabai gražų miestą Mon eia Qregon vaJg_ festivaliuose savo mintis, tai!
žmonių buvo daugiau, negu baz terey. čia nei fabrikų dūmų, nei tybėg u,niversiteto yra Sacred toks pasiūlymas greitai sušilau, 
„vn,n-,A , nn n narna n ,s, smOgO> amžina vasara ir Heart ligoninėi kurioje kapelio- kė pozityvaus atgarsio. Galimas 

ramūs žmonės, Lietuvių čia nauja kun Pijus Brazauskas, dalykas, kad susidūrę su įvai- 
mažiau, negu galėtumėte spėlio- Tag patS) apie kurio tapybos pa riomis nesėkmėmis šiuo metu 
ti. Tačiau yra čia ypatinga mo- ! rodas jau daug kartų skaitėme festivalyje Helsinkyje, komunis ’ 
kykla, kur ne lietuviai jaunuo- lietuvių jp nelietuvių spaudoje, tai turės persvarstyti visas atei- 
liai mokosi lietuvių kalbos ir vien menu jis yra vienas iš ties galimybes
daug ko apie Lietuvą. Kiekvie popuiįarjausĮų lietuvių prie Pa-
nais metais t& mokykla mini cįfį,ko kranto. Pavardė ameri-
iVasario 16-ją. Šiemet Vasario kįedįaTns ne lengvai ištariama.
16-os proga buvo išspausdinti į dk ĘUgene, ,beį įr toiį ap_
keli tūkstančiai kopijų mano, bnkuį klauskite apie Father

,rl . , • -v Al10+rę)rin0 Vien° la5Šk° amerikiečiains LieiPius. Katalikų ten nedaug -
Velykas pakeliui is Australijos tuvos draugam,3 ir išplatinta apie 5.6%> vis tįek) ar kas pats

jaunimo tarpe. Pasakojo, kad gulėjo ligoninėje, ar šeimos na 
sekmadienį po Vasario 16-os rys> krik§gionis, ar žydas, kuni- 
tas laiškas buvęs viešai skaity-|gą pijų visi žino> visi gerbia. 
tas vienoje. bažnyčioje. Šiame Lankytojus jis gražiai sutinka 
mieste labai lietuviškoje nuotai jr gražiai išleidžia. Vienas neką 

talikų klebonas yra išleidęs 
apie kunigą Pijų savo parapie-

nyčioje tilpo. Po pamaldų visi 
dalyvavome parapijos vaišėse, 
kurios buvo kultūringos ir ne
nuobodžios.

Tik vėlai vakare atlankiau 
senuką ir ligonį prof. Mykolą 
Biržišką. Kad ir neturėjau lai
ko pabuvoti žmonių tarpe, tai 
vis tiek spėjau pasigėrėti ap
link bažnyčią įvykusia atmaina 
po 1959 metų, kai paskutinį 
kartą čia lankiaus, švęsdamas 
Velykas pakeliui iš Australijos 
ir Naujosios Zelandijos. Nauja 
mokykla, kuri, turbūt, vienin
telė Amerikoje su Vytimi iš 
lauko pusės prie frontinių du
rų. Kiton vieton perkeltas vie
nuolynas, naujai įgyta aikštė

Rimties valandėlei

(Atkelta iš 3 pusi.)

jį. Be to, aktyvusis gyvenimas 
be kontempliatyviojo yra ne
įmanomas. Išganytojas sako: 
“Be manęs jūs nieko negalite 
padaryti” (Jon. 15:5). Be to, 
Marijos gyvenimo nuslėpime 
pasireiškia Dievo išmintis. Pa
laipsniui atskleidžiamos Mari
jos gyvenimo tiesos sustiprina 
ir atgaivina prigesusį žmonių 
tikėjimą.

koje praleidome vakarą.

Lietuviai kunigai čiams specialų biuletenį. Kun.
v v. Pijus turi tik draugus. Jis pats

b Monterey j aaurę grasiau sako ka<1 iš t08 keltis

. Mes pasukome truputį dešinėn i 
i į kelią 101, nes jis lietuviškes
nis. čia trumpame nuotoly ligi 
San Francisco, Los Gatos mies
te darbuojasi kan. M. Sandana- 
vičius, San Jose — kun. dr. B. 
Pavalkis, Tamales — Šv. Juozą 
po oblatų vienuolyne T. B. Kau
nas yra novicijų mokytojas, Bei 
mont — Notre Daine kolegijoje 
kun. dr. P. Manelis yra kapelio
nas ir profesorius; Netoli nuo

kitur.

Lietuviškas kryžius

keliauti tuo palčių keliu Nr. 1. Lietuvon ir niekur skambėjęs ir Lietuvos vardas.

... „ ,, -. . , . • čia ir kun. T. Palukaitis. Su, vi-Viesą Marijos į dangų paemi- •
sais jais praleidome maloniųmą atskleidė Šv. Dvasia per 

Bažnyčią, kai Šv. Tėvas Pijus 
XII iškilmingai paskelbė tikėji-

vala,ndų. Aplink San Francisco 
ir Oakland- yra keli šimtai He

mo dogmą, kad Marija yra tik- tuvių. Ypatingai Oakland lietu-
rai danguje su savo kūnu ir 
siela. Tik po Marijos mirties iš
kilmingas jos prikėlimo ir į 
dangų paėmimo paskelbimas 
nebūtų turėjęs tokio dvasinio 
efekto ir naudos, kokio susilau
kėme šiuo metu. Šv. Dvasia jį

vių dalis susidėję su komunis
tais.

Kadangi keliavome per San
Francisco šiokiadienį, tai nebu
vo įmanoma sutikti daugiau lie ^a Lietuvių diena. Visi aplm- 

, tuvių. Vis tiek kun. dr. V. Pa- l kiniai laikraščiai ir tėvų Servi- 
nukėlė iki šių laikų, kada be- valkig pranegė San Fran | tų biuletenis visiems skelbe,
dievybė, prisidengdama nihiliz- cigco lietuviams> kad trečiadiė-1kad dien^ bus lietuvioL a-v I -< -V-VI /“ilm Ii ViJ ^4. O _ I 1__ _ _ -d 1 1   .X X X - /•«mo, materializmo, mokslinio pa
žangumo ir kitais vardais, 
griauna Dievo karalystę žmonių 
širdyse ir amžinojo gyvenimo 
supratimą žmogaus mintyse.

parapijos resu;
klebonu yra chicagietis iš Brigh

Naujoji dogma kerta kelią Pamaldos vyko lauke prie ton Park tėvas Mykoias Noru-
,. , - mokyklos salę pasikalbėti. Šioje i , ... šis. Jis aktyviai dalyvavo to sekHia-irirhoi nriminrlama v.mn- v , grotos. fflnonlU SUSl&nkO gana y axncuyvd,vu LUSeii

bažnyčioje bene 10 metų dar- ® _ T madienio lietuvių šventėje.bedievybei, primindama žmo 
nėms Dievo esimą ir pomirti
nio gyvenimo buvimą. Ji kalba (
mums Šv. Dvasios lūpomis, kad bar jis perkeltas į San Jose

ibavosi kun. dr. V. Pavalkis. Da

Ana proga jis atsisveikino su
sirinkusius ir sekantį šeštadie
nį išvyko naujon darbo vieton. 
Be abejo, tie visi mūsų kunigai 
ir toliau neapleis San Francis
co ir Oakland lietuvių.

visa, kas yra Dievo mums ap
reikšta įvyks. Tiesa, kad Mari
ja yra danguje su savo siela ir 
kūnu, teikia didelį džiaugsmą, 
viltį ir paguodą visuose mūsų 
sunkumuose. Už mažą vargą ir 
nedidelį kantrumą laukia mūsų 
didelis atlyginimas. Ši tiesa su
krečia visą pragarą ir verčia 
susimąstyti ne tik tikinčiuosius, 
bet ir netikinčius, nes kaip ti-

Verta paminėti, ką patyriau 
aną vakarą San Francisco lietu 
vių tarpe, kas tinka ir kitoms 
šiame Amerikos krašte lietuvių 

kėjimas atsiremia į tiesą ir re- grup^inS( lkad jįe visur mini Va
alybę, taip bedievybe į tamsią i stengiagi atkreip sveikinti. Ir lietuvių vaišėse po
žmogaus i įuziją, s au ų apoi- 2monįų dėmesį, lie-, pamaldų parapijos salėje daly-gavimą ir gilų nusivylimą. Ra- 4 . 7 v . I ,,
laiminti, kurie alksta ir trokš-' Aviškais klausimais parašo v.eįvavo ne tik vienuolyno vyrės
ią teisybės nes jie bus paguos-i Unėje spaudoje.. Paliko įspūdis, j nieji, bet ir būrelis pasauliecų 
ti” (Mat. 5:6). kad lie savo pareigą Lietuvai] — Kolumbo Vyčių ir kitų. Lie-

Kaip afrikiečiai sprogdino ir 

demaskavo komunistų festivalį

ibuvo vis daugiau protesto bal
sų. Protestavo meksikiečiai, 

i jiems nepatiko komunistinė sau

(Atkelta iš 1' psl.) 

mu komunistų vadovaujamai
Keliaudami toliau lietuvių ku krypčiai ir laisvo žodžio užgniau , . v.

mgų surasite ir Sacramento die zimui. Rytų Vokietijos kelių de- .... ,.. .. „į ~ L , , . . ,, . no, kad organizatoriai vadova-ceųoje. Vienas gyvena Cres- legatu pabėgimas buvo dfeniu „divi<ie „ „
cent City, kito adreso nežinau. Ja tokia kregžde. Toliau vis daz į

niau savo nepriklausoma laiky
sena pasižymėjo eilė Afrikos 
studentų ir čia pirmenybė ten
ka Nigerijos atstovams. Vienas 
jų, Theophilus, 28 m. jaunuolis, 
griežtai protestavo prieš festi
valyje rengėjų rodytą vienaša
liškumo principą. Jis nurodė, 
kad perdaug festivalyje reiškėsi 
vienpusiška propaganda ir, kad

(skirk ir valdyk), pasitraukė iri 
pareiškė, kad festivalis dar j 
prieš jam pasibaigiant rugpiū- 
čio 6 d. jau buvo susilaukęs i 
visiškos nesėkmės. Dvi dienas 
prieš uždarant festivalį su dide
liu triukšmu ir gausia spaudos 
konferencija pasitraukė 44 Cei- 
lono delegacijos nariai. Ir jie 
protestavo prieš sunkumus lais-

„ . , . ,. . vai pasisakyti ir pabrėžė, kadafrikiečių politika siekianti pozi .. . , ,
tyvaus neutralumo. rmgeJiU nebUV0 sudarę

Tas pats Nigerijos atstovas,
studijavęs Maskvoje ir pasmer-

Pabaltiečiai Maskvoje troško 1 
laisvės savo tėvynei

Jau čia minėtas nigerietis, i 
Okonkwo Theophilus Helsinky
je turėjo ir spaudos konferen
ciją — joje jis paminėjo apie 
savo studijų dienas Maskvoje 
(dabar jis mokosi Fed. Vokie
tijoje), kai, jo žodžiais, “latviai, 
estai ir kiti užeidavo pas mane 
ir pasakodavo, kaip jie troško 
tautinio suverenumo savo kraš
tams”.

Kai įvairiuose seminaruose 
studentija svarstė taikos ir 
draugystės klausimus, buvo nu

Gyveno Batavia, III.
Mif® rugp. 9 d., 1962, 7 vai. 

ryto, sulaukęs 60 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kre

tingos apskričio, Kretingos pa
rapijos, Būdviečiu kaimo.

Amerikoje išgyveno 14 m.
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

sesuo Broni.sla.va Juodieji©. jos 
sūnus Vytautas, žmona Mary 
Aloyza ir vaikais: Felicija,
Mary Ann, Antanu,, Pranciš
kum ir Louis; brolis Dominin
kas.

Lietuvoje liko sesuo i,r du 
broliai: Kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Batavia 
koplyčioje. _ Batavia. Illinois.

Laidotuves įvyks pirmadienį, 
rugp. 13 d., iš koplyčios 8:30 
vai. lyto bus atlydėtas į Holy 
C.ross parapijos bažnyčią, Ba
tavia. III., kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines, 
Chicagoje.

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

Nuliūdę: Sesuo su vaikais ir 
brolis.

KLAUSO IR REMIA 
Visi Pittsburgh’o lietuviai

>• -e* -«♦> -o ♦ <*--<

Pittsburgh’o Lietu viy 
Kataliky Radijo Programa

Nors ir nepaprastai varžomi, 
kačių koncerto ir švilpimų ly
dimi, jaunuoliai — vakariečiai 
vis prašydavo balso ir sugebė- 

Apie lietuvių šventę Portland davo iškelti komunistams prie- 
birželio 24 d. laikraščiai jau pa šin-as tezes bei teiginius. Kai 
kankamai parašė. Kaip ten bu- *vairūs komunistų inspiruoti, su
___ c +Aun rat-h+ii Lai klaidinti ar menkai komunizmą radijo stoties braddocksVO nebuvo, O tėvų Servitų kai- A. , J , , . i- TT- 1 Kieklveną. sekm»dlen{ nuo
no parke pačioje gražiausioje paistą, delegatai svarstė Vaka-

vadovauįamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
IŠ STIPRIOS Ti GALINGOS

L O

1:30 Iki 2:00 vai. v. p.
• , . . • DU kolonializmo klausimus, įvai- i Visais reikalais kreipkitės šiuoVietoje stovi lietuviškas koplyt- I 7. T*vr \ . resu: Litheanian Catholic 1I “Al 1* T A TT . į Hflju; JjLMUTnais budais puolė JAV-es, tai Radio Station VZUOA. Braddock 

olandų ekonomijos studentas j
stulpis, kuriam panašaus nie
kas nėra čia matęs ir kuriuo . v.
dabar visi gėrisi. Keliauninkai W. Beukers rugpiūc.o 3 d. pap-,

Pennsylvania.

rašė atkreipti daugiau dėmesio 
ir į sovietinį kolonializmą, šis 
olandas apkaltino Sovietų Są
jungą ir priminė, kad ji paver
gė Lietuvą, Latviją, Estiją, Ka-

net iš Havajų jau pakabino ant 
jo tvorelės savo' vainikus, reiš
kia — jie norėjo ten palikti sa
vo širdis. O paminklas dar ne
pilnas. Netrukus jis bus dar _ .. . , ,, .j rehją, Rytprūsius ir rytinę Lenprasmingesnis ir patrauklesnis.^./* ’ J 1 j

Skausmingosios Švenč. Marijos 
šventovėje birželio 24-ji buvo

BŪKIME IŠTIKIMI LIET.

KNYGAI
★ ★ ★

(kiją. Įstodami į Liet. Knygos Klubą 
Afrikiečiai teigė — festivalis ir įmokėdami 5 dol. metinio mo-

susilaukė fiasco kesčio mes įgaliname pei- viene 
rius metus pasirodyti kelioms 

Festivaliui einant į pabaigą, nauj°ms gerai parinktoms liet.
. knygoms ir tuo pačiu uždirbame

.................... ........................ ........ . 2.50 dol., nes knygų pasirinkome
už 7.50. dol.

nio vakare Šv. Jono bažnyčioje 1 ku^° k b s ® v , įuvįų tarpe buvo svečių iš' Lietuviškos Knygos Klubo na-
aš kalbėsiu ir laikysiu noveną. kad ta diena skinama mainai geattle, Spokane ir kitur Šiuo 'riais — lietuvybės kalviais gali 
Atsilankė kelios dešimtys lietu-.už Lietuvos kankinius ir už da- metu tQg šventovės butl V1S1’ Pasiuntę 5 dol. šiuo ad
vių. Po pamaldų kelioms valan-1 bar kenčiančią Lietuvą
doms susirinkome į parapijos

daug. Jų sąstatas buvo toks, 
kad visi nusprendėme, jog tiks 
liau bus pamokslą sakyti ang
liškai. Po pamaldų šventovės 
aikštėje žmonės labai domėjosi 
tos dienos įvykiu. Juos domino 
ne tik pati tos dienos intencija, 
bet ir aplink girdima nesupran 
tama kalba ir daugeliui pirm 
kartą matomi gražūs lietuviški 
mūsų moterų rūbai. Visų jų el
gesys buvo labai nuoširdus, 
prielankus. Viens po kito jie 
prieidavo su mumis nors pasi-

LIETUVIŠKOS KNYGOS 
KLUBAS

4545 W. 63rd St., Chicago 29, III.
(Bus daugiau)

"Aš surinksiu jus iš visų šalių ir grąžinsiu į 
amžiną buveinę".. . Pagal šį Viešpaties žodį 
1959. VIII. 20 buvo ten pašaukta mano neužmirš
tamai brangi žmona

A. -f A.
LEONE LUKAŠEVIČIENE.

Jos 3 metų mirties sukakties proga pamaldos 
bus New Yorke, Tėvu Pranciškonu koplyčioje, 
680 Bushwick Ave., 1962, VIII, 18 d. 10 vai.

Prašau gimines ir draugus prisiminti Leonę 
maldoje.

Henrikas Lukaseviehis

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. rugpiūčio 11 d.

kuriose butų buvęs įmanomas; kariečių žodis — visa tai buvo 
blogas ženklas festivalio ren-jaunimo susipratimas. Žinoma, 

Maskvos “Pravda” tuojau apkal 
tino dešiniojo sparno Azijos so
cialistus. Tačiau šiaip ar taip, 
afrikiečių ir kt. protestai, pasi
traukimai, nedalyvavimas, va-

gėjams. Dar kiek apie festivalio 
nuotaikas, Helsinkio miestą, pa 
čią Suomiją, lankymąsi Stok
holme ir Kopenhagoje kitą 
kartą.

Mielai Geraldinai Navikaitei ir tėveliam, jos 
mylimam broliukui-sūneliui

A “J" A
ROLANDUI ALFONSUI 

NAVIKUI mirus,
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Sfudenty Jaunimo Centro 
ir vadovė Anelė Kirvaity tė

Minime ketverių metų liūdną sukaktį nuo mirties tmūsų 
brangios žmonos ir motinos

Karolinos Leketienės
mirusios 1958 m. rugpiūčio 

mėn. 12 dieną.
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Už jos sielą šv. Mišios bus atnašautos sekmadienį, rug
piūčio 12 dieną, 10 valandą ryto Švenč. -P. Marijos Gimimo 
bažnyčioje; 11:45 valandą ryto šv. Antano bažnyčioje, Cicero; 
Jėzuitų koplyčioje; ir Gregorinės šv. Mišios bus atlaikytos 
Domininkonų koplyčioje.

Prietslius ir pažįstamus maloniai kviečiame dalyvauti 
pamaldose.

Nuliūdę: Vyras Pranciškus, sūnus kun. Petras, duktė 
Berniee, žentas Clayton Everett ir anūkai

Dvidešimt vienerių metų 
mirties sukaktis

A. “j" A.
Domininkas Balis
Gyveno 6558 S. Morgan St.
Gimė Lietuvoje, kilo iš Šiau

lių apskr., Laižuvos parap.,
Purplių kaimo.

Jau suėjo dvidešimt vieneri 
metai, kai negailestinga mirtis 
atskyrė iš mūsų tarpo mylimą 
vyrą ir tėvą, kurio netekome 
1941 m. rugp. 10 d. Palaidotas 
šv. Kazimiero kapinėse rugp.
13 d. Nors laikas tęsiasi, bet g 
mes jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jain amžiną ramybę.

Už jo sielą užprašytos šv. Mišios rugp. mėn. 13 d. 6:30 
vai. ryto Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
a. a. Domininko Balio sielą.

Nuliūdę: Žmona, sūnus, marti, anūkai ir teiti giminės

A. -j- A.
KAZYS DAUGINIS

Gyveno Amsterdasn, N. Y.

Mirė rugp. 7 d., 1 962, 11 vai. vak., sulaukęs 67 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Žagarės parap. Amerikoje išgyveno 12 m. 
Kūnas pašarvotas Mount Greenvvood koplyčioje, 3032 W. lllth

St., Chicago, III. Laidotuvės įvyks pirmad., rugp. 13 d.; 1 vai. po 
piet bus nulydėtas į kapines.

Visi giminės, draugai ir pažįstami 'kviečiami tose laidotuvėse 
dalyvauti.

Informacijai skambinti HI 5-3400.
Laidotuvių direktorius Juozapas Dolikas.

TOMO ŽIŪRAIČIO, O. P.,

ŽODIS IR GYVENIMAS
Religinei - tautinei rimčiai

“Gražiai, sugestyviai, įdomiai parašyta knyga” (Bern. Brazdžio
nis). “T. žiūraičio knyga yra nauja teologija, naujas žodis mo
derniam žmogui” (Dr. A. Baltinis). “Mums krenta į akis auto
riaus rašymo meistriškumas bei kūrybinis sintetiškumas: dai
niaus, išminčiaus ir karžygio . . . Linkėtina, kad Žodis ir Gyve
nimas būtų išverstas į anglų kalbą” (Prof. Dr. A Kamūnas). 
“Vikriai parašyta knyga” (A. Rimydis). “Daugiau panašios ver
tės knyga!” (D. Penikas).

Knygai ivadą parašė Prof. Dr. A. Maceina.
Viršelis dail. V. K. Jonyno.

Knyga gaunama "DRAUGO" Administracijoje: 4545 
W. 63rd St., Chicago 29, Illinois. Kaina tik $2.75.

Pasinaudokite “Brango” CIassified skyriumi



DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. rugpiūčio 11 d. r X Dr. Alfonsas šešplaukis-
------------------ » Į Tyruolis, . dėstąs lituanistiką

Columbia universitete, New

x Chicagos laikraščiu atsto
vai yra pakviesti rugp. 23 d. 
aplankyit naująją gv. Kryžiaus 
ligoninę, kuri apylinkės gyven
tojams bus atidaryta apžiūrėti 
rugsėjo 16 ir 17 dienomis. Li
goninė yra 7 aukštų, Joje bus 
11 operacinių kabinetų ir 15 kli
nikinių laboratorijų. Rentgeno 
skyriuje — 4 radiografiniai
diagnostiniai kabinetai, radio 
izotopų tarnyba ir kiti moder
niški įtaisai. Numatant didesnį 
ateinančių pacientų skaičių, yra 
įrengta 12 perrišimo kabinetų. 
Kiekviename ligoninės kambary 
bus vėsinimas, kurį bus galima 
reguliuoti atskirai. Yra chroniš
kų ligonių gydymo skyrius su 
34 lovomis. Įtaisyta vaikų sky
rius su žaidimų kambariu, rūko 
— drėgmės kabinetu ir taipgi 
įtaisytas vadinamas lopšelio 
skyrius kūdikiams iki 9 mėn. 
amžiaus. Intensyvios priežiūros 
skyriuje bus 12 lovų; prie kri
tiškai sergančiųjų ten gailestin
gosios seserys budės per visas 
24 paros valandas.

X Domisi lietuviškais val
giais. Beveik kasdien. į “Drau
gą” ateina užsakymų J. Dauž- 
vardienės knygos “Popular 
Lithuanian Recipes”. Jos buvo 
išleista antra laida, bet ir ta 
jau beveik baigiama išpirkti.

X Kun. Juozas Petraitis, 
MIC jau baigia ruošti naują 
1963 m. “Draugo” kalendorių. 
Kun. Petraitis yra studijavęs 
meną ir stengiasi parinkti me
niškas iliustracijas.

X Valerija Zablackienė iš 
Los Angeles atvykusi į Chicagą 
ir tris savaites viešėjusi pas sū
nų, pirmadienį vėl grįžta į Ka
liforniją.

X Labiausiai perkamos kny
gos “Drauge” yra dabar naujai 
išleistosios: enciklika “Motina
ir Mokytoja”, K. Grigaity tės 
“Veidu prie žemės”, J. Švaisto 
“Žiobriai plaukia”, J. Prunskio 
“Vyrai klystkeliuose”. Studen
tai ir moksleiviai daugelis užsi
sako “Lithuanian Self Taught” 
drauge su anglų — lietuvių kai 
bos žodynu.

X Dan Kuraitis, numatoma,

X Kun. Juozas Jankauskas,
pastoviai dirbąs pastoracinį dar 
bą Romoje, yra atvykęs per Ka 
nadą į Cicero ir sustojęs Šv. 
Antano parapijos klebonijoje 
pas prel. I. Albavičių. Tai jo 
pirmas atsilankymas JAV. Čia 
jis turi daug mokslo draugų ir 
bendrų pažįstamų, kuriuos sa
vo trumpos viešnagės metu ap
lanko.

Yorke, atostogų parvažiavo pas 
savo artimuosius gimines į Chi
cagą ir yra apsistojęs Bridge- 
porto kolonijoj.

X Lietuvių Fondas per Balfo 
Centrą gavo iš dr. V. Tercijono 
500 dol. įnašą. Naujas LF na
rys dr. V. Tercijonas, gyv. 
Letchworth Village, Thiells, N. 
Y., yra pasižadėjęs artimoj atei 
ty įnešti dar kitus penkis šim-

X Kompozitorius Vladas Ja- tus dolerių. Taip mielų lietuvių
kubėnas tebevieši Denveryje, 
Colo. violančelisto M. Sauliaus 
namuose, laukdamas, kol drau
dimas sutaisys jo automobilį, 
nukentėjusi laimingai praėjusio 
je nelaimėje. Grįžtant į Denve
rį iš Rocky Mountains Naciona
linio Parko, kad susitiktų su iš 
Chicagos vykstančiais L. Braz- 
diene su vyru, operos soliste 
S. Adomaitiene ir A. Liorentai- 
te, V. Jakubėno mašina šonu už 
kliudė iš už kalnelio netikėtai 
išlindusį skersai plento “jeep’ą” 
— sunkvežimėlį. Iš keleivių nie
kas rimčiau nenukentėjo, nors 
apvirtusio “jeep’o” senas vai
ruotojas kiek susikūlė; abi ma
šinos gerokai sužalotos.

Susitikimas su Brazdžiais ir

aukomis LF auga ir stiprėja 
tūkstantinėmis bei mažesnėmis 
sumomis.

X Dr. R. Zimontas su šeima 
atostogų išskrido į Angliją ir ki 
tas Europos valstybes.

X Pranas ir Sonia Borisai iš 
Chicagos persikėlė į Reseda, 
Cal.

x Juozas ir Elzbieta Rikiai 
išvyko į Kanadą, aplankyti sa
vo sūnų Edvardą, kuris gyve
na Montrealy ir sekretoriauja 
Bell telefonų bendrovės įstaigo
je.

X Stud. Pranas Bastis vasa
ros metu lanko aviacijos kade
tų kursus aviacijos bazėje 
South Dakotoje. Jo tėvai yra
savininkai Lakeside klubo, Pe- 

jų draugais vistiek įvyko Sau- j waukeG) Wig 
lių namuose jaukiai praėjusia
me pobūvyje, tik planai bendrai 
vykti į kalnus turėjo būti pa
keisti. Saulių namuose komp.
Vladas Jakubėnas užbaigė or- 
kestruoti savo dainas, kurias J.
Vaznelis atliks per L.T.B. Kui
tūros kongreso metu rengiamą 
simf. koncertą. Anksčiau atos
togaudamas šiltų maudyklių 
vietovėje Glenwood Springs, 
Colo., V. Jakubėnas aplankė 
daug koncertų netolimam As- 
pene, kur kas vasarą yra aukš
tieji Muzikos kursai ir kameri
nių bei simf. koncertų festiva
lis.

Vykdami iš Chicagos liepos 
pradžioje p. p. Jakubėnai buvo 
apsistoję pas dirigentą Br. Jo
nušą, Omahos mieste.

X Algirdas Trinkūnas, sim
foniniam koncertui rengti ko
misijos narys, jau pasirašė 
kontraktą su muzikų unija. Sim 
foninės muzikos koncertas, diri 
guojamas Jeronimo Kačinsko iš 
Bostono, bus Chicagoje lapkri
čio 25 d. 3:30 vai. po pietų. 
Kultūros kongreso metu, kurį 
organizuoja Lietuvių Bendruo
menė JAV. Simfoninio koncerto 
išlaidos yra didelės, nes orkes-

X Ona Girdvainienė, gyve
nanti Cicero, UI., staiga susirgo 
ir išvežta į Loretto ligoninę. 
Guli kambaryje nr. 413. Ona 
priklauso prie Cicero Tėvų Ma
rijonų Rėmėjų ir visados prisi
deda prie visuomenės darbų. 
Linkime greitai pasveikti.

X Eugenijus Kupinas, pagel- 
binio Montessori d-jos vyrų ko
miteto pirmininkas, padedamas 
kitų narių ir suinteresuotų tė
vų, studijuoja Montessori Vai
kų Namų suorganizavimo gali
mybes.

X Prie ežero, pamišky ar 
kieme FM radijus — geriausias 
draugas. Pasižiūrėkite Telefun
ken ir kitų 6 firmų nešiojamų 
FM radijų Gradinsko televizijų, 
hi-fi, stereo, magnetofonų (tapė 
recorders) ir rinktinių plokšte-, 
lių krautuvėje, 2512 W. 47th. 
Street. FRontier 6-1998. (sk.)

grįš į Chicagą rugp. 26 ar 28 sudarys 52 orkestrantai,
dienomis. Ryšium su iškilusiais i kurįų atlyginimas, pagal unijos 
sunkumais jam bebūnant Vii- ! nustatytas kainas, yra gana 
niuje, daugelis telefonuoja Wi- aukgtas. Pasirašant sutartį LB 

turėjo įmokėti 500 dol.

X Pedagoginis Lituanistikos 
institutas ruošiasi 1962—1963 
mokslo metais pradėti neaki
vaizdinį kursą. Tam reikalui jau 
sudaryti projektai papildomo 
reg*uliamino, programos lietuvių 
kalbos, lietuvių literatūros, lie
tuvių tautos istorijos (bendri
niam kursui — nebaigusiems

de World Travel Agency atsto
vui W. Rask, kuris mus prašo 
pranešti, kad Dan Kuraitis vy
ko ne per jų agentūrą.

X Buvusių Kasselic (Vokietijo
je) gimnazijos mokinių ir moky
tojų suvažiavimas įvyks rugsėjo 
mėn. 1 d. Chicagoje. Tos dienos 
vakare 7 vai. Lietuvos Vyčių 
salėje, 2452 W. 47 St., yra ren
giamas suvažiavimo pokylis, ku
riame vietas reikia rezervuoti iš
anksto, užsiregistruojant pas su-/ aukgtesniosios lituanistinės mo 
važiavimo rengimo komiteto na
rius: A. Kazakevičių, 5549 So. 
Whipple St., Chicagoje arba Ed. 
Šulaitį, 1320 S. 48 Ct., Ciceroje. 
Registruojantis pokyliui kartu 
reikia siųsti 5 dol. asmeniui. (Pr.)

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

x GINTARO vasarvietėje 
ant pat Michigan ežero kranto 
norintieji praleisti atostogas 
prašomi skambinti — LAkesidė 
8155, arba rašyti: Gintaras 
Resort, P. O. Box 74, Union 
Pier, Michigan. (sk.)

X Marijonų Seminarijos 
ūkiui, Clarendon Hills, III., Rte. 
83 ir 63rd str., reikalingas že
mės ūkio darbininkas. Dėl dar
bo sąlygų tartis su Broliu Tadu 
FA 3-5160 arba su Tėvu Eko
nomu. FA 3-1441. (sk.).

kyklos — ir specialiniam kur
sui). Taipgi sudarytas studentu 
darbų vertinimo žurnalo projek 
tas. Tie projektai dar galutinai 
peržiūrimi instituto lektorių, 
kurie savo pastabas turi iki 
rugp. 20 d. nusiųsti Domui Ve
ličkai, šį reikalą galutinai api
pavidalinančiam.

Jaunavedžiai Marija. Nijolė Galbuogytė ir Vidmantas Raižys po sutuoktuvių apeigų Šv. Jurgio 
parap. bažnyčioje, Chicagoje, rugp. 4 d. Prie jaunosios stovi jos tėvas Stasys Galbuogis, o šalia 
jaunojo — jo motina. Jadvyga Raišienė. Aplinkui — giminės ir artimieji. Jų tarpe jėzuitas klie
rikas Sabataitis, šalia — jo tėvas dr. Sabataitis, jaunosios krikštatėvis. (V. Noreikos nuotrauka)
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Šaunios vestuves ĮPrunskis, daugybė kitų garbin- 
1 gų svečių. Stalai buvo gausiai 
i nukrauti vaišių valgiais, grindys

kiai kelyje mirs ir juos reikia ; tratėJ° šokė^ ko^ dinamos ir 
palikti. Motiną išvežė, o mažy-!visa salė i]Sai skambėjo nuo lie 
tė - liko, paskiau su tėvu mok. tuviškų dain^- Jaunavedžiai po 
Galbuogiu pasiekė Ameriką. smagios vestuvinės puotos išvy

ko ramiam poilsiui į Michigano 
Vidmanto Raišio kelias taip- valstybę. J. Žvilb.

gi ypatingas. Jis yra baigęs Va
sario 16 gimnaziją. Buvo pradė
jęs studijas Šveicarijoje, bet, 
gavęs vizą, atvyko į JAV. Čia 
visų pirma atliko karinę tarny 
bą, kurioje išbuvo 2 metus. Į- 
domu, kad paimtas kariuome 
nėn

Mielu lietuvišku jaukumu pa
sižymėjo vestuvės dviejų jaunų 
intelektualų: Marijos Nijolės 
Galbuogytės ir Vidmanto Rai
šio. Jų moterystę kun. dr. J.
Prunskis palaimino rugpiūčio 4 
d. 12 vai. Šv. Jurgio par. baž
nyčioje, šv. mišių metu. Į su
tuoktuvių apeigas buvo atvyku
sių daugybė artimųjų ir pažįs
tamų. O jų jaunieji turi apsčiai, 
nes būdami malonaus būdo ir 
lankydami įvairias mokyklas, 
turėjo progos su daugeliu žmo
nių suartėti.

Marija Nijolė Galbuogytė 
1961 m. baigė Illinois universi
tetą su garbės atžymėjimais, 
gaudama bakalaureato laipsnį 
biologijoje, gamtamokslyje. Šie
met jai pavyko su tokiu pat 
pasisekimu laimėti magistrės 
laipsnį. Girdėti, kad ji yra kvie
čiama dėstyti mokytojų kolegi
joje. Ji vos nebuvo su motina
• v ... o.-v n ■ -U i gali vyras moksle apsileisti zmo lišvežta i Sibirą. Buvo jau įbruk turinčiai magistro laips Į vanos universitete. šio institut-
tą i prekini vagoną, tik ją ma- Jq medicinos gy to organizatoriai nėra surišti su
zytę ir keletą kitų vaikučių is- Vokfetijo.je> Se_ 1 jokia politine ar karine grupe,
gelbėjo dr. Sabataitis, kuris ta-1 _ studijuoja biologiją i Tas institutas steigiamas Mia

mi, kadangi tose apylinkėse da-

INSTITUTAS RUOŠTI VADUS 
KUBAI

Miami, Fla., steigiamas Socia- 
i linės Akcijos institutas, kuris 

‘“jis vėlbūvo7šsiųst”asTvo-jruoš vadus atstatyti Kubos ūkį

kietiją, tik jau kaip amerikie
čių karys. Baigęs tarnybą, dir
bo laboratorijoje prie tyrimų ir 
drauge studijavo. Jam šį pava
sarį pasisekė sėkmingai baigti 
chemijos studijas. Roosevelt 
universitete gavo bakalaureato 
laipsnį. Dabar kaip biochemikas

kai grius Castro režimas. Į 
instituto programą įeina orga
nizavimas susisiekimo ir infor
macijų, socialinis ir ekonominis 
planavimas, darbo įstatymda- 
vystė ir reformos šioje srityje, 
mokesčių reforma, demokrati
nės vyriausybės teorija ir prak

dirba Illinois universiteto labo- tlka- Institutą ves 10 ekspertų, 
ratorijoje prie vėžio tyrimų, j vadovaujamų tėvo Salvador De 
Darbą tęs ir toliau, drauge siek Clstierna- lsPano- kuris aug
damas magistro laipsnio (Negi 1 čiau yra buvęs katalikų sociali- 

' nės doktrinos profesorius Ha-

suo

Agota ir Jonas Siekiai

da buvo valdinis gydytojas ir 
okupantus įtikino, kad tie kūdi- j Vestuvių puota Balio Pakšto
_____________ __ ■______ I svetainėje buvo itin šauni. Stve-

čių susirinko per 200. Inž. Duls- 
kių šeima atvyko net iš Bosto
no, dr. Sabataičio šeima — iš 
Clevelando, viena teta buvo at
vykusi net iš Pittsburgho. Da
lyvavo dail. V- Petravičius su 
žmona, kun. dr. F. Gureckas, 
kun. J. Kuzinskas, kun. J.

x Agota Jaukšienė ir Jonas,ras yra miręs prieš 6 metus. 
Siekis, abudu gyvenantieji Cice- Jonas Šliekis yra kilęs iš Tau
roje, šią vasarą sukūrė šeimą ir
laimingai tęsia bendrą gyveni-

IŠ ARTJ IR TOLI

J. A. VALSTYBĖSE
— Rūta Kilmonytė vaidino 

pagrindinę rolę veikale “Poor 
Mr. Campbell”, Chicagoje rugp. 
7 d. perduotame per televizijos 
kanalą 2.

bar yra apsigyvenę apie 200,000 
pietų Amerikos gyventojų, dau
giausia kubiečių.

KOLUMBO VYČIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Kolumbo vyčių suvažiavimas 
įvyks rugp. 21—23 d. Bostone. 
Numatoma, kad jame dalyvaus 
apie 5,000 asmenų.

ŠALPA HAITI 
VARGUOMENEI

JAV katalikai ir toliau siun
čia savo šalpą Haiti varguome
nei, nors Amerika savo paramą 
tam kraštui sustabdė, reikšda
ma nepasitenkinimą krašto vy
riausybės galva Duvalier.

VIENUOLYNAI AUGA, 
NEPAISANT PERSEKIOJIMŲ

Varšuvos spauda skelbia, kad 
vienuolių skaičius Lenkijoje per 
10 metų (1950—1960 m. laiko-

Chicagos
žinios

SKRIAUDĖ IR APGAVO 
DARBININKUS

Federalinis teisėjas James 
Parsons įsakė brangenybių par
davimo krautuvei, Paula Louis, 
Ine., 29 S. Wabash, kad jinai 
savo darbininkams mokėtų bent 
įstatymo nurodytas minimalines 
algas, kad mokėtų už viršva- 
landas, ir kad savo knygas są
žiningai vestų.

MIRĖ KAI NEPATAIKĖ Į 
SAVO NAMUS

Hubert Tolles, neseniai atvy
kęs į Chicagą iš Mississippi vals 
tybės, užmiršo kur jis gyveno 
pas savo giminaitį ir per klaidą 
bandė įeiti į svetimus namus. 
Ten išsigandęs šeimos tėvas jį 
mirtinai nušovė. Tolles gyveno 
7729 S. Emerald, jis bandė įeiti 
į namus prie 7637 S. Emerald.

SUMAŽINO MERGAITĖS 
PIRŠTUS *

Chicagos Wesley Memorial li
goninės gydytojai per 10 mėne
sių sunkiai darbavosi sumažinti 
iš Australijos atvežtos dvejų 
metų mergaitės Doris Kurteff 
dešiniosios rankos du pirštus. 
Mergaitė gimė su dviem vidu
riniais pirštais keturius kart 
didesniais už normalius pirštus.

ŠAUKĖ VILKAS... PRIGĖRĖ
Trylikos metų Jesse Landon, 

1306 W. Madison, priprato be- 
plaukiodamas nuduoti, kad jis 
skęsta. Bestebint 10 draugų, jis 
tikrai nuskendo ir prigėrė 
Union parko paplūdimyje, kai 
draugai neatėjo jam į pagalbą. 
Jie pabėgo, nes visi vagčia lip
dami per tvorą buvo susirinkę 
uždarytame baseine.

APAKO NUO VAISTŲ
Robert Grim iš La Grange, 

Chicagos priemiesčio, traukia į 
teismą William Merrell kompa
niją, reikalaudamas $250,000 
atpildo už dalinį dešinės akies 
apakimą. Jis apako ėmęs tos 
kompanijos išdirbtų vaistų, va
dinamų triparanol, kurie jau iš
imti iš apyvartos.

AUTOMAŠINOS SUGENDA
Chicagos greitkeliuose (ex- 

pressways) liepos mėnesį suge
do ir turėjo laukti pagalbos 
1,658 automobiliai.

VAIKĖZŲ MUŠTYNĖS
Chicagos policija iš 80 muš

tynėse dalyvavusių vaikėzų, 
areštavo 15. Muštynės įvyko 
prie Woodlawn ir 63-čios gt. 
Du vaikai buvo peiliais subady
ti. Policijos šunys pagelbėjo su
valdyti susirinkusią stebėtojų 
minią.

PAJIEŠKOJIMAS
Jieškomas PETRAS VIŠT.AR- 

TAS, kilęs iš šeručių k,m., Šilalės 
parap., Tauragės apskr., gyv. 
Chicagoje. Prašomas atsiliepti 
adr.: F. Rimkus, 12337 S. Morgan 
St., Chicago 43, III.

— Iš Lietuvos yra kilę tėvai 
televizijos aktoriaus Jack Ben- 

ragės apskr. Amerikoje gyvena į11^’ kur^° tikroji pavardė Benny ąarpyje) paaugo 9,274 ir pasie-
u e s L kė tokį skaičių: 8,425 vyrai vie-jau 55 metai. Moka įvairius

mą. Jų moterystę palaimino, darbus. Trejetą metų turėjo gar. 
sutuoktuvių apeigas atlikdamas j žolino stotį, atlieka dekoravimo
prel. Ign. Albavičius, šv. Anta-Idarbus- Net trims kunigams yra 

, . , I padėjęs išeiti į mokslą. Dabarno par. bažnyčioje. Agota yra , , ....1 v .. abudu pensininkai, gyvena savo;
kilusi iš Naumiesčio parapijos. namuose 1620 S. 51 Ave, Cice-
Šiemet jau 50 m. kai yra atvy- roje. “Draugą” skaito nuo atvy, 
kusi į Ameriką. Jos pirmas vy- (kimo į JA(V.

Daugeliui sužibo ašarėlės, atsisveikinant su miela Dainavos stovykla. (A. Gulbinsko nuotr.)

— Lietuvių Protestantų Aka
demikų sąjunga rugp. 11—12 lių.
dienomis Union Pier vasarvie- j_
tėj turės savo studijų dienas. 
Sąjungos pirmininkas — Vik
toras Mieliulis. Pirmą paskaitą 
— “Reformacija istorijos pers
pektyvoje” — skaitys J. Slavė
nas, antrą — “Bailusis lietuvio 
charakteris” skaitys Liet. Stud. 
Santaros pirmininkė Vanda Ge- 
gevičiūtė, trečią — žurnalo 
“Metmenų” vyr. redaktorius dr.
V. Kavolis, tema “Religiniai as
pektai lietuvių istorijoje”. Ant
rą dieną bus Juozo Mieliulio pa
skaita “Kas yra menas”. Orga
nizatoriai numato, kad į suva
žiavimą atvyks apie 50 žmonių 
iš Chicagos, Detroito, Toronto, 
Clevelando ir kt.

— Stasys Sincavage, 50 m., 
iš West Wyoming, mirė Phila
delphijoje. Buvo American, 
Bakery and Confectionery dar- 
bininkų unijos viceprezidentas.

nuoliai ir 30,000 seselių vienuo-

SIUHTIHIAl Į LIETUVA
ir kitas kraštus 

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

OUR LADY 0F THE LAKE RETREAT HOUSE
LAKE TOMAHAAVK, W,SOONSIN

July 31—Aug. 2 — Midweek, Grade School Girls (6-7-8); Father 
Joseph McCormack: 10 reservations open.

August 7—9 — Midweek, Wowen: Father George Gleason; 11 re
servations štili available.

August 10—12 — Men’s Weekend, Fr. George Gleason; 2 reserva- 
tions štili available.

August 14 — Day of Recollection, Women; Father Robert Urban; 
open, to any group or individual.

August 17—19 — Teenage Girls, weekend; Msgr. James Conroy 
(Our Sunday Visitor); 2 open.

August 21—23 ■— Midweek, W«Knen: Father I. Meyette; open to 
any group or individual.

August 24—26 — Fishermen’s Open, weekend; (Order Priest); all 
reservations open.

August 28—30 — Midweek, Lay Teachers; Fr. V. I. McMahon, 
S.V.O.; open to all Diocesan Lay Teachers.

August 31—Sept. 2 — VVomen’s weekend; Fr. V. I. McMahon, 
S.V.D.; 13 reservations available.

For information and reservations please write or call (ccflect) 
Fr. Jeroine Trahtow, Director, Lake Toimahaivk, Wis. BRovvn 
7-2100.

f I tetųvosAf k::-;- :




