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NAUJA KRIZE SUKRĖTUSI ARGENTINOS 
PREZIDENTO GUIDO REŽIMĄ

BUENOS AIRES, Argentina. 
> — Svyruojanti prezidento Jose 

Maria Guido vyriausybė sukrės 
ta antiperonistų armijos vadų 
ir infliacijos — paliesta kabine
to krizės rugpiūčio 13 d. vaka
re.

Du ministeriai įteikė savo at
sistatydinimus ir kiti esą pasi
ruošę juos pasekti.

Vidaus reikalų ministeris- Car 
los A. Adrogue, puolamas 60 
Argentinos politinių partijų dėl 
jo nutarimo neleisti peronis
tams, komunistams ir kitiems 
kraštutiniams kandidatuoti į 
valstybines įstaigas, du kartu 
įteikė savo rezignaciją. Guido

abu kartu jo atsistatydinimo [ 
nepriėmė.

I
Gynybos ministeris Jose Luis 

Cantilo, kritkuojamas dėl jo ro
lės armijos krizėje, pateikė sa
vo rezignaciją antrą kartą tri
jų dienų laikotarpyje. Guido 
dar nenutaręs, ar priimti jo at
sistatydinimą.

Cantilo pasiūlęs šeštadienį re
zignuoti kilus ginčui tarp Gui
do ir kariškių dėl parinkimo 
naujo karo ministerio. Ši krizė 
buvusi pašalinta suradus nuo
laidą.

Taipgi esą pasiruošę atsis
tatydinti užsienio reikalų mi
nisteris Bonifacio dėl Carril ir

ekonomijos ministeris Aivaro 
Alsogary.

' ¥
21/2 milijono asmenų paliko 

be vandens, šviesos, gaisrui šeš 
tadienį sunaikinus Buenos Aires 
jėgainės stotį. Apie 250,000 dar 
bininkų neteko darbo.

PREZIDENTAS KENNEDY SIU 
DIENU KLAUSIMAIS

JAV prezidentas prašys sumažinti mokesčius, 
jei bus reikalas

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Kennedy, kalbėdamas 
užvakar per radiją ir televiziją 
tautai, pareiškė:

Jungtinių Amerikos Valsty
bių ekonomija yra sveika, bet 
neauganti taip greitai, kaip tu
rėtų ir galėtų. Mokesčiai yra 
tokie aukšti, jog jie slopina cko- 

> nomiją. Jis prašys Kongresą 
sumažinti visus mokesčius (tak
sas), pradedant 1963 metų sau 
šio 1 dieną. Toliau jis pabrėžė:

— Šiuo momentu nereikia ma 
žinti mokesčių, bet jei reikės,

jis prašys Kongresą dar šiais 
metais juos sumažinti.

Verslininkai (biznieriai) pre
zidento kalbą pagyrė. Du treč
daliai laiškų ir telegramų tei
giamai vertina jo kalbą.

Britų pasiuntinys
į Senegalj,
Mauritaniją

LONDONAS. — John How- 
ard Peck, buvęs britų informa
cijos tarnyboj New Yorke nuo 
1956 iki 1959 metų, paskirtas 
Britanijos ambasadorium į Se- 
negalį ir Mauritaniją.

Peck, 49 metų, buvęs Britani
jos atstovas Europos taryboje, 
pakeičia John H. A. Watson.

Tūkstančiai asmenų 
į Liurdą

LIURDAS, Prancūzija. — 28 
specialūs traukiniai veš į Liur- 
do Dievo Motinos šventovę tūks 
tančius maldininkų ir apie 1,300 
ligonių Rožančiaus šventės pro
ga šių metų spalio 8-13 dieno
mis. Šios maldingos kelionės 
tikslas malda už visuotinį Baž
nyčios susirinkimą, kuris bus 
pradėtas Vatikane spalio 11 d.

— 400 - 500 indonezų para
šiutininkų buvo vakar nuleisti 
Vakarų Naujoje Gvinėjoje dvie 
jose vietovėse.. Tuo tarpu va
kar Jungtinėse Tautose turėjo 
prasidėti Indonezijos ir Olandi
jos pasikalbėjimai dėl Vakarų 
Naujosios Gvinėjos ateities.

Studijų dienos
FLORENCIJA. — šiom die

nom Vallombrosoje, netoli Flo
rencijos, įvyko katalikų darbi
ninkų studijų dienos tema; “Ka 
talikų darbininkų sąjūdis nau
jų bendruomeninio gyvenimo 
pasikeitimų akivaizdoje”.

— Du Rusijos kosmonautai 
Nikolajev ir Popovič — dar te- 
beskrendą satelituose aplink že
mę, bet laikoma paslaptyje, ka
da jie baigs keliones tolimose 
erdvėse.

KALENDORIUS
Rugpiūčio 15 d.: Švč. P. Ma

rijos į Dangų paėmimas (Žoli
nė).

Rugpiūčio 16 d.: šv. Joaki
mas, Rugelis, Vaiselė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
— giedra, truputį šilčiau, apie 
80 laipsnių; rytoj — dalinai 
apsiniaukę, truputį pasikeis oro 
temperatūra.

Saulė teka 5:58, leidžias 7:52.

Politinio, socialinio bei 
kultūrinio gyvenimo 

klausimu
SALZBURGAS, Austrija. —

“Kiekvienas katalikas yra pa
šauktas, net įpareigotas, kur 
tai yra galima, dirbti ir kovoti, 
kad Dievo tvarka ibūtų įgyven
dinta politiniame, socialiniame 
bei kultūriniame gyvenime”, — 
pareiškė Austrijos katalikų kon 
greso dalyviam pamaldų už per 
sekiojamąją Bažnyčią metu 
Miuncheno kardinolas Julius 
Doepfner. Toliau jis pareiškė:

“Mes labai blogai pasitarnau
tume persekiojamai Bažnyčiai, 
jei pradėtume trauktis iš viešo
jo gyvenimo į tas katakombas, 
į kurias Bažnyčios priešai yra 
įstūmę mūsų brolius. Kai esa
me pašaukti kentėti drauge su 
Kristume, mes ištvermingai ei
name Kryžiaus keliu. Bet su 
tuo pačiu uolumu ir ištverme 
mes norime sekti ir gatvėse į 
veikiantį, mokantį bei ligonius 
gydantį Kristų”.

5 kertamosios ir 95
rankiniai dalgiai!

PAVERGTA LIETUVA. — 
Lietuvos sovietinėje propagan
doje vis šnekama apie kombai
nų gausumą ir jų nuolatinį dau
gėjimą. Bet štai Vilniaus radi
jas liepos 31 d. pranešė iš Laz
dijų rajono, Kirsnos kolchozo, 
kad ten tą dieną rugiapiūties 
laukuose dirbę 5 kertamosios 
ir 95 rankiniai dalgiai. Apie 
kombainus nė neprisiminta.

Kai kurie kolchozai, norėda
mi darbininkus geriau paska
tinti dalyvauti derliaus nuėmi
me, duoda jiems nemokamus 
pietus (pvz. Varnių raj. Medvė
galio kolchoze).

KREMLIUS MĖGSTA PASAKAS
Dean žodis Sovietų Sąjungai

GENEVA, Šveicarija. — Jung 
tinės Amerikos Valstybės per 
savo atstovą A. Dean perspėjo 
Sovietų Sąjungą, kad jos poli
tika dėl atominio nusiginklavi
mo kontrolės nenoro sudaro pal 
vojingą kliūtį tęsti toliau kal
bas nusiginklavimo sutarties rei 
kalu.

Dean paragino Sovietų Są
jungą rimtai apsvarstyti, kas 
galėtų įvykti, jei ji nepritarsi

Švč. Marijos dangun paėmimas

ATEISTINES PROPAGANDOS TERORAS 
VIS STIPRINAMAS OKUP. LIETUVOJE

Komunistai sunaikino kryžius netoli Meškuičių Kryžių kalne.—
Vatikano dienraštis apie tikinčiųjų persekiojimus Lietuvoje.

Naujausios
žinios

— Valstybės sekretor. Rusk 
pasmerkė sovietų slaptą politi
ką ir jis turi vilties, jog sovie
tai peržiūrės savo vedamąją po
litiką. Gėdos siena yra komu
nizmo nepasisekimo ženklas. Ge 
rai valdžiai nereikia statyti sie
nos prieš savo žmones. Sąjun
gininkai nesitrauks iš Berlyno.

— Indonezija ir Olandija pas
kelbė karines paliaubas Vaka
rų Naujoje Gvinėjoje, kurios 
įsigalios šiandien, kai abi vals
tybės pasirašys formalų susi
tarimą ginčijamą teritoriją pa- 

I vesti Jungtinėms Tautoms, o 
paskui indonezų administracijai. 
Vakarų Naująją Gvinėją dabar 
valdo Olandija.

— Sovietų Sąjunga paskyrė 
naują savo ambasadorių Kubai. 
Naujas ambasadorius A. Alek
sei jau atvyko į Havaną.

— Prezidentas Kennedy pap
rašė JAV Kongresą paskirti spe 
cialų auksinį medalį aktoriui 
Bob Hope.

Mūsų korespondentas Italijoje

kankinimų vieta. Ir iš šių ne
žmoniško žiaurumo vergų sto
vyklų kyla į Dievą gražiausios 
maldos himnas, kuris mūsų lai
kam ir ateities amžiam liudija 
apie tikėjimo galybę ir žmogaus 
kilnumą.

Toliau Vatikano dienraštis Į 
trumpai primena paskutinius 
skaudžius smūgius, kuriais ko
munistai norėtų sunaikinti Baž
nyčią ir katalikų tikėjimą Lie
tuvoje. Vienas iš tokių pasku
tinių skaudžių smūgių yra Lie
tuvos katalikų aukomis pasta
tytos naujos Klaipėdos bažny
čios atėmimas ir jos kunigų už
darymas į kalėjimą. Kunigai vis 
laibiau spaudžiami, ateistinės pro 
pagandos teroras vis stiprina
mas. Kryžiai pakelėse sunaikin
ti. Paskutiniu laiku — rašo “L’ 
Osservatore Romano” — komu
nistai sunaikino kryžius netoli 
Meškuičių esančiame Kryžių 
Kalne.

Tačiau ant kančios kalno, ku 
ris slegia »Lietuvos Bažnyčią, 
iškyla nesunaikinami kryžiai.

Juos ištvermingai neša, sekda
mi nukryžiuotąjį Išganytoją, vi
si tie, kurie kenčia dėl tikėjimo 
tėvynėje ar tremtyje. Sibiro lie
tuvaičių maldaknygė yra dedi
kuota Marijai, — baigia veda
mąjį straipsnį Vatikano ’dicnraš 
tis. — Į Dangiškąją Lietuvos 
Globėją, Vilniaus Aušros Var
tų Dievo Motiną, šiandien kryps 
ta visų Lietuvos katalikų ir jos 
kankinių žvilgsniai ir iš Sibiro 
tremties ir iš komunistinių ka
lėjimų.

Griežtas Nehru žodis
Kinijos komunistams
NEW DELHI, Indija. — Prem 

jeras Nehru vakar kietai pra
bilo: Indija virs pelenų krūva 
ir dulkėmis, bet nepriims komu
nistinės Kinijos reikalavimą pa
siimti sau kai kurias pasienyje 
indų teritorijas. Toliau jis pa
brėžė, kad Indija neims kari
nės pagalbos iš kitų valstybių, 
nors jai tokia pagalba ir buvo 
pasiūlyta.

naujiems Jungtinių Amerikos 
Valstybių pasiūlymams nusigin
klavimo srityje. Nors Sovietų 
Sąjunga ir trukdo pasirašyti 
nusiginklavimo sutartį, bet jis 
mano, kad Maskva dar nėra 
tarusi paskutinio žodžio.

Sovietų atstovas Kuzneeev, 
atsakydamas į Dean kalbą, pa
kartojo seną Kremliaus pasaką 
apie šnipinėjimą ir, kad kai ku
rie Amerikos vyrai nori karo.

Argentinos prezidentas Jose M. Guido (dešinėje) priesaikdina 
generolą Octavio Cornejo Saravia kaip karo sekretorių. Sara via 
paskyrimas, atrodo, sušvelnino įtampą. (UPI)

ROMA. — Sibiro lietuvaičių 
maldaknygės “Marija, gelbėk 
mus” itališkos laidos pasirody
mas Vatikano dienraščiui “L’ 
Osservatore Romano” davė pro 
gą iš naujo priminti savo skai
tytojam Bažnyčios persekioji
mus Lietuvoje ir Lietuvos ka
talikų heroišką ištikimybę sa
vam tikėjimui bei jų dvasios 
didybę. Laikraštis šiam tikslui 
paskyrė pusantros kolonos veda Į 
mąjį straipsnį pirmajame pus
lapyje.

“Praradome brangenybių bran 
genybę — laisvę. Prašome, iš- 
melski ją mums ir išmokyki mus 
ją branginti, mylėti ir ginti...” 
Šiais vienos Sibiro lietuvaičių 
maldos žodžiais pradeda straips 
nį “L’Csservatore Romano”. 
Atpasakojęs maldaknygės atsi
radimo istoriją, laikraštis pa
rinktomis maldų citatomis pa
rodo Sibiran ištremtųjų Lietu
vos katalikų dvasios didybę. Iš 
šių maldų — rašo Vatikano dien 
raštis — dvelkia nepalaužiamas 
tikėjimas į Dievą ir nuostabus 
žmogaus dvasios kilnumas, ku
ris įstengia nugalėti visus sunku j 
mus ir visas kančias... Jose nie- i 
kam nepriekaištaujama, niekas 
nesmerkiamas, niekas nekalti
namas. Priešingai, čia meldžia
masi ir už persekiotojus bei bu
delius...

Persekiojimai, kurie jau tiek 
metų vargina milionus katalikų, | 
yra patys sunkiausi ir planin-1 

! giausi, kokius Bažnyčia ir krikš ! 
čionybė yra patyrusi dvidešim
ties amžių istorijoje, — rašo 

j “L’Osservatore Romano”. — 
Nors persekiotojai stengiasi nu- 

i slėpti tiesą, apkaitindami tikin- 
! čiuosius kriminaliniais nusikal- 
! timais. tačiau dvasinė ir fizinė 
tikinčiųjų kankinystė dėl to ne
sumažėja. Niekada Bažnyčia nė
ra turėjusi tiek daug kankinių, 
kaip mūsų laikais.

Senieji krikščionių persekio
tojai pasmerkdavo mirti arba 
ištremdavo į metalo kasyklas I 
“ad metalla”. Beribiai, ledo su
kaustyti Sibiro plotai šiandien 
tūkstančiam krikščionių yra ver 
gijos ir fiziniu bei moralinių

TRUMPAI IŠ VISUR
— Italija paskolino Jugoslavi

jai 20 milijonų dolerių.
— Vietnamiečiai kareiviai už

vakar užmušė devynis komunis
tų partizanus Pietų Vietname.

— “Amerikos Balsas” mažiau 
betrukdomas. Sovietai “Ameri
kos Balso” transliacijas įvairio
mis rytų kalbomis pastaruoju 
metu mažiau betrukdo, praneša 
UPI. Anksčiau trukdydavo 40- 
60% visų transliacijų, dabar 
jau tik apie 30% (Užsienio lie
tuvių politiniuose sluoksniuose 
ir visuomenėje yra paplitusi nuo 
monė, kad “A. Balso transliaci
jos pvz. lietuvių kalba yra tiek 
“suneutralintos”, kad sovietams 
nebeapsimoką jų trukdyti). E.

Shriver atvyko į Filipinus
MANILA. — Sargent Shriver, 

Jungtinių Amerikos Valstybių 
taikos dalinių direktorius, at
vyko rugpiūčio 10 dieną į Ma
nilą, atlikdamas dvidešimt pen
kių dienų kelionę dalinių reika
lais Tolimuose Rytuose.,

NEW YORKAS. — Iš New 
Yorko išvyko 40 taikos korpu
so kelių pravedimo ekspertai į 
Tunisiją.

PO STALINO KULTO-GRIAUNAMAS JAU 
IR LENINO KULTAS

Lenkijos skirtingas nuo Maskvos kelias. — Įdomūs pasisakymai 
Du ministerių kabineto nariai bando atsistatydinti

VARŠUVA. — Lenkija jau 
nuo Gomulkos atėjimo į valdžią 
eina kiek skirtingu nuo Mask
vos keliu. Lenkija, žinoma, yra 
komunistinė valstybė, santykiai 
su Maskva yra “draugiški”, Var 
šuva dažnai remia Kremliaus 
užsienio politiką vienu ar kitu 
klausimu. Kur tad tas skirtingas 
nuo Maskvos kelias. Šitai ka
me:

1. Komunistinis režimas Len
kijoje yra švelnesnės formos, 
negu Sovietų Sąjungoje ar bet 
kuriame satelitiniame krašte. Y- 
ra daug politinės laisvės.

2. Ypač skirtingas yra Len
kijos nuo sovietinio žemės ūkio 
kelias.

Ne bet kas, o lenkų komunis
tų partijos teoretikas Roman 
Werfel šiomis dienomis sukėlė 
Varšuvoje tam tikrą sensaciją, 
paskelbdamas partijos organe 
“Tribūna Ludu” straipsnį, ku
riame kritikuoja Lenino teori
jas- Jis klausia: “Ar šiandien, 
40 metų po Lenino mirties, jo 
teorijos dar atitinka šių dienų 
realybėms ?”

Werfelis toliau aiškina, kad 
per pastaruosius 40 metų žmo
nijoje įvyko tokių žymių per
mainų, kurių Leninas savo lai
ku jokiu būdu negalėjo numa
tyti. Daug dalykų ir reiškinių 
jis tuomet dar nepažino, nes jie 
dar nebuvo pasireiškę. Nauji

moksliniai tyrinėjimai davė nau 
jus duomenis ir verčia daryti 
naujas išvadas. Gal Lenino te
orijos ir buvo teisingos, kai jis 
jas kūrė, bet dabar jau reika
lingos žymios jų korektūros. 
Girdi, ir pats Leninas nebuvęs 
griežtas dogtnatikas.. Jis kriti
kavęs kai kurias Markso teori
jas, kurios jam jau pasirodė 
netikslios. Iš viso Lenino nusis
tatymas buvęs “eiti su gyveni
mu”, o nesilaikyti šaltų dog
mų. Laikai keičiasi: kaip Leni
nas kritikavęs Marksą, taip 
šiandien esą reikalinga kritikuo 
ti Leniną.
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ATMINIMŲ KNYGĄ PAVARČIUS

Žaliam miške ant Michigano sudainuojant Maironio parašy- 
ežero kranto tylu ir ramu. O, tą dainą ir... “Ateina naktis”, 
kaip nesenai čia skambėjo sesių
kernaviečių klegesys ir juokas. 
Vakar ąis laužo liepsna kūrė pas 
laptingai judančius šešėlius, dai 
nų aidai siūbuodavo ąžuolų ša
kose ir nenoriai susiliedavo su

Skautiško pažangumo .draus
mingumo ir lietuvybės atžvilgiu 
“Pasandravio” stovykla tikrai 
gerai pasisekė. Kernavietės be 
kasdieninės programos, dar tu-

Brolijos vadas s. E. Vilkas apdovanoja ilgametį Lituanicos tunto 
vadijos narį ps. R. Račiūną ordinu už nuopelnus.

TAUTINIO LAVINIMO
KOMISIJOS PRANEŠIMAS

Komisijos pirmininkas v. s. 
B. Kliorė Piranijai pateikė ko-

: misijos veiklos pranešimą. Iš 
1 pravestųjų komisijos studijų 
1 Pirmija skelbia du įpareigoji
mus sąjungos nariams:

a) Vadovai privalo žiūrėti, 
kad atitinkamo amžiaus sąjun
gos nariai lankytų lituanisti
nes mokyklas.

b) Sueigose galima vartoti 
tik lietuvių kalbą.

P. ŠILEIKIS, 0, P.
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s • Redakcija straipsnius tai- 
s so savo nuožiūra. Nesunau- 
s dotų straipsnių nesaugo, juos 
s grąžina tik iš anksto susita- 
5 rus. Redakcija už skelbimų, 
E turini neatsako. Skelbimų 
= kainos prisiunčiamos, gavus 
S prašymus.

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

• Administracija dirba kas- s 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- | 
niais — 8:30 — 12:00.
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Kaip ir kiekvienais metais' paties amžiaus kitų sesių. Taip 
“Kernavės” tuntas ir vėl gali, stovykloje girdėjosi tik lietuvių 
pasidžiaugti gausiu stovyklau- kalba ir lietuviškos dainos. Tai 
tojų skaičiumi. “Pasandravio” buvo pastebėta ir atsilankiusių
stovykloje dvi su puse savaitės tėvų.
gamta džiaugėsi ir su ja kovojo “Pasandravio” stovykloje at- 
daugiau kaip septyniasdešimt silankė daug tėvelių ir daug gar

TALENTŲ VARŽYBOS

Paskutinėje Chicagos skautu 
ninku Ramovės sueigoje buvo 
iškelta mintis surengti talentų 
varžybas. Tuo remdamasi nau-

VADOVŲ — TĖVŲ 
KOMITETŲ SANTYKIAI

Nutarta paruošti sąjungos va
ja skautininkų Ramovės valdy- devų — tėvų komitetų santykių 
ba sudarė komisiją, kuri paren bei kompetencijos instrukciją, 
gė varžybų taisykles ir tunti-' skirtą sąjungos vadovams, 
ninkams pritariant pradeda mi-

SĄJUNGOS GARBĖS 
ŽENKLŲ KAINOS

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

(Arch Supports) ir t.t.
! Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Del valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 So. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

, Vyr. skaut. dr. M. Budriene ir Vidurio rajono vadeiva s. V. Tallat 
Kelpša sprendžia skautiškas problemas.

nėtąs varžybas organizuoti. Var 
žybos numatomos šių metų pa
baigoje ir jose galės dalyvauti 
tik skautai ir skautės. Ryšium su besikeičiančiom

Komisiją, kuri išdirbo taisyk- LSS skyriaus tiekimo sp
ies ir išsiuntinėjo jas visiems lenkybėmis, nuo 1982. VII. 1 d. 
penkiems Chicagos tuntinin- pakeliamos kai kurių garbės 
kams susipažinti ir pareikšti sa- ženklų kainos, 
vo nuomonę bei pageidavimus,
sudaro: vyr. skautė sklt J. Ci- 
jūnelienė, s. G. Meiluvienė, s. N. 
Norris (Grigaliūnienė), ps. E. 
Zabarskas ir s. P. Nedzinskas.

KATALIKŲ DVASIOS 
VADOVŲ BIULETENIS

Remiantis buvusio dvasios 
vadovo, kun. V. Cukuro pareiš-

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.; kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v.
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia-. [ Kasdien 10-12 ir 4-7. 
lienį uždaryta. Kitu laiku susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229.
Rez. jtelef. WĄIbrook 5-5076

Rez. HE 6-1670.

DR. K. G. DALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LTGOS 
6449 So. Pulaslji Rd. (Craivford 
Medical Building), tel. LIJ 5-6446
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001.

JUBILIEJINIAI METAI
T. n. D. Dundzilisnė yra skel 

biama pūnateise JM Komiteto' 
nare, bet ne techniška bendra-;

Ofisas: 3148 \Vest 63rd Street 
Tek: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 West 66tii Plaee 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

darbe, kaip anksčiau buvo pra- ! Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; treč. 
v _ uždaryta. Antrad. ir penkt. vakaraisnešta. Šiuo metu yra sudary- nuo 7 iki s. 

tos visos komisijos ir kai ku- i 
rios jau yra pradėję darbą. JM į 
Komitetas; yra prašytas iki rug *

kimų, Vyriausiems Skautinin- piūčio pabaigos paruošti visus 
kams pritariant, nuspręsta, kad planus bei projektus.
Brolijos vadija, Seserijos vadi- | ——.-----—_
ja ir Pirmija skiria po $50 <H»i»HiiiiiiiiHiį!iihiiiiiiiiiilOĮlllll||lim 
katalikų dvasios vadovų biule- BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
tenio spausdinimo skoloms mo i VADOVĖLIS
keti. Tobmesnis biuletenio lei- ra gaunamas Drauge Jame yra 
dirno
atidėtas ateičiai.

finansavimo klausimas : visos reikalingos maldos ir gies- 
[ mes bei liturginiai nurodymas. 
. Išleido Kunigų Vienvbė 2 patai- 

Taip pat Tarybos Pirmija I syta laida. Kaina $3.50. Užsaky-
reįškia padėką LRK Kunigų j mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 
Vienybei, Katalikų Dvasios Va- fi3rd St” ChicaS° 29‘ m
dovų biuletenį parėmusiai $50 
auka.

Išvyko į stovyklą

Telefonas: GRovehill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 West Marąuette Road

Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais 
susitar imą, išskyrus trečiadienius, už- kitu laiku susitarus telefonu 
daryta. į Telef. REpublic 7-2290.

Oflso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Ccurt, Cicero
Treč. ir šeš

tad. tik 10-12.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINJ5S LIGOS 

2745 West 69th Street
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę. 

VAL.: Pirmad., antr., ketv., pen'kt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. v.

ir

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

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

Tel. REliance 5-1811 Rez' te,> PR 9-0563, Rez. PR. 9-6730

DR. WALTER 1. KIRSTUK Dr- W, Rtss Dr. L. Saikuti*
(Lietuvis, gydytojas) Inkstų, pūsles ir šlapumo takų

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ofisai- 795S .
3925 West 59th Street «R 0-0091; 392 E ^as St^Harvey’

Vai.: Pirmad., antra., ketvirtad ir D1-, tel. EDison 3-4383; 30 N. Ml- 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:30 chigan Av., Sųite 808, tel. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimąvai. vak. šeštad. 1—4 vai. 
uždaryta.

trečiad.

skaučių. Stovyklos viršininkės bingų svečių, kurių tarpe ma- 
pareigose tvirtai išstovėjo sktn. tesi vyriausia skautininke O.
L. Luneckienė, stovyklos ko-1 Zailskienė, vyriausias skautinin 
męndantė vyr. sk. Ramunė Jųr- kas E. Vilkas, vyr. sk. pav. j 
kūnaitė, stovyklos adjutante sktn. B. Juodelis, L.S.S. Pirmi- ■
Dalia Barmutė, ūkio vedėja vyr. jos pirm. sktn. A. Dundzila su j Chicagos jūrų skautai-tės pra 
sk. Daiva Rūkaitė ir jos deši- žmoną, vidurio rajono vadeivė' ėjusios savaitės pabaigoje išvy 
nioji ranka Dalia Tilindytė, ir j sktn. F. Kurgonienė, vidurio ra- j ko į P. Rako stovyklą, kur iš- 
instruktorės sktn. Irena Vilkie- jono vadeiva sktn. V. Vijeikis, J bus 3 savaites.. Ši stovykla yra 
nė, vyr. sk. Birutė Vindašienė vid. rajono vadeivos pavaduoto į 40 metų jubiliejaus stovykla,
ir vyr. sk. Daiva Luneckaitė. jas sktn. Tallat-Kelpša, L.S.S. į _____________

Tautinio Auklėjimo vedėja sktn. j Lituanicos skautų tunto tun- 
Stovyklinėje programoje bu- Jonaitienė, L.S.S. Jaunesniųjų i tininkas ps. K. Cijunėlis buvo 

vo paskirtos ir religinio susi- skauėįų skyriaus vedėja sktn. ; išvykęs dviem savaitėm atosto- 
mąstymo įdienos, kurias katali- Namikienė, “Juodkrantės” >gų, iš kurių jau grįžo ir vėl įsi- 
kėms pravedė drauge stovykla- jQrų skaučių tunto tuntininkė ' jungė į skautišką darbą, 
vęs tunto kapelionas kun. J.

DŪKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI

' Įstodami į Liet. Knygos Klubą 
ir įmokėdami 5 dol. metinio mo
kesčio mes įgaliname per viene
rius metus pasirodyti kelioms 
naujoms gerai parinktoms liet. 
knygoms ir tuo pačiu uždirbame 
2.50 dol., nes knygų pasirinkome 
už 7.50. dol.

Lietuviškos Knygos Klubo na
riais — lietuvybės kalviais gali 
būti visi, pasiuntę 5 dol. šiuo ad
resu:

Raibužis su kun. dr. J. Urbono 
talka, o evangelikėms kun. A. 
Trakys ir kun.. Dilys iš Chica
gos.

Stovyklos pastatymo ir nu
griovimo pionierijos darbams

sktn. J. Janulevičienė su atsto
vėmis, “Lituanicos” tunto tun- 
tininkas sktn. K. Cijunėlis, sktn. 
M. Barniškaitė iš Clevelando, 
sktn. Angelė Kamiene iš Flo
ridos, sktn. L. Roznikienė, sktn. 
dr. J. Aglinskienė, sktn. Kara-

LIETUVIŠKOS KNYGOS 
KLUBAS

aušros Vartų tunto tuntinin 
kė s. J. Bobinienė po nelengvo 
darbo stovykloje yra išvykusi W. 63rd St., Chicago 29, III.
atostogų.

vadovavo sktn. K. Kuraitytė. į ^us su šeima. Be to, didžiojo 
laužo metu kernavietes sveikino 

Šiandieną ‘ Pasandravio sto- eg£ų skautų atstovas prof. John 
vykios atsiminimų eilėje, iškyla ; pįiaa}<! gįuo metu dėstąs rusų 
darnus vaizdas vėliavas beke- jiaibą Indianos universitete. §to 
liančių skaučių, valgykloje gė- . Vykioje iankėsi ir lauže dalyva- 
lėmis pauošti stalai, jaukus sto- j vo amerikiečių skaučių grupė, 
vyklinės koplyčios kampelis . 0 įaįp pa£ įr “ą.Įj” klubo vado
vu lietuviška koplytėle. Dienos vaį ges^ jjįnitė

3 programa apimdavo maudymąsi 
Michigano ežere", pietus, poilsį,

41%
eurrėnt dividend on investment hunus

4ki% HiyiDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metu investmento bonus mokame 4Jiį% dividendu kas pusmetį ir 

dar išmokėsime po už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS 
Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. — 4:30 p. p. 

Trečiad. uždaryta; ketvirtad. 9 v. r. — 8 p. p.

.užsiėmimus, kada būdavo mo
komasi naujų dainų, žaidimai

STATUTO REIKALAI
Nutarta gegužės mėnesio pa

baigoje šaukti akivaizdinį Tary-
h v, a rba pašnekesiai skautiškomis, bos posėdį LSS statuto pro jek-1
^■ tautinėmis ir bendro išsilavini- 
Ujrho temomis. Po pavakarių lais

valaikis ir pasiruošimai laužui.
' Pasirodymų niekada netruko.

to klausimams išsemti. Apspręs 
ta visa eilė naujų siūlymų bei 
redakcinių pataisų ir v. s. K. Pal 
čiauskas su ps. A. Dundzila yra

Maironio metų proga, kiekvie- įpareigoti rūpintis LSS statuto 
nas laužas buvo baigiamas pas- i projekto bei sekančio Tarybos 
kaitant vieną Maironio eilėraštį, posėdžio reikalais.

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

Dėl informacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 63i'd Street 
Kampas 63-čios ir California

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

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

Rez. IVAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELĮ?
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

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

Rentė 25, Elgin,—Illinois 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51št Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

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

Tel. ofiso 247-1002, Narnų PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Taipgi įvairios nervinės ligos
Valandos pagal susitarimą. 
4063 Archer Avenue

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

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

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

DR, B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų ligos 
2454 West 71st Street 

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

Šeštad. 1-4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 West 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
VAIKŲ LIGOS 

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

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero
Nuo rugp. 6d. iki rugp. 20d. Atos- i 
togose. Kreiptis į dr. F. Kauną.
Ofiso telef. UAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzie 3-2868

DR, EM9LY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
6449 So. Pųlaski Rd. Tel. I,Ų 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forėst, IU.

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

neatsiliepia skambinti ;TE 9-lO7i.

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

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

Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p ™ >
Penkt. tik 1—3 p. p. ' ‘

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

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

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

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 West 63rd Street

Tel. — PRospect 8-7773 
Vai.: pirmad. ir ketvirtad. jl-4 p p 
intrad ir penktad 6-8 v v.

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

DR. j. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS Y. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS

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

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

DR. JULIA MONSTAYIŪIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

Telef. ofiso: PŪIhnan 5-6760 
Namų: BEverly 8-3946 

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

Tel. ofisų RE 7-8818

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

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

Trečiadieniais uždaryta.

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

Ofiso telef. CLiffside 4-2890 
Rezid. telef. IVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
valandos kiekvieną dieną 2.__4 jj.
6' vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama na
gai susitarimą, šeštadieniais nuo 2 
v. iki 5 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., ąntr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

šešt. 2-—4 v. popiet ir kitu 
- pagal susitarimą.

v. v. 
laiku

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-0195

DR. V. P. TUMASDNIS
C H I R U R G A S

2454 West 7Ist Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Del valandos skani biriti tel.: HE 
4-2123 nuo 1 iki 8 vak popet,* kas
dien. išskyrus trečiad: ir šeštad.

Telefonas — GRoveliiŪ 6-2823
DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybė: AKU ŠERI JA ir MOTERŲ

LIGOS V
ATOSTOGOSE

Kol grįš ofise dirbs Dr. Brinkis. 
Vai. — Pirmad., antrad. ir penktad. 

1-4 p. p..
trečiad. ir ketvirtad. 7-9 v. v.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

Tel. ofiso PR 0-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuętte Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. ir 7 iki 8 v. v. 

Treč. ir šeštad, pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 6600 So. Artegian Avenue
Vai.. 11 v. ryto iki 8 v. p.p., 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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



Tauraus lietuvio klebono

KUN. LINKAUS NETEKUS
Šiomis dienomis mirtis pa

laužė du Chicagos lietuvių ą- 
žuolus — a. a. kun. Anicetą 
lunkų, Šv. Kryžiaus lietuvių 
parapijos kleboną, ir Juozą 
Budriką, seną lietuvį prekybi
ninką ir nuo 1929 metų pasto
viai išlaikiusį lietuvių radijo 
valandą; Lietuvių visuomenėje 
abudu yra suvaidinę stambų 
vaidmenį. Ir vieno ir antro mir 
tis sukelia daug praeities at
siminimų ir kelia susirūpinimą, 
ar galės kas užpildyti jų vie
tas taip, kad jų darbų srityse 
nepasidarytų spragų. O taip 
gali įvykti.

A. a. kun. Anicetas Linkus, 
kurį palaidosime sekantį penk
tadienį, suvaidino išimtinai ryš 
kų vaidmenį. Jo veikla buvo 
plati, šakota. Pirmoj eilėj pa
žymėtina, kad velionis, kaip 
kunigas ir kaip klebonas, nau
dojosi populiarumu žmonių tar 
pe. Ir taip buvo ne vien dėl jo 
kilnios asmenybės, bet svar
biausia dėl jo rūpestingumo 
savose, kunigo ir klebono, pa
reigose, dėl sugebėjimų ir sun
kiose sąlygose išvesti parapi
jos reikalus ne tik patenkina
mai, bet gerai, žvelgiant ir ą- 
teitin.

*

Trumpai stabtelėkime prie 
Šv. Kryžiaus parapijos, kurio
je velionis klebonavo daugiau 
kaip dvidešimt metų. Jis čia 
parodė didelius administrato
riaus sugebėjimus. Jisai greit 
surado priemones, kaip likvi
duoti užsilikusias parapijos 
skolas. Taip pat surado gali
mybes erdviąją ir gražiąją baž 
nyčią išpuošti, panaudojant lie 
tuvių talentus — dailininkus. 
Jis žymiai padidino ir puikiai 
atremontavo kleboniją, kad ga 
lėtų joje apgyvendinti kiek ga
lima daugiau lietuvių kunigų 
tremtinių; kurių daugelis anais 
laikais neturėjo kur prisiglaus 
ti. Tur būt nė vienoj kitoj lie
tuvių parapijos klebonijoj ne
gyveno tiek daug lietuvių trem 
tinių kunigų, kiek Šv. Kryžiaus 
klebonijoje. Vieni gyveno lai
kinai, kiti kiek ilgiau. Nebuvo 
atsakyta vieta nė vienam lietu
viui kunigui. Ir šiuo požvilgiu 
kun. Anicetas pelnė pagarbos 
ir dėkingumo ne tik jo globo
tų ir globojamų kunigų, bet ir 
lietuvių katalikų, kurie nuošir
džiai džiaugėsi, kad jų klebo
nas mielai priima savo tautie
čius kunigus.

Velionis sudarė sąlygas pa
rapijos chorui išaugti ne tik 
skačiumi, bet ir savo meniniu 
lygiu. Jis net vargonus pertai
sė taip, kad jie atitiktų ir baž
nyčios grožiui ir choro lygiui. 
Išpuoštoji bažnyčia, geras gie
dojimas patraukdavo į pamal
das lietuvius iš visų didmies
čio kraštų. Ta proga tenka pas 
tebėti, kad ir prie Dainavos

ansamblio išugdymo kun. Lin
kus bus nemažai prisidėjęs.

Kitas jo pastangomis pasta
tytas parapijoje paminklas y- 
ra — seserims mokytojoms 
puikūs vienuolyno rūmai. Pas
kutinieji darbai buvo — mo
kyklos remontas ir salės iš- 
dekoravimas.

Prieš paskiriant Šv. Kry
žiaus klebonu, velionis sėkmin
gai klebonavo šv. Petro ir Po
vilo parapijoje, ir ten praves- 
damas visą eilę naujų patvar
kymų ir pataisymų.

*
Vienas gražiausių Chicagos 

lietuvių katalikų darbų buvo 
atliktas pastatant lietuvių se
neliams rūmus Orland parke. 
Juos statė Lietuvių R. K. Lab 
darių sąjunga, tačiau statybai 
vadovavo kun. Linkus. Dažnu 
atveju atrodydavo, kad iš tos 
statybos nieko nebeišeis, nes 
pritrūkdavo lėšų, pritrūkdavo 
ir statybai reikalingos medžia
gos, nes ji buvo pradėta karo 
metu. Bet kantrusis ir ištver
mingasis kun. Anicetas niekuo 
met rankų nenuleido. Darbą 
tęsė toliau. Nugalėjus visas 
kliūtis, statyba buvo užbaig
ta ir po kelerių metų ir kita 
rūmų dalis buvo pastatyta. 
Šiandien, ačiū velionio “užsis
pyrimui”, Chicagos lietuviai 
turi įstaigą, kuria tikrai nuo
širdžiai gali didžiuotis.

*
Visuomeninius darbus kun. 

Linkus pradėjo dar tebestu- 
dentaudamas. Jis buvo vienas 
iš Lietuvių R. K. Moksleivių 
Susivienijimo organizatorių, 
“Moksleivio” (vėliau pasiva
dinusio “Giedra”) redaktorių 
Jisai važinėdavo po kolonijas 
su paskaitomis, aukštesnėse 
mokyklose (Valparaiso ir St. 
Bede) lietuviams studentams 
dėstė lituanistinius dalykus. 
Taip pat nebuvo jam svetima 
ir Lietuvos Vyčių bei kitų mū
są organizacijų veikla.

Atsisveikindami su a. a. kun. 
Anicetu Linkum, mes, “Drau
go’ redaktoriai galime vadinti 
velionį kolega, nes jisai yra 
dirbęs mūsų dienraščio redak
cijoje ir daug metų jame bend 
radarbiavęs. Yra rašęs ir eilė
raščius, kurie būdavo spausdi
nami “Moksleivyje” ir kituose 
leidiniuose.

Gaila, kad velionis mirė ne- 
pąrašęs savo atsiminimų. Jis 
turėjo daug ką pasakyti. Bet 
tie, kurie turės progos rašyti 
atsiminimus, labai dažnai mi
nės ir kun. Linkaus vardą, nes, 
kaip matom, jis buvo susietas 
su kiekviena mūsų religinio, 
tautinio ir visuomeninio darbo 
ir rūpesčių sritimi.

Šv. Kryžiaus parapija pasi
ges savo klebono. Pasiges Šv. 
Šeimos vila (lietuvių senelių 
namai). Pasiges ir visa Chica
gos lietuvių visuomenė.

Vakarų Berlyno gyventojai, minint metų sukaktį kaip buvo komunistų pastatyta vadinama “(ledos 
siena”, suruošė masines demonstracijas. Antike munistai demonstrantai demonstravo palei Spree 
upę, kurios antroj pusėj mojavo pavergtieji Vokietijos gyventojai.

NUSIGINKLAVIMAS IR APSIGINKLAVIMO 
LENKTYNĖS

Eisenhowerio pastangos — Kennedy žaidimas

Jau nuo pat I-mojo Didžiojo 
karo laikų nusiginklavimas bu
vo tapęs vienu didžiausių tarp
tautinių rūpesčių. Laikais, kai i

VYTAUTAS' VARDYS

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. rugpiūčio mėn. 15 S

Kai daugiau karstų kaip lopšių...

Vokietija paskutinėje vietoje vaikų prieauglio požiūriu 

V. LIZDENIS VOKIETIJA

Kardinolas Frings ne taip se
niai Koelno katedroje išdėstė 

i Vokietijos gyventojų tarpe vis

Kodėl vokiečiai atsidūrė 
paskutinėje vieloje?

Dėstydamas priežastis, kurių
labiau pastebimą gim;mų skai- dėka Vokietija nusmuko g;mi- 
čiaus mažėjimą ir ryšium su mų skaičiaus požiūriu (apie tai 
tuo iškėlė klausimą — ar ten- parašė savo 17-18 nr. Katalikų 
ka susirūpinti Vokietijos šei- žirnų Agentūra — KNA), kar- 
mų reikalais, ar joms gresia dinolas Frinjs pastebi, kad 
rimti pavojai? Pagal kardinolą, i trūkstant Vokietijoje jaunų dar 
statistiniai duomenys teikia rū- binui vyrų, teko įsivežti šimtus 
pėsčiu Sekant 1959 m. duome-Tūkstančių darbininkų iš užsie
nis, Vokietija buvus’ vaikų skai-n’o kraštų. Jei padėtis nepage- 
čiaus požiūriu vienoje paskuti- ! rėsianti, tai ateity kraštą už- 
nių vietų, Vokietijoje gimimų plūsiančios dar didesnės” svetim 
skaičius siekęs 17.8%, Prancū- šalių masės. Žinoma, tenka 
zijoje 18,3. Italijoje 18.4. JAV- kreipti dėmesį ir į tai, 'kad mi- 
se 24,1, S. Rusijoje 25.3, Len- lijonai jaunų vokiečių yra žuvę 
kijo ja 26.2. Kinijoje 36%. Kar- karo metu, pagaliau, pirmieji 

i dinolas Vokietiią laiko atsidū- pokariniai metai nebuvę paian- 
rusia net paskutinėje vietoje, sūs gimimų skaičiaus augimui. 
Šiame krašte vaiku žem’au 15 Kai dėl karo ve’ksmų mili-

visai negalėtų kontroliuoti. Ki- m- amž. ssama 21%, tuo tarnu jonai vokiečių neteko butų, pa- 
taip tariant tai būtų planas nu- Angliioje 23, Prancūzi’oje 26, dėtį dar labiau pasunkino 12 mi 
ginkluoti Vakarus, paliekant pa O’andijoie 30 ir JAV-se iiIi jonų vokiečių, išstumtų iš jų
čius sovietus pasirengusius tuos 31%. Kardinolo žodžiais ta- tėviškių Europos rytuose if

buvo tikima į tarptautines su- tyvais irgi visada reikalaudavo nusiginklavusius Vakarus pri- riant, Vokietijoje karstų skai- pietryčiuose, čia kardinolas nu
tartis ir galimybes jų pagalba nusiginklavimo. baigti. čius prašokęs lopšių skaičių ir rodo, kad labai galimas daly*
išnaikinti karą, buvo tikima, . _ v ne taip tolimas metas, kai žmo kas, jog vienas karo sąjungi-

Įvairūs planai Pavojingas žaidimas ■ nių per 65 m. amž. skaičius su- ninku (čia jis aiškiai turi gal-
Prasidėjo lenktynės. JAV jau Amerika irgi turėdavo savo' silygins su gyventojais žemiau voje Sovietus) turėjęs tikslą 

15 m. amžiaus. i tuo būdu. parengti dirvą komu-

kad tautos kariauja dėl to, kad 
turi ginklų. Kad neturėtų, vie
na kitos nenaikintų. Tačiau kaip j nuo pat pokario laikų padarė planus. Jie nebuvo tokie propa- 
Salvatore de Madariaga, žino- pirmuosius siūlymus, netgi pati gandiniai ir realistiškesni. JAV 
mas pasaulio liberalas ir atsa-, pasišaudama sunaikinti atomi- siūlė dalinį nusiginklavimą; ieš- 
kingas Tautų Sąjungos parei- | nes bombas, kurias tik ji viena kojo pirma ženklų, kurie įrody- 
gūnas praeity, savo paskaitose teturėjo, jeigu, galima susitarti tų sovietų gerą valią. Eisenho-

inizmo išsiplėtimui Vokietijoje.

, , v. Vietoje dirvos komunizmui,
galvoja, kad Amerika šioje sn- , iešbolševikinė 

tyje daug stipresnė ir todėl gali I

nekartą yra išsireiškęs, šiame dėl nusiginklavimo. Tačiau nie- weris turėjo specialų tam rei- su bandymais palaukti: jie da- i Tačiau, kaip pasirodė, komu- 
zoo’.ogijos tarptautiniame sode ko neišėjo. Didesniu mastu pra- kalui žmogų — Harold Stassen, bar įar nereikalingi. Sovietai gi nistiniai lūkesčiai nuėjo vėjais, 
(pagal jį, dauguma valstybių dėjus bandyti atomines bombas kuris buvo pasirengęs daryti ir dar nebuvo pasigaminę naujų j Priešingai, atsiradus krašte 
save simbolizuoja gyvuliais, ir abiem galybėm, JAV ir Sov. nemažų nuolaidų, kad su sovie- | g-Įnkių įr bombų bandymui, tad ; tiems milijonams naujų tremti- 
paukščiais ir t. t.) nusiginklavi- Sąjungai, įsigijus lėktuvus ir tais susitarus. Bet tada Stassen i jįem buvo iabai patogu laukti. į nių, savo kailiu patyrusių bol- 
mas yra sunkiai įmanomas ir raketas tom bombom numesti, | krito. Kiti Eisenhowerio admi- Pasiskelbdami nebandysią, jie į ševikinę “tvarką” bei terorą, 
vargu tai praktiškas būdas pa- žmonės dar labiau ėmė reika- nistracijos žmonės toje srity, su’ėtino Amerikos progresą. Vokietija, vietoje sulaukusi pa
saulio taikai sukurti. lauti nusiginklavimo. Sovietai visų pirma Wadsworth, pasku- Sovietai tačiau nradėjo bandyti lankių tendencijų komunizmo

- tai rado sau naudinga ir Chruš- tinysis respublikonų atstovas tuoj nat. kai tik pasigaminoAmerika idealistiškesnė 
Europą. Daug žmonių, ypač in- i čiovas, būdamas prieš porą me- Junginėse Tautose, buvo, atro- žinoma, kad tada, prieš me-
telektualų šiam krašte tikėjo Ir i Y°%: paS* f-J*** .**? tus, sotaus
tebetiki nusiginklavimu. Poka.' totalu nusiginklavimą. Pagal so laba, nuoširdžiai Siekia sus,ta- dėl moratoriumo.

. x , ,.7. , vietų planą, išdirbtą keleriais rimo nusiginklavimo klausimu vno tarptautinėje konsteliacijoje , •<. • Dabar iau švenčiame nema-, . atvejais- ir paskutinį kartą pa- ir kad toks susitarimas yra ga- Jįskilęs kitas partneris, komums i’ lomas nuo tų bandymų meti-
tinė Sovietų Sąjunga, savo mo- THCl nnxn J I n K.l M V ITTI'H.K V V K LU It-t ItfSS KrlAl'.l.U ZAJUZ.I U UCUIS. tVIIIlO

galingų -bombų ir atrodo tiek

ir susitarimo'

Spaudoje ir gyvenime

TREMTINE ŠEIMA
Prieš dešimt .metų rugpiūčio 2 vo ir savo tautai. Nutautimo pa- 

d. Popiežius Pijus XII paskelbė - vojus iškildavo ir tiems lietu- 
nepaprastos reikšmės encikliką, iviams, kurie lankydavo 
prasidedančią žodžiais: “Exul fa-
milia” , — tremtinė šeima. Ja bu
vo sutvarkytas visame pasaulyje 
gyvenančių įvairių tautų emigran
tų, pabėgėlių bei tremtinių dva
sinis aprūpinimas gimtąja kalba.
Enciklikoje “Exul fa.milia” įsak
miai reikalaujama, kad dėl vieno
kių ar kitokių aplinkybių į sveti
mus kraštus patekę katalikai dva
sinį aprūpinimą gautų savo gim
tąja kalba iš savos tautos kuni
gų.

Popiežiaus rūpestis
Tai nepaprastai svarbūs nuosta

tai tiek religiniu, tiek tautiniu 
atžvilgiu. Anksčiau dažnai atsi
tikdavo, kad emigrantas, tremti
nys ar pabėgėlis, patekęs į sveti
mą kraštą, neturėdavo galimy
bės net išpažinties atlikti savo

užgaidoms, virto tikra prieš- 
bolševikine tvirtove. Tos iš fy- 

! tinių sričių atvykusios šeimos 
dar žymiai prisidėjo prie ryš
kaus sustiprinimo ūk'nio ir m% 
ratinio krašto atstatymo.

Pirmieji pokariniai metai Vo
kietijos šeimoms buvo sunkūs, 
ir retai kurie ga’ėjo galvoti 
apie gausingesnių šeimų kuin- 
mą. Dar ir šiandien naujai Su
sikūrusioms šeimoms nėra pa
prastas dalykas susirasti . fei-

siūlytą Genevos konferencijoje, limas. Wadsworth yra nepagai- ,
tas nusiginklavimas vyktų pa- Įėjęs karčių žodžių tiems, kurie nes; Sovietai susprogdino labai 
laipsniui, per keletą metų. Jis nusiginklavimo reikalu reiškia

. .... i 'būtų tiek visuotinis, kad būtų pesimizmą. Eisenhowerio admi-„ų Konsistonaling' . • • z. • • z. .y, . I -.
Kongregacija yra paskyrusi lietu-1 palikta tik reguliariems nusi- nistracijos metu įskilo ir kita 
vį misionierių.' Tokie keliaujantys : kaitimams malšinti reikalinga problema: atominių bandymų 
lietuviai misionieriai nuolat lanko policija. Nusiginklavimą vykdy- reguliavimas. Buvo norima su- 
savo plačiai išsklaidytus tautie- ,pačios valstybės, galų gale sitarti nutraukti bandymus. Čia
rajonas, teritoriškai imant, atitin- sukurdamos tarptautinį organą ir vėl sovietai išėjo su propa- 
ka maždaug dviejų Vokietijos j nusiginklavimui palaikyti, šis gandiniu laimikiu: jie pasiskel- 
vyskupijų plotą. Tokiu būdu ap-!or,ganas veiktų panašiai kaip bė vienašališkai tuos bandymus
viaiinkim%afaV naudojaJUS’vieSu' J™gtinių Tautų Saugumo Ta- ; nutraukiu. Vėliau buvo susitar- į jau dabar, ypačiai prieš rinki- ■
vok\ečiųnl^skupųUvisa parama"^ ryba, t. y., jos nariai turėtų ve- ta dėl bandymų moratoriumo, mus, yra sulaužęs demokratų ir
nuolat jaučia nepaprastą apašta-' to teisę. Tokiu planu sovietai nes Amerika negalėjusi tęsti respublikonų esminį vieningai- Fed. Vokietijos vyriausybė pau
liškosios konstitucijos “Exul fa-1 giūio schemą, pagal kurią toji bandymų viena, kai sovietai jų mą užsienio politikos klausi- ■ taruoju metu yra dėjusi įvai-
rniha” reikšmę lietuvių tremtunų tarptautinė organizacija sovietų . atsisakė. Eisenhotveris be to mais. Į (Nukelta į 4

rių kiekvienam

gyvenime.

VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

— Pasvarstyk, Tomai: laimingesnis, kad grei- 
svetim-' čiau prasigyvenai ? Žmogaus ištisais mėnesiais nema-

pasivarė su naujų ginklų gamy
ba, kad po pusmečio ir vėl ga
lėjo pradėti naujus bandymus. 
Rašant šias eilutes, jie jau buvo 
išbandę tris naujus užtaisus.

Šis pavojingas žaidimas yra kiamą butą.
vienas iš pagrindinių Kennedy ■ 
užsienių politikos rūpesčių ir Sunki vaikingy šeimų i , • 

socialinė padėtis
Tiesa, reikia pripažinti, kad

psl.)

gesnių lietuvių prikištam rajone, vos keli žingsniai rymojo lange, lyg akmeninė statula, nuo vėjo, bloga 
nuo durų, už kurių gyveno kaimynas iš Gervėnų, Si- oro aptrupėjusi, ir linkčiojo galva, kaip Seirijų žy- 
gitas Rudis. Ir jis čia buvo viesulo atblokštas, palikęs das, poterius kalbėdamas, net veido į Tomą nepa- 
daržines šalia vieškelio, kalvomis nuvingiavusius lau- sukęs.
kus, lyg paukštis, uolos skilime neatsargiai įstrigęs.

Kas trečias namas didelėmis iškabomis siūlėsi 
parsiduoti, nes čia nepraeidavo savaitė, kad iš gat
vės kas amžinybėn neišvažiuotų. Sudėję rankas, dai
liai apsirėdę, išraudonintais Skruostais senukai ke-

— Kur šeima?
— Nėra. Nesuvaikysi, kur kas eina.
— Šviesą užsidegtum. Patamsy kojas gali išsi

laužti.
Be lempos geriau matosi. Prieblandoje akimis

liavo blizgančiuose karstuose už miesto, vėl lįsdami jkĮ gilelio prasiveržiu. Rodosi, pirštais gali pasiekti, 
po žeme, kaip prieš keliasdešimt metų, kai, tėviškes į eglės spyglį pačiupinėti.
palikę, atsibastė laimės gaudyti ir paskendo kasyklų Sigitas pagreipė galvą, ir kaktoje suspinksėjd 

giliai įkritę akių žiburiai.
— Tik pora metų už mane vyresnis, o jau šii-

urvuose.
taučių bažnyčias. Jie nejučiomis į tome. Vis darbai, vis reikalai. Jei ne fabrike, tai apie Su šeimininkais Jasaitis erzinosi gana ilgai, ir 

Lyg baudžiavos amžiun būtum susikalbėti nepavyko. Apie septynis tūkstančius gir-įsijungdavo į svetimtaučių ben- i namus kuičiamės 
druomenes ir neatsilaikydavo prieš 
jų įtaką.

Padėtis iš pagrindų pasikeitė,
Popiežiui Pijui XII prieš 10 metų 
paskelbus encikliką “E'xul fami- 
lia”. Paties Popiežiaus sudaryta 
Vyriausioji Emigracijos komisija 
Romoje rūpinasi, kad emigrantai,
pabėgėliai bei tremtiniai visuose
kraštuose turėtų savus kunigus, 
kad jie galėtų sava kalba ir pa
gal savus tautinius papročius at
likti religines praktikas bei gar-

griuvęs, — pagalvojo Tomas.
grįžę.

. — Nepagalvoji, kas bus, jei antvalandžius nu
trauks. Dolerio neprisišauksi.

— Užteks viskam. Turėsi daugiau laiko, atsi
kvėpsi. Atidžiau į save pasižiūrėjęs, pamatytum, kad 
turtas daug naudos neatnešė. Suvargęs, paniuręs, pik
tas žmogaus bijai.

— Ką žmonės duos? Jei savo neturėsi, pas ki-

dėti nenorėjo, tvirtindavi, kad ir dešimt esą pusvel
čiui. Gal tūkstantį nuleistų, jei reikalas atrodytų 
rimtas, bet už mažiau — nėra kalbos. Eugenija gun
dės! daugiau pridėti, tačiau užsikirtęs Jasaitis laikė
si savo.

— Atiduos už septynis, — tvirtino Eugenijai, 
kai temstant išėjo gatvėn. Matai, kad pinigų laukia,
nagus išskėtę. Uždelsim porą savaičių, fr patys siūlys, i sinau.

Šituo metu javai bus iškulti. Oras saūšąš; 
rytoj gera diena miškan patraukti, rąstą nuleisti ar 
malkų pasikirsti. Skubių darbų nėra... — lyg šdii 
kalbėjo Rudis.

— Taigi...
— Už poros mėnesių su arkliu galės eiti, kttf 

žemė kiestesnė. Ir papieviuose neklims, nes prašau-

Eugenija lyg abejojo, tačiau nesipriešinusi atsi- —Atsimenu... w
Lankos pakraščiu šaltžemis buvo susimėtęš,

tus duonos kąsnelio neišprašysi.
— Daryk kaip žinai. Tik netapk ligoniu. — Ji sveikino, o Tomas panoro užsukti pas Sigitą.

. išėjo per duris, bažnyčion išsirengus, dar vis tiesi ir Jau buvo gerokai pritemę, kai įžengė į Rudžio __  ...   __
nė«e bendruomenės^ savose tautl' liekna, tačiau nuvargusiomis akimis ir jau lėtesnio namus. Durys prasivėrė, vos rankeną palietus. Ja- mus kviečių parvežiau. ..

žingsnio. ,saitis, Sigitą radęs prie lango sėdintį, užsipuolė: į — Pats girdėjau, vertiesi pakenčiamai. Vaikai
— Nesupranta gyvenimo, štai kur glūdi prie- — Kodėl neužsirakini? Nepajusi, kai svetimas j jau išaugę, — prasižiojo Jasaitis, kad pakeistų kalti

nei aviža neaugo. O paskutiinais metais kelis ve

Pabėgėlių teisė
Popiežius Jonas XXIII ,

enciklikoje “Mater et Magistrą” žastis, — mąstė Jasaitis. — Čia ne Europa. Griebk įžengs! Į — Karklynus pagrioviuose išskyniau, su šakrti-
šia pagrindinę visų emigrantų, i abiem rankom, jei gerai pasitaiko, ir nepaleisk, nors ! — Kas čia eis? — atsakė Sigitas, net nepajudė- mis išroviau. Pusę pievos bjaurybės užkežėdavė/^,.

savo

kalba, nekalbant jau apie^ pamoks-■ pabėgėlių ^bei tremtinių teisę dar per nagUS užduotų. Tik šituo būdu gali prasimušti, jęs. — Jei ateitų, nerastų, ką imti. Gervėnuose ne Dabar žolė iki juostos auga. Kad neužmirštų p&Va- 
sariop patręšti... . .

— Iš proto kraustosi, ar kas jam? — pagalvojo 
Tomas ir vėl garsiai pertraukė Sigitą:

— Rodosi, sūnus rengiasi vesti. - 7 ^7
— Rengiasi.

į*s 1F. kitokį dvasinį vadovavimą, i labiau pabrėžia ... .. , , i Pirkinio apžiūrėti Tomas pavakarop išvažiavo : tiek turto turėjau, o nerakinau.
Panašiai buvo, pavyzdžiui, su lie- Šiandien galima džiaugtis, kad , .......................................
tuviais, prieš 30—40 metų emi- visuose laisvojo pasaulio kraštuo- i vienas. Pastatęs automobilį, kelis kartus patikimo, čia ne Gervenai. Juodis įsiverš ir užmuš,
gravusiais į Braziliją, Urugvajų, ' sė kiekvienas lietuvis katalikas į ar gerai užrakintas: nors aplink gyventojai tik lietu-
Paragvajų bei kitus Pietų Ame- į turi galimybę pasinaudoti savo! viškai kalbėjo, už kampo matėsi juodų veidų, kuriais
rikos kraštus. Neturėdami savų tautos kunigo religiniais patarna- jasaitis nepasitikėjo nei per plauką.

vimais. Pavyzdžiui, visa akarų Eugenija ir paveldėtojai jau laukė. Buvo tie pa-j vakaro prieblandoje stengėsi užkišti erdvią tuštumą.
tys namai, kuriuos Jasaitis spėjo esant, — neturtin- Sigitas, turtingiausias Gervėnų ūkininkas, seniūnas,

lietuvių kunigų, jie ne kartą nu
toldavo nuo Bažnyčios. O praras- Vokietija paskirstyta j dešimtį
darni tikėjimą, dažniausiai žūda-1 lietuvių pastoracinių rajonų, ku-

Už ką muš? Blogo niekam nepadariau. 
Prisėdęs Jasaitis apsižvalgė. Kambarys riogsojo 

plikomis sienomis, tik keletas kėdžių su dideliu stalu

(Bus daugiau)



Muzikos darbuotojų grupė “Tėvynės Garsų” radijo valandėlės parengime Clevelande. Šalia ma
estro J. Mikulskio matyti lietuvių operos: “spiritus movens” Vyt. Radžius iš Chicagos nuvykęs j 
CleveĮkndą. A. Gulbinsko nuotrauka

KAI DAUGIAU KARSTŲ KAIP LOPŠIŲ...

(Atkelta iš 3 pusi.) kimas palengva gali palaužti
rių pastangų materialiai parem tautos moralines pajėgas.

Ateitis bus dėkinga katalikųti šeimas su dviem ir daugiau 
vaikų, pvz. mažinami tokioms 
šeimoms mokesčiai, mokamos ' 
premijos už trečiąjį ir daugiau . 
vaikų. Kardinolas Frings ta- ' 
čiau reiškia rūpesč'o, kad šių
dienų Fed. Vokietijoje šeimos v v. , , . .
, • -ta smga Bažnyčios mokslui ir ypa(su keturiais ir daugiau vaikų) 1 . . ... įL

Bažnyčiai

Pasmerkęs visas priemones 
bei metodus, siekiančius regu- 
tingai popiežių Pijaus XI ir XII

LIETUVIŠKI AIDAI IŠ VAKARŲ
Seattle link

Portland ir apylinkėje lietu
vių yra nedaug — iš viso gal 
100. Iš atpasakoto įvykio leng
va suprasti, kad jie nėra nei 
pabirę, nei neveiklūs. Kaip anks 
čiau a. a. kan. Pijus Aleksa, 
taip dabar kun. Pranas Baltru- 
mas, nors skirti tarnybai nelie-

VYSK. V. BRIZGYS

PARTIJAI SUNKU PRIEITI PRIE 
ŽMONIŲ

,ro jau nuostabus. Vargais ne- 
! galais buvo rastas žmogus, ku
ris nors paskaitą paskaitė.

Dar vienas įdomus reiškinys 
ideologiniame fronte. Pastaruo
ju metu, kai kalbama apie ide- 
jologinį darbą, beveik visai ne
begirdėti minint Markso, Engel
so, Lenino idėjas. Dabar ideo
loginio darbo turinys jau visai 

į “realistinis” — kaip pakelti ga
mybą. Geras komunistas dabar 
privalo gerai dirbti kolchoze, 
sovehoze, fabrike, siekti gamy
binio kilimo — o Markso, Leni
no teorijos lyg ir nebeaktualios. 
Dar prieš keletą metų buvo vi
sai kitaip... (E.)

Vilnius, pavergta Lietuva — 
Kai Lietuvoje nesiseka ūkio sri 
tyje, komunistų partija sten
giasi iškišti į priekį ideologinius 
klausimus, tvirtindama, kad 

, kaip tik dėl ideologinio apsilei- 
! dimo šlubuoja ypač žemės ūkio 
' gamyba.

Vilniaus “Tiesa” (167 nr.) 
tiems klausimams svarstyti pa
skyrė visą vedamąjį. Iš straips
nio galima išskaityti, kaip sun
ku partijai rasti tikrąjį kontak
tą su piliečiais, o dar svarbiau, 
kaip sunku paveikti kolchozmin 
kus ir kitus didinti gamybą. 
Bara partijos organas ypač ra
jonų komitetų pareigūnus. 
Ypač nusitvėrė Kelmės rajono 
komiteto darbą. Čia silpnai vys
toma propaganda, maža paskai
tų, individualių darbų, tad esą 
sunku pasiekti kiekvieną atski
rą žmogų. Iš to rajono prane
šamas toks kuriozas: neseniai 
buvo sušauktas partijos rajono 
komiteto plenumas ideologiniam 
darbui rajone aptarti. Bet ple
nume nedalyvavo nei partijos 
rajono komiteto pirmasis sekre 
torius, nei rajono vykdomojo 
komiteto pirmininkas, nei paga
liau Lietuvos komunistų parti
jos antro komiteto partorgas. 
Toks abuojumas partijai iš tik-

tingai popiejių Pijaus XI ir XII 
ti blogesnė, kaip bevaikės šei- Pareiškimams), kard. Frings to 
mos ar su vienu ar dviem vai- liau Pabrbžė’ kad ateitis kada 
kais. Dar kardinolas pastebi, nors bus dėkin-a katalikli Baz‘ 
kad mažas gimimų skaičius Vo ^čiai už ?os kaiP uola nePalau 
kietijoje kiek neigiamai atsilie- nusistatymą.
pia ir į tautos moralinę laikyse j 
ną. Jei kas nori įrodyti, kad

padėtis socialiniu pož'ūriu esan

vokiečiai turi polinkį materiali
nėms vertybėms, 'tai šiuo požiū 
riu jis gali rasti pakankamai 

sirenka Albertos lietuviai ir vie argumentų.
nas kitas iš kitų provincijų.

Birželio 30 d. vakare Edmon

Vokiečių tautai dar ne taip 
seniai grėsęs pavojus būti pa
smerktai mirčiai, nes, pvz. 1953 
m. gimimų skaičius buvo nukri 
tęs ligi 15,8%. Tuo tarpu dau
gelyje Europos ir Š. Amerikos 

Jei pasaulis stebėjosi vokie- i kraštų nuo 1938 m. pastebimas
ton lietuvių namuose įvyko ne- čių įvykdytu “ūkiniu stebuklu”, gimimų skaičiaus didėjimo ten- 

si svetimam krašte mūsų trem- perilga ir kultūringa progra- tai jis, anot kardinolo, buvęs dencija. Kardinolo žodžiais, pa-

tinis kunigas. Jo parapija ne ma: pranešimas iš Albertos lie ne tik kovojančios dėl savo eg- siteiraukite Bonnos diplomatų
sluoksniuose, ir patirsite, kad 
prancūzų ar ispanų šeimos daž- 
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paprasta: be parapijos bažny- tuvių gyvenimo, keli sveikini- zistencijos ir nepalūžusios tau-
čios jis turi dar dvi filijas. Vie mai, meninė programa. Vertė- tos išraiška, bet ir reiškinys,
na jų yra indėnų kolonijoje tų lietuviams atkreipti dėmesį įrodęs nuostabą keliantį mora- nu a veju ur ncios p

tuvių tarpe, gražiai patarnauja prie pat okeano. Neseniai bai- į jauną dainininkę, ten gimusią limo pobūdžio pasiekimą, čia vai us.
ir lietuviams, šis buvo komiteto gęS vįcną naują bažnyčią, ren- lietuvaitę ir už lietuvio ištekė- daug reiškė ir amerikiečių ūki-
pirmininkas statyti aną gražų giasi naujai statybai, šalia sa- Jusią ponią Šmitienę. Jos asme- nė parama, Care paketų siun-
paminklą. Ten universitete, ki- vo tiesioginio gausaus darbo pa nyje turėtume ne eilinį sopra-. timaš ir ypatingai Marshallio
tose mokyklose ir kitur besidar rapijoje jis randa la;ko palai- Ji dainavo labai gerai. Po planas. Vis dėlto netenka abe 

kyti artimus ryšius su Seattle oficialios programos tuose pat joti, kad plačių gyventojų per- 
save gerą vardą. Juos gerbia se įr Vancouver lietuviais. Jis pa- namuose kelias valandas visi į olėtas materialinės gerovės sie-

vėžino mus ir į Vancouver, ta- pasidžiaugėme šeimyniniu po-bū ------- --------- - --- ----------------------
čiau negalėjo tą vakarą pasilik viu.

Sekmadienį tuose pat namuo 
se — koplyčioje pamaldose lip

buoją lietuviai yra sukūrę apie

nukas arkivyskupas E. D. Ho 
ward ir visi kunigai ir pasau
liečiai. ti su lietuviais, nes vienoje iš

Su lietuviais atsisveikinome savo bažnyčių turėjo pamokas 
sekmadienį. Pinnadienj pietavo norintiems pereiti į Katalikų!^ dal"avogagdaugiau. Po 
me su arkivyskupu E. D. Ho- Bažnyčią — būsimiems konver- šv mišių sutelkiau dvlem jau.

nom lietuvaitėm Sutvirtinimo

ičiDflinfl ELECTROniCS
TV-RAOIOAI -OUOST. REKORDERIAI 

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

Viskam žemiausios kainos Ir garantija

Viena priemonių atsispirti 
prieš komunizmą...

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

! M O V B N G
R. ŠERĖNAS perkrausto bldus 

i ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
! leidimai ir pilna apdrauda.
,2047 W. 67 PL WA 5-8063 

♦ ♦♦♦♦♦♦

ward, kuris baigė 85 metus, ta titams 
čiau išvaizda ir veikla jis atro
do 70 m. žmogus. Malonu yra Laukia lietuvio kunigo
prisiminti, kaip iš patyrimo ži- i Vancouver lietuviai šiuo me- 
nau, kad arkivyskupas lietuvius tu neturi lietuvio kunigo ir to 
vertina ir jais pasitiki. labai pasigenda. Tėvas J. Kul-

Išvykome į Seattle, kur lietu bis, SJ buvo pranešęs LB pir-

13321 s. Halsted St.- CLiffside4-5665

sakramentą. Reikia pastebėti, 
kad šventėje dalyvavo lietuvių 
iš gana tolimų vietų. Po pamal 
dų kai kas vyko į Šapkų ūkį 
bendram pobūviui — piknikui 
jų miškelyje. Tačiau pavakare

vių tW taip pat jau ne pir- mininkei p. Kaulienei, kad tre lįetug i§vaįkė mug .§ miškelk) 
mą kartą. Per paskutinius ke- čiadienio popiečiu atvyksime } jr taip teko baigti gyen
lis metus yra į čia atvykusių Vancouver pakeliui į Edmon- tę šei,myniniuos būreiiuos. 
naujų šeimų iš Chicagos ir ki- ton, bet buvo sunku tikėtis,
tur. Buvo malonu išgirsti, kad kad darbo dienos vakare įvyktų 
čia jiems gražiai sekasi. Tiesa, i koks susirinkimas. Buvome pa
buvę chieagiečiai ir panašūs pa siryžę vakare vieną kitą bent ' čia -r baigėgį .§ ankgt(> gutar 
sigendą lietuviškos aplinkos ir j telefonu pašaukti. Užsukę kuri- kelįong Tėvas Kulbis SJ 
veiklos, čia jie jau turi Lietu-i jon, mūsų nustebimui, radome išgkubėjo kapeliono pareigoms 
vių Bendruomenės skyrių. Dar-!viską sutvarkyta: katedros k’e |į skautų stovyklą kažkur prie 
bo dieną nebuvo vilties susitik bonijoje paruošta nakvynė ma- Montrealio tėvas p einįkas tuJ 
ti jų4 Čia didesnį skaičių, juo la-! no abiem draugam ir man, i rėj,o gafyo įaną> ag gavo yigą 
biau, kad mūsų plano prava- vakare 7,30 vai. šv. mišios Šv. laiką gražiai ir sėkmingai kar. 
žinoti 'per Seattle nebuvau čia Vardo bažnyčioje, po pamaldų tu keliavę> gia iškrikome. 
niekam pranešęs, o tik klebo-1 pobūvis tos pat bažnyčios sa.

Išsiskiriam

I I
Pasikalbėjimai Vakaruose suį 

lietuviais daugiausia buvo tri
mis klausimais: lietuvių ginčas 
po Vasario 16, Bažnyčios Vi
suotinis susirinkimas ir užsimo 
jimas įrengti Washingtone lie-

nui J. Dakinevičiui, kuris gy- Įėję. Lietuvių susirinko apsčiai, 
vena. apie 130 mylių į šiaurę i abu mano kelionės draugai 
nuo Seattle. Kun, J. Dakine- j klausė išpažinčių, o man šv. mi 
vičiaus ir LB pirmininko pastan 1 šių metu patarnavo du jauni 
gomis buvo pakviesti visi apy- j Kauliai. Kelios dešimtys žmo- 
linkė-s lietuviai susitikti trečia-' nių atėjo Šv. Komunijos. Salė- 
dienio vakare Latvių salėje. Su'je užtrukome iki vidurnakčio, j tuvių paminklinę koplyčią Švč. 
sirinko labai gražus būrys. Mū- ' Tos bažnyčios klebonas buvo iš Marijos Šventovėje. Iš pokalbių 
sų pobūviui vadovavo, labai vykęs rekolekcijų. Bažnyčios 
gražiai lietuviškai kalbėdamas, ir altoriaus raktus ‘buvo palikęs 
svečias prof. Sealey. „J lietuvių žiniai. Mūsų pobūvio reikalus

Kas keliausite Seattle link iš metu ir viešame žodyje ir pri- 
pietų pusės, nepravažiuokite Vaciuose pokalbiuose didžiau- 
ant 99 kelio tarpe Olympia ir sias Vancouverio lietuvių rūpės 
Seattle LEE’s restorano. Ten tis buvo, ar jie gaus ir kada 
rasite Gylių šeimą iš Chicagos. gaus lietuvį kunigą. Jeigu, kun.
Iš jų daugiau sužinosite ir apie J. Dakinevičiui esant Ferndale, 
tą kraštą, ir kaip jiems bei ki- atsirastų energingas kunigas 
tiems ten sekasi. Vancouver, tai Amerikos ir Ka

Seattle nakvojome katedros nados pasienyje ant Pacifiko 
klebonijoje vysk. T. E. Gili ir
draugiškų jaunų bendradarbių 
globoje. Atlaikėme ir arkivys-

pasiliko įspūdis, kad ir toli gy
veną žmonės sveikai supranta.

NUMAŽINTOS KAINOS
Automobiliu apdraudoms 

1A—10/20/5 Kaina 0 4 4 Cft 
O mčn.period. «***.%»« 

Nuo 23 iki 25 m. ir nuo 0 flfj 
65 iki 60 m. amž. . . .
Išrausome ir patarnaujame-visokiu 
rūšių apdraudas lengvais mėnesi

niais išmokėjimais.
BACEVIČIUS

APDRAIDĮJ AGENTŪRA 
6455 S. Kedzie Avė. PR 8-2233

Jei siekiama atsispirti iš rytų 
gresiančiam komunizmui, tai 
viena priemonių tenka laikyti 
ir nuolatinį gimimų skaičiaus 
augimą. Iš Koelno katedros 

j nuskambėjusiuose žodžiuose kar 
dinolas Frings pabrėžė, kad 
ypatingas dėmesys skirtinas 
tautos ir paskirų šeimų morali
niam stiprumui. Šio stiprumo 
šaltinis tai mūsų religija ir vi
sų tikinčiųjų pasirengimas lai
kytis nuo amžių nustatytų įsta 

'tymų ir pagal juos tvarkyti sa
vo ir šeimos gyvenimą. Supran
tama, kad šiuo požiūriu ir iš 
pačios valstybės lauktina pla
taus masto paramos.

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

Tel. 434-4660

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė 

Tel. FRontier 6-1882

HiiiiiiiiimiHviiiiminiiiiHimHVMi'Hinų
TELEVIZIJAS

paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje $3.00. 
už dirbtuves darbą—$10.00 1r da
lys. Pigios paveikslinBs lempos.

J. MIGLINAS
254# W. 69th St. II a. PR 6-1003

iiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiri

COLLEGE OF ST. FRANCIS
JOLIET, ILLINOIS

A Liberal Arts College for Women 
Catholic in Aims — Franciscan in Spirit 

FULLY ACCREDITED 
Offers Majors in 16 Departments 

Grants Bachelor of Arts, Bachelor of Science 
and Bachelor of Music Degrees 

For imformation Write:
Director of Admissions • College of St. Francis

JOLIET, ILLINOIS
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i Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas
128 pusi. Kaina $1.00

i ižsakymus su pinigais siųskite:

draugas 
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS
%

kūpą T. A. Conolly ir labai gra 
žią naują kunigų seminariją. 
Atlankėme ir išgarsmtąją paro 
dą. Gera reklama užsimoka — 
lankytojų, daug, į užkandines 
negalima įsigrūsti. Gi apie pa
čią parodą nuomonė ta pati mū 
sų visų: pastatai pergražūs jos 
turiniui, rėmai meniškesni už 
paveikslą.

Pas kun. Dakinevičių

Iš Seattle, po svetingo vaka-

kranto lietuviai galėtų sėkmin
gai vystyti vispusišką gyveni
mą.

Lietuvių dienoje
Vienas iš svarbiausiųjų, iš 

anksto sutartų tikslų mūsų ke
lionėje šiaurės link buvo Alber 
tos Lietuvių diena Edmonton. 
Jau kelinti metai Albertos lie
tuviai švenč'a metinę Lietuvių 
dieną. Pažvelgę į Kanados plo- i 
tus bent žemėlapyje, lengvai ! 
suprasite, kad visos vakarinės ! 
Kanados —~ Manitoba, Saskat- 
chevvan, Alberta, British Colom

(Pabaigai

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

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

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

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

CRANI SAVINGS
AND LOAN ASSODIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING
*4 ’/z%

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
PIRM. ir KETV............................... 9 v. r. Iki 8 p. D.
ANTRAD. ir PENKT................ 9 t. r. Iki 5 p. p.
SEŠTAD. . 9 v *■ iki 12 d. Trečiad uždaryta.

VALANDOS:

ro su lietuviais, kun. J. Daki- j bia lietuviai negali visi susirink 
nevičius mus nusivežė į savo ti. Tai būtų panašu, jei iš Chi- 
kleboniją, į- Ferndale, netoli Ka cagos keliautų į New York ar 
nados sienos. Jau ne pirmą kar net San Francisco. Kai Lietu-
tą pas jį gėrėjaus, kaip suma
niai ir pasišventusiai darbuoja-

vių diena ruošiama Ledbridge 
ar Calgary ar Edmonton, tai su

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

TAISYTI • LENGVI IŠSIMOKfiJIMAI

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

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

ASSE& OVER $22,000,000

JAIUMIVI U ESTABLISHED 1897

3430 SOUTH HALSTED STREET • CHICAGO 8 • PHONE 254 0104

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. Ramūnas). 
“Vikriai parašyta knyga’’ (A, Rimvdis). “Daugiau panašios ver
tės knyga!” (D. Penikas).

Knygai įvadą 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.

.............



Kiin. dr. Pr. Gaidos sukaktis
Kun. dr. Pranas Gaida gimė 

1914 m. sausio 26 d. Bajorų 
km., Želvos valse., Ukmergės 
apskr. 1931 m. baigė Kėdainių 
gimnaziją, o 1937 VDU teologi
jos filosofijos fakultetą ir Kau 
no kunigų seminariją. Taigi šį
met švenčia 25 m. sukaktį. Vė
liau studijas gilino įvairiuose 
Europos universitetuose, o Frei 
burge gavo teologijos daktaro 
laipsnį.

Pabėgęs nuo sovietinio tero
ro, Louvaino universitete gilino 
studijas ir gavo antrą doktora 
tą. Belgijoje man teko su kun. 
dr. Gaida artimai bendradar
biauti lietuvių visuomeniniame 
gyvenime, nes atvykęs į Belgi
ją anglių kasti, buvau išrink
tas Lietuvių Bendruomenės Lie 
žo apylinkės, o paskui Centro 
Valdybos pirmininku.

Veikla Belgijoj

Kun. dr. Gaida įsteigė Liežo 
priemiesty Tilleur, kur buvo di 
džiausią lietuvių angliakasių ko 
lonija ir kur man teko gyventi 
ir anglis kasti, lietuvių anglia
kasių parapiją. Ilgiausiai reda
gavo lietuvių dvisavaitinį laik-

naktų. Aš parinkdavau medžia
gos, o jis redaguodavo, versda
vo ir siųsdavome įvairioms tarp 
tautinėms organizacijoms, besi
rūpinančiomis politinių pabėgę 
lių įkurdinimu. Taip pat Belgi- 

I jos sveikatos ir darbo ministeri 
' joms.
i Mums važiuojant į Belgiją, 
i buvo pasakyta ir parašyta, kad 
Į atlikę dviejų metų sutartį ang- 
1 lių kasyklose, galėsim pasirink 
ti darbą, kokį norėsim ir gau
sim Belgijoje arba emigruoti į 
užjūrius, tomis pačiomis teisė
mis, kaip ir iš DP stovyklų Vo 
kietijoje. Bet, atlikus sutartį, 

i šie pažadai buvo užmiršti. Bel- 
! gijos darbo ministerija niekur 
i kitur, kaip tik požeminėse ang- 
] lių kasyklose, mums dirbti ne- 
i leido, o tarptautinės įstaigos 
mus norėjo laikyti įkurdintais 
ir nebenorėjo daugiau mumis
rūpintis.

Dėka kun. dr. Gaidos infor
macijai Australija, Kanada, Pie 
tų Amerikos ir k. valstybės pas 
kui Belgijos požeminėse anglių 
kasyklose “įkurdintiems” trem
tiniams atidarė emigracinės du 
ris, bet JAV tik tada ėmė iš 

i Be’gijos įsileisti, kai ten trem- 
; tinių jau visai mažai bebuvo. 
| Daugiausia slapta grįždavo Vo-

įdėjusi defektus pašalinti, bet 
netesėjusi. į

Kun. dr. Pranas Gaida (kairiajame sparne) tarp Belgijos lietuvių, 1949 rugpiūčio 14 d. Lieže, kun. 
Jono Dėdino primicijų proga.

i DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. rugpiūčio mėn. 15

Auto Išlepimas

RUGPIŪČIO IR RUGSĖJO MEN.
Jūs nesate įpareigoti itą nors pirk- i

ti, tik atsineškite šį skelbimą.

VVESTERN AUTO SALES 
& SERVICE

4318 S. Westem Ave., LA 3-1790 |

RADIO PROGRAMA
*

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

BOSTONO ŽINIOS
Andriulionis ir V. Izbic-

OKUP. LIETUVOJE

— Specialus ateistinis paren
gimas Šiauliuose. Miesto Kultū
ros namuose rugp. 2 d. buvo

— Dr. Jonas Grinius, iš Vo- Ant.
kietijos, ateitininkų sendraugių kas.
kviečiamas, lankysis Bostone . _ . 'masinis ateizmo mitingas, ku-' m Bostono Baltijos ir Žalgirio , , . I.rugsėjo 14 - 16 dienomis. Tag . . . name buvo panaudoti nauji me, v. , - tuntų skautai ir skautes Mairo- ,proga padarys pranešimus atei . , x , . todai religiją, bažnyčią ir kuni-
turnikams ir atskirai platesnį . ° (gus juodinti. Susirinkę daugiau_ . . ... piucio 26 iki rugsėjo 2 d. Sto- , . T,pranešimą turės visiems lietu- J r> kaip 500 šiauliečių. Komjaunuo-
viams. Temos ir vieta bus pra- j ^ykla vyks „Ca?e C°d’ Camp Į lių vadas Paulauskas papasako- 
neštos vėliau. Suinteresuotieji kdd amen iečių autų sto kaip Kunig'ai iškraipo “tary-

■D Sav. Steponas Ščerba

10%, 20%, 80% pigiau mokėsite? 
už apdraudą nuo ugnies ir auto-) 
nobiiio pas

L FRANK ZAPOLIS
3208% West »5th Street 

Chicago 42, Illinois
t-8054 ir GR. 6-433B.S

__............. £___ vyklavietėje. Stovyklos mokės- tinę tikrovę»( šmeižia komunis.
tininkų sendraugių skyriaus pir doL Maist4 gamins ame- !tinį jaunimą, stengiasi atitrauk-

nk’eeiai. Registruotis pas St. įį j j nu0 aktyvaus komunistinio 
Subataviičienę tel. AN 8-1992 darbo. Po to Šiaulių ateizmo

tuo reikalu gali kreiptis į atei!

mininką Jurgį Strazdą telef. 
CO 5-4550 (Šio telefono nėra 

■abonentų knygoje).
Poetas Stasys Santvaras gar 

|bės tarnyboje. Valstybės guber

arba pas K. Nenortą tel. TA 
5-1832.

namų p-kas A. Šidlauskas su
pažindino susirinkusius su šiau

[ kietijon ir iš ten bendra tvarka - natoriui J. Volpei pristačius la tęsis dvi savaites nuo rugpiū- 
emigruodavo. | (advokatės Zuzanos Shallnienės

I rekomendacija) JAV preziden
tas J. F. Kennedy Stasį Sant

Moksleivių ateitininkų stovyk lhi ParaPij'os metraščiais, ku
riuos ateistai kokiu tai būdu

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

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

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

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

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

Vacys Scerba, Vacys Motor 
Sales vedėjas

Esant Belgijoje mažam lietuvių 
skaičiui, kun. dr. Pranui Gaidai 
teko prie pirmoą Šv. Komunijos 
ruošti ir pavienius vaikus.

raštį “Gimtoji šalis”. Surado 
Liežo vienuolyne dvi seseles vie 
nuoles, buvusias Lietuvoje mo
kytojas, benediktines Agnietę ir 
Laurenciją ir Tilleur įsteigė li
tuanistinę mokyklą, kurioje ir 
daug darbo įdėdavo rengiant lie 
tuvių švenčių minėjimus. Būda
mas stiprios dvasios, kiekvieną 
ir pastiprindavo. Pats materia
liai sunkiai versdamasis, rem
davo savo draugus, ypač buvu
sius kacetuose.

Kun. dr. Gaida rūpinosi, kad 
lietuviai neliktų amžinais Bel
gijos požemių angliakasiais, bet 
galėtų emigruoti ir padoriai įsi 
kurti, kaip ir kiti politiniai pa- 
bėgėlai nuo raudonųjų teroro. 
Įstaigose kėlė reikalą, kad ka
syklų savininkai angliakasius 
ir jų šeimas laiko nepakenčia
mose higienos sąlygose. Šiais 
reikalais ■ besirūpindamas, kun. 
dr. Gaida praleido daug nemigo

Tiesiu keliu

Teko kun. dr. Gaidai už rū
pinimąsi “svetimais’’ reikalais 
ir nukentėti. Turėjau ir aš sun 
kūmų emigruojant iš Belgijos, 
iš kurios kun. dr. Gaida mane 
su šeima vos beištraukė. Ga
vus man darbo — buto garan
tijas Kanadon, už lietuvišką 
veiklą Belgijoje emigracinė įstai 
ga atsisakė duoti vizą. Vėliau, 
kai kun. dr. Gaida nuvyko Ka
nadon ir profesoriavo Mont- 
Laurier kunigų seminarijoje, vy 
ko dėl manęs į emigracinės mi
nisterijos centrą ir įtikino ten 
vadovaujančius valdininkus, kad 
mano veikla Belgijoje buvo tau 
tinė ir ieškojimas teisėtų paža
dų, duotų darbo žmonėms. šiaip 
taip kun. dr. Gaida mano rei
kalą išaiškino teigiamai ir ma
ne pažadėjo į Kanadą įsileisti, 
bet jau 'buvo pasibaigę mūsų 
darbo—buto garantijos. Kun. 
dr. Gaida, nebegaišdamas laiko, 
man su šeima tuojaus sudarė 
naujas garantijas ir, gavę vi
zas, mes atvykom Kanadon, o 
paskui į JAV.

Kun. dr. Gaida eina visada 
teisingu ir teisiu keliu. Dėl to 
dažnai turėjo sunkumų ir me
džiaginių nepriteklių. N. Lietu
voje kun. dr. Gaida bendradar
biavo katalikų periodinėje spau 
doje. Gyvendamas Belgijoj, Lie 
tuvos reikalais daug rašė belgų 
spaudoje. Yra išleidęs keletą re 
Ilginio filosofinio turinio kny
gų: Išblokštasis žmogus, Didy
sis nerimas, Didvyris ir šventa 
sis. Nuo 1954 m. dirba Tėviš-

gavo į savo rankas. Buvo pa. 
skaitytos “būdingos ištraukos”,

, . . ., , , .• i pačių kunigų rašytos, apie ku-1gu kas joje norėtų dalyvauti,, . .. .. 5 ,I , ,. . . . .. „ Imgų tariamą artimą ’hon/iro.i
varą paskyrė Naujokų Atran-'gab vykti, jeigu ir nespėjo uz-
kos Tarnybon. (Selective Ser-j siregistruoti, tikimasi, kad vie- 
vice System) nuo š. m. rug- j t°s dar yra- 
piūčio 9 d. 32 tarnybos apylin- Į

į kėn, Dorchester, Mass. Toji

čio 18 d. Kennebunk Port, Mai- 
ne, pas tėvus pranciškonus. Jei- ’'I

bendra
darbiavimą su hitlerininkais ir 
pan.

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

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

, įstaiga sprendžia šaukiamųjų 
klausimus, kai jie dėl kurių 

nors priežasčių prašosi atleidžia
mi nuo karinės tarnybos.

SENOVĖS KBIKŠC. MENO 
PARODA

Essene, Vokietijoje, rugsėjo
Du veikalai konkursui. D:r-'mėnesį vyks pirmųjų krikščio-

vos skelbiamam romano kon
kursui jau yra gauti du veika
lai.

— Gediminas Kuodis sporto 
vadovas įvyksiančioje mokslei
vių ateitininkų stovykloje Ken- 
nebunkport, Maine. Stovykla 
prasidės rugpiūčio 18 d.

Narių veteranų pagerbimas. 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
dja rugsėjo 16 d. 5 vai. vakare 
ruošia savo narių veteranų pa
gerbimą. Ta proga bus leidžia
mas specialus leidinys su vete
ranų pavardėmis. Į leidinį bus 
priimami biznierių ir atskirų 
asmenų sveikinimai ir skelbi
mai.

— Petrui Viščiniui 50 metų.
Laisvės Varpo vedėjas vilnie
tis advokatas liepos 29 d. at
šventė savo 50 metų amžiaus 
sukaktį. Jo sveikinti į Brockto 
ną buvo nuvykę ir bostoniškiai 
Anelė ir Juozas Januškevičiai,

kės Žiburiuose, o mirus a. a. 
:dr. A. Šapokai pakviestas vyr. 
T. Žiburių redaktorium.

Stepas Paulauskas

Jr

Terapistė Alice Markis ir dr. C. L. Compere stebi, kaip rašo 14 m. mergaitė Urųuart kai jai Reha- 
bilitacijos institutas Chicagoje pritaisė dirbtines rankas. Mergaitė be rankų gimė Bethesda, Md. 
Ji daugelį dalykų pasidarydavo vartodama dešinę koją, tačiau dabar tikimasi, kad įpras vartoti 
dirbtines rankas.

nybės amžių religinio meno pa
roda. Eksponatai gauti iš Vati
kano muziejaus.

KLAUSO IR REMIA 
Visi Pittsburgh’o lietuviai

Pittsburgh’o Lietuviu 
Katalikų Radijo Programą

vadovaulamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
IS STIPRIOS Ui GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

Kieklveną sekmadienį nuo 
1:30 iki 2:00 vai. p. p.

Visais reikalais kreipkitSs šiuo art 
resu: Lithf.anian Catholic Hour.
Radio Station WLOA, Braddock 

Pennsylvania

— Nauja mokykla — bet štai 
kokia. Pereitą rudenį buvo pa- j 
statyta nauja Joniškėlio vid. j 
mokykla ir perduota naudoji
mui. Kas su ta nauja mokykla 
pasidarė — apie tai dabar pra
neša Vilniaus “Tiesa” (179 
nr.): “Nuo lubų pradėjo kristi , 
tinko sluoksniai, katilinėje cen- 
tralinio apšildymo krosnį apsė
mė vanduo. Žiemą klasėse buvo 
šaltoka, nes neveikė pūtimo an
gos centrinio apšildymo kros
nyse. Bibliotekoje grindys per 
ke’is mėnesius iškirmijo. Pro 
stogo plyšius pustė sniegą, lijo , 
lietus. Be to, yra visa eilė kitų ; 
defektų, kurių net neaprašysi”. Į 
Šiaulių statybos valdyba paža-1

Jr
Kas tik turi gėrę skonį, 

Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 62 H S. VVestern, PRospect 8-5875

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

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

SUTAUPYKITE NUO $500 IKI $1OOO
ANT NAUJO AR VARTOTO AUTO !

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas

WA 5-9209 Chicago, 111

GRADI^SJKAS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St., FR 6-1998
TV, RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimui—taisymai Sekm. uždaryta

♦-w

Balzekas Motor Sales, Ine.
DIRECT FA C T, ORY D E A L E R FOR:

CHRYSLER - Imperial — PLYMOUTH - Vaisant — STUDEBAKER - Lark
300 gerų vartotų automobilių. Labai nužemintom kainom. Galima pirkti be pinigų.

BALZEKAS MOTOR SALES, 4030 Archer Ave., VI 7-1515
Didžiausia ir teisingiausia Automobilių įstaiga Amerikoje

V A G A N D G ” ' 
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad nuo 9 iki 8 popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popie* 
Ąeštad nuo 9 iki 12:30 p. p.

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

Current Dividend up to 4(4%

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

%

J,



DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. rugpiūčio mėn. 15 vome užsakę tik vieno numerio
“ • —-------------~~-------------- -----------------vinis, o jos, kartais pasirodo

,per trumpos. Na, o kadangi pla 
1 nas reikia pildyti, reikia skubė
ti gaminti, tai negi svarbu iš
vengti broko? Tuo būdu ruimo- ' 

Įjama ranka i kokybę ir viskas 
daroma kiekybės vardan. Paga- 

; liau, neji prekybininkai patik- 
rinš visą avalynę ir tuo būdu 
nusiraminama.

t
Kalti politiniai varovai

Kita blogybė ir ji chroniškai 
reiškiasi įvairiose pramonės į- 
monėse, tai — vad. šturmavi- 
mas. Čia esama kelių tokio 
“šturmavimo” priežasčių. Pvz., 
avalynės fabrikui neatvežta gu
mos padams ir taip fabrikas 
savaitę ar ilgiau prastovi be 
darbo. Vėliau... jau šaukiama
— vyrai, pasispauskim. Skuba
ma, jei, nelaimei, nepastebima, 
kad ir iš kitur atsiranda brokas
— pvz., oda lūžta kaip stiklas.

T ., , i O šiaip aliarmas fabrike prasi-Laidotuves įvyko 25 d. liepos1 , , . , , f
. „ „ t tt , • i • j x • deda menesio gale — skubama

Gen. Artūro Ossorio Arana ir gen. Federico Montero suvaidino 
vaidmenį paskiriant Argentinos karo ministeriu Cornejo Saravia.

MOŠŲ KOLONIJOSE
I(lllllllllllllllllilllillllllllll'lllllllllllllllllllllllllllllllll9llllllllllllllllllllllll

Worcester, Mass.
Mirė Ona Sidabrienė

Nėra tos savaitės, kad ne
mirtų vienas ar daugiau seno
sios kartos lietuvių. Šiomis die
nomis supiltas taurios ir veik
lios Onos Sidabrienės kapas, 
kuri atsiskyrė nuo mūsų 22 lie-

iš Petro Karaliaus laidotuvių 
įstaigos. Liko dideliame liūde
syje vyras Pijus, dukros Bro
nė Mainelienė, žentas Kazys, 
Anelė Molienė, žentas Juozas, 
du anūkai ir sesuo Magdalena

pildyti planus ir... niekas nežiū
ri į darbo kokybę. Avalynė 
kraunama į dėžes ir siunčiama 
į parduotuves.

Lietuvos avalynės fabrikai
Urmonienė, kuri sunkiai tebe-jjau atsidūrę broko klampynėje
serga ligoninėj ir net sesers lai-

pos po sunkios, arti ketverių dotuvėse negalėjo dalyvauti, 
metų, ligos. Visai šeimai reiškiame gilią

Miela Onutė blaivia nuotai- užuojautą .liūdesio valandoj, o 
ka, nuoširdumu, artimo meile | tau, miela Onute, lai Visagalis 
ir darbštumu buvo nepamaino- i suteikia amžiną ramybę, 
ma parapijos ir įvairių draugi-

Gabi mokinėjų darbuotoja. Į šermenis ir lai
dotuves žmonės rinkosi būriais; 
laike pamaldų užpildė bažnyčią 
ir daugumas palydėjo į Notre 
Dame kapus. Moterų sąjungos 
5 kp., šv. Onos draugijos, Lab
darybės, SLRK 47 kp., šv. Ka
zimiero seserų rėmėjų, Mote
rų Socialio klubo, Blaivybės ir 
Marijonų rėmėjų, atstovai, abu
vakaru kalbėjo rožančių, o ly- ’• , ■ ■■ , ,J tais pažymiais, laimėjo ketu

Mūsų jaunoji karta dažnai ir 
gražiai pasižymi moksle, spor
te ir t.t. Neseniai puikiai atžy
mėtas Šarūnas Garsys, apie kū

dejuojama. Ir kaipgi neatsi
durs, kai Kauno fabriką klam
pina ir Šiaulių odininkai su “El
niu” priešaky. Jis dažnai į Kau 
ną pasiunčia blogos kokybės 
odą, netikusius rantus ir kito
kią žaliavą. Abi įmonės priklau
so Lengvosios pramonės valdy
bai ir jai daugiausia tenka 
priekaištų. Padėtis esanti liūd
na ir pažanga vykstanti lėtai. 
Jau kitas klausimas, ar toji 
valdyba viena kalta — daug tik

rį jau buvo rašyta. Gi šiomis riau i kaltinamųjų suolą sodįn- 
,dienomis paaiškėjo, kad Mary- I ti tektų ir visus planuotojus, 
tė, duktė Konstanto ir Matildos partinius varovus ir patį reži- 
Paulukonių, sėkmingai baigus jm4- (E.)
Notre Dąme akademiją su aukš-

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
► ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ » ❖ ♦ ♦ ♦ ♦◄

REAL ESTATE
► ♦ ♦ ♦ ♦ I - 04 O ♦ e-4 4 ^ 4- ♦ ♦ * ♦ ♦

REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI

dint į bažnyčią sudarė garbės 
sargybą nuo gatvės iki alto
riaus ir palydėjo į kapus.

■Ona Sidabrienė

AŠTUONIŲ VAIKŲ TĖVAS 
TAPO PRELATU

rių metų stipendiją po $400 į 
metus į Mount Saint Mary Col- 

Hooksett, N. H., kurią pra i
nu°sirdziai dėg lankyti šį rudenj Nepaisant raupsuotųjų globa dabar rūpi- 

dirbo visose draugijose kaip ei- mokslo reikalavimų, Marytė ra- naši prel. Gerard Bakker. Jis 
line nare ar užimdama valdy- do laiko -aktyviai daiyvauti j_1 kunigu tapo likęs našlys, išau- 
bose vietą, tačiau arčiausia prie vairioj mokyklos veikloj. ' ginęs šešis sūnus ir dvi dukte

rį, o dabar jo “vaikai” — 50,000 
Ligonės raupsuotųjų. Trys jo sūnūs yra

jėzuitų kunigai, o ir vienas vai
šiomis dienomis šv. Vincento . kaitis ruošiasi į kunigus. Jis

Kamerūno (Pietų Afrikoje)

širdies jai buvo Moterų sąjun
ga, kuriai priklausė nuo 1917 
metų ir buvo organizacijos gar
bės narė. Dukros suprasdamos 
tai, papuošė motiną sąjungos 
garbės ženklu ir su juo palaido
jo. Pagerbti velionę prisiųsta 
daug gėlių, bet dar daugiau šv. 
mišių aukų.

ligoninėj guli buvusi Moterų są
jungos centro pirmininkė Jule 
Mack ir narė Jeva Donalienė. 
Narės prašomos atlankyti ir 
prisiminti maldoj. Butvile

LIETUVIŠKA AVALYNĖ GRĄŽINAMA 
IŠ MASKVOS

Kai gaminama pagal planus ir žiūrima tik kiekybės

prieš II Pasaulinį karą karą bu
vo sėkmingas vienos apdraudos 
bendrovės direktorius Nijmege- 
ne, Olandijoje. Vokiečių okupa
cijos metu trys jo vyresnieji 

i sūnūs buvo nacių uždaryti į 
koncentracijos stovyklą. Žmė'- 
na iš skausmingos įtampos mi
rė. Tada jis, jau turėdamas 54 
m. amžiaus, nusprendė likti ku
nigu. Romoje baigęs teologijos 
mokslus, buvo įšventintas jau

Lietuvoje dažnai pasigirsta; keliauja į Sovietijos net ir toli- turėdamas 63 m. amžiaus. Pra- 
balsai prieš įvairiose gamyklo- miausias sritis — E.). Pasiro- dėjęs dirbti Kwoambo raupsuo
se pasireiškiantį gaminių bro- do, visa grąžintoji avalynė bu- tųjų kolonijoje Kamerūne, pa
ką. Viena iš labiausiai vartoto- vusi su kontrolierių štampais, o laipsniui taip darbą išplėtė, kad 
jus erzinančių sričių, tai avaly- tokių pareigūnų kauniškis fab- į jo globai buvo pavesti visi Ka- 
nės gaminiai ir čia ir Lietuvos rikas turįs net ištisą armiją —- meruno raupsuotieji, radę prie- 
partinč spauda jau kelia aliar- j beveik 4Ū žmonių.
mą. Padėtis nepakenčiama, ap. . v, x. , ,x. . , „

Kur tenka ieškoti kaltininkų?

glaudą katalikų priežiūroje.

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

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

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

2 būt. 7 m. mfir. prie parko, 6 ir 
4 kamb,, iškelt, vamzdž. garaž., 2 
šild.. gazu, $31,500.

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

Taverna. Nauja, modern. didelė. 
Vieta, kur judėjim. 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, 
nauja gatv., apsauga nuo vand., ga
zu šild., garaž. $19,600.

1 Įį 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 
$50,0,00 met. pajamų, 2 aukš. liuks.

. mūr., 2 būt., oro apšald. $38,500.
Gage park. 3 būt. mūrin., garaž. 

verta siūlyti $26,000.
Bright. pk. 3 būt mūr., atskir. 

šild., geros nuomos. $2 2.900.
Kitur; geras 3 aukšt., 3 būt. mūr. 

i tvirt. statyba, alyva šiidym., 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 kainb. Brigtbon p., 30 
I p. lotas, namas gerai užlaikytas ir 
j švarus, $1 0,3 00.

Mūrinis 10 metų lĮį a., 4 ir 3Įį 
kamb. butai, priešais M. parka, sku
biai už $29.800.

Mūrinis 3 butai ir mūro garažai 
prie 71 ir Rockwell, vertas daugiau 
negu $27.900.

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

Mūrinis 1 Įį a. 5 ir 4 viršuj, gara
žas, geras šild., M. parke, $22.900.

Mūrinis 1 Įį a. 5 ir 3 viršuj, 2 bl. 
nuo Al. parko, $17,800. .

Mūrinis 3 butukai ’ Ir šildomas 
kambarys etike, Brighton p., $21,800.

Medinis 4 kamb., rūsys, garažas, 
modernizuotas vidus, Mi p., $10,800.

Mūrinis 2x4 ir 2 rūsys, 30 p. lotas, 
naujos vonios, garažas, 65 — Camp
bell, tik $20,000.

Mitrins (i kamb., 2 blokai nuo Ma
ria High, 30 p. lotas, nauja vonia,

■ 3 mieg.. gazo šild., $16,8,00,

KAIRYS REALTY, 2501 W. 685h SL, HE 6-5151

K. VALDIS REAL ESTATE 
2815 W. 7įsi Si. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

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 Txake 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 
i mūr. namą. Brighton Parke.

ŠIMKUS
REAL ESTATE. NOTARY PUBLIC

4259 So. Maplewood Ave.
Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

HELP MANTUI) MALĖ

'Tuojau reikalingas 
SUNKVEŽIMIO VAIRUOTOJAS 
(truck driver) duonai išvežioti.

Kreiptis tel. 326-1140

VISAS SVIESTŲ PLYTŲ
5 metų mūr., 2x5 ir 3 kamb. bu

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

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

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

2x5, 3x4 prie North Ave. ir Homan 
Ave. 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.) mūr. 
bungalovv ant 37 Įį pėdos sklypo. Ga 

j zo šiluma. $18.500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. YVAlbrook 5-6015

<i hutų mūr. po 5 kamb. 60 pėdų 
sklypas. Mūr. garažas. Marųuette 
Parko apylinkėje. $59,900.

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

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

5Įį kamb. murin., 2 m. senum., 
60 pėd. sklyp. gazo šiidym., arti 
72tos ir Harlem. $15,900.

6948 S. Bell. 2-jų aukštų medinis,

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

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. šiidym., 
garažas, arti 64 ir Pauline. Tik 
$1 7,900.

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

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BE L L-VA R P A S 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

VAL.: kasdien 9 v. r. iki 9 v. v., šeštad. ir sekm. 9 v. r. iki 5 v. p.p.
6455 So. Kedzie Avenue. Tel. PRospeet 8-2233

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

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

Mūr. 6 Ir 5, centr. šildymas, ar
ei Archer susisiekimo, žemi mokes
čiai.

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

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

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

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

I 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

ROLL FORMING
MACHINE OPERATOR 

& SET UP MAN
Mušt read micrometer, sliding 

caliper to 64ths of an inch, to 
measure all dimensions, and fadii 
of formed shapes. Ability to make 
exacting set-ups and adjustments 
on Yoder & Dahlstrom machines. 

Top Wagos Pins Incentive 
Diberai Benefits

ALTO MFG. CO.
1647 Wolfram Sf.

Chicago 13
Or Call Miss Smith For 

App’L WE 5-7080

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT
>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦»♦♦♦♦♦♦<

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

3232 S. Lowe Ave.

*he^Y^ien*YYvomen

Reikalinga moteris dirbti daliną 
laiką dienomis valgomam kamba
ry ir virtuvėj. 'Taip pat reikalin
gas vyras indų plovėjas, dirbti 
pilną laiką naktimis. '

j DIAMOND HEAD RESTAURANT 
3321 IV. Columbus Ave.

WAlbroolt 5-1678

6 kamb. mūrinė resid., šildymas gazu, $1,500, Jmokėti, už $16,500.
5 kamb. namas lĮį 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 svajone.

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

Marą. Park Mūr. 2x4, garaž. $20,900. Tik $23,300 už 2-jų butų gerą pa- 
Mūrin. 2 po 5 ir 4 k., garaž., $26,900. jamų mūrini Brighton Parke, Mont- 
Medin. 2 po 6 k., garažas, $13,900. goiidėry g-vėjė. 4 ir 5 kamb., rūsys 
Turime gerų bargenų, patikrinkite. ! SH^mas karštu vand.

BUDRECKAS A. Norkus Real Estate
2742 W. 43rd Str, LA 3-3384 2405 W. 51st St. WA 5-5030

DĖMESIO !

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio tki penk 
ladienio 10 iki 11 vai. ryto. Šeštadie 
niais ir sekmadieniais nuo 8 ik’ 
9:30 vai ryto Vakaruškos pirmad 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IS WOPA

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

716# So. Maplewood Ave., 
Chicago 29. IM.

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MCSŲ SPECIALYBE.

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

(Ineorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav.

Pirkite JAV Apsaugos
Bonus!

CONTRACTORS

Išnuom. vienam arba dviem 
žmonėm nedidelis butas Marąuette 
Parke. 6018 S. Albany Ave.

Tel. 737-5987

Išnuom. 4% kambarių butas 
Brighton Pk. Central, šildymas. 
Garažas. Butas pirmam aukšte. 
Kreiptis 3948 S. Artesian, telef. 
FR 6-6489.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME IVAIRIUS REZIDENCINIUS 
M E 01 C INOS ir P R E K Y B 0 3 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMA 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7c- & 9 4 9 
' 2301 W. 69th St.. Chicago

HELP WANTED MOTERYS

Reikalinga vyresnio amž. mote
ris lengvam namų ruošos darbui 
ir būti kompanijone moteriai. 
Kambarys, maistas^ir atlyginimas. 
Kreiptis — FOrest 6-2946, prieš 
9 vai. ryto.

PROGOS-OPPORTUNITIES

Savininkas parduoda pelningą 
restoraną ir likerių biznį. 3 butai 
po 4 kamb. Metinės paj a m o s 
$70,000—$75,000. Agentai prašo
mi nesikreipti. ALbany 2-9408. 
Sekmad. uždaryta.

Platinkite “Draugą’5.

V. ŠIMKUSi
Statybos lr Remonto Darbai S 
2618 WEST 7lst STREET 

Tel.: 1>R 8-4268 ir TE 9-5531
---- ----------------------

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

s

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospeet 8-2018

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

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

LA 1-6047, RO 2-8778

sileidę ir fabrikų vadovai ir in
žinieriai, menkai dirba gamyk
lų kontrolieriai. Tai vienas vaiz
delių šių dienų Lietuvos mies
tuose — jis ryškiai vaizduoja 
dabartinio rėžimo tvarką.

Tūkstančiai broko

Pvz., Vilniaus “Tiesa’’ (142 
nr.) pasakoja, kad kasdien į 
Kauną grąžinama keliolika dė
žių su lietuviškos avalynės siun 
tomis. Jos ateinančios iš Mas
kvos, Astrachanės, net Sibiro ir 
vis... su brokais, dažniausiai su 
nukritusiomis pakulnėmis. To 
broko skaičiuojama nebe šim
tais, bet dešimtimis tūkstančių 
— pvz., pernai iš Voronežo ir 
Novgorodo bazių į “Raudonojo 
Spalio” gamyklą grįžo daugiau 
kaip 20,000 porų vyriškų pus
bačių ir net nesurandama vie
tos, kur tą brokinę avalynę su
talpinti (tai ryškiai vaizduoja 
ir padėtį, kai milžiniški Lietuvo
je pagamintų prekių kiekiai iš-

Fabrikai teisinasi: mes perdaug 
išsiplėtėme, priėmėme daug nau 
jų darbininkų, tiekėjai siunčia 
blogą žaliavą... O kodėl batų 
atšokusios pakulnės? Nagi, kaip 
paaiškina fabriko vadovai, bu-

DAŽYMAS Iš LAUKO 
IR VIDAUS

Pataisoma suskilęs-ištrupėjęs 
plasteris. Išvaloma-dažoma 

“gutters”
Tek: 434-0433

a
PASINAUDOKITE

DRAUGO SPAUSTUVĖS 
PATARNA VIM lt

ŠILDYMAS
A. Stanėiauskas instaliuoja vi- 

įsų 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. Rockvvell Street
Tel. GRovehilI 6-7875

HEATING CONTRACTORSl
Statome šiltu oru pučiamus pe_ 
čius, vandens boilerius įr oro 
vėsintuvus.

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

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenne 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

CONSTRUCTION C0.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKl PASTATAU

ENGINEERS
MECHANJCAL

STRUCTURAL
ELECTRICAL

MICROWAVE
Large and continuing program in satelite traeking systems, tropo- 
spherie scatter Communications, radio astronomy and other large 
and interesting projeets create immediate openings. New engineer- 
ing, laboratory and produetion facilities now under construction 
in Manchester, New Hampshire. Salaries commensurate with 
abilities and experienee.

PLEASE SEND RESUME IN CONFIDENCE TO:

ANTENNA SYSTEMS, INC.
Mr. R, W. Leishman, Dept L

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

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

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

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

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

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS 

4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL. — TEL. LU 5-9500

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visu rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning į 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

•nj ‘6 oSbokįo u.iojssav g 
III-S-i IA senojopj,

Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 
aes jis plačiausiai skaitomas F^ta 
rių dienraštis GI skelbimu kainot 
visiems prieinamos

Perskaitę “Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti.

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 486 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES. GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
STS-070S OL 7-2091 Chicago, Hl.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikiniui 

GA 5-5867

Remkite “Draugę”



Aktoriui ir kurejui iškeliavus

A. a. Gasparas Velička

Šimtai spektakliu

Seligenstadte gavo pradžią 
dar vienas G. Veličkos veikalas 
- “Žmonės prie vieškelio”. Šio 

Gasparas Velička užvertė sa- nes”, bet po antro spektaklio, veikalo paruošimas buvo kiek 
vo gyvenimo knygos lapus. Po frontui prie Vilniaus artėjant, silpnesnis.
sunkios ligos apleido mus, tesu reikėjo iš Vilniaus trauktis. Da “Atsisveikinimo” ir “Nemu- 
laukęs tik 55 metų. lis ansambliečių paliko Lietuvo nas žydi” duota apie 180 spėk

Gimė ir užaugo prie žavaus je, kiti pasitraukė į Vokietiją.
Nemuno, netoli Veliuonos, kur

Nemunas žydižmonės prisilaikė senų lietuviš
kų tradicijų. Ypatingai stropiai j. Gasparas Veiička nenurimo
tuos papročius saugojo Gaspa-'ir Vokietijoje Dar bomboms 
ro Veličkos pastogėje. krinta^ kartu su Stepu Sodei-

Veličkų namuose rašytojai, ka pra^ėjo organizuoti meninin 
artistai ir muzikai buvo nuolati kus Tuoj po karo Bamberge 
niai savaitgalių svečiai, ir kiek- suorganizuotas Lietuvių Tauti- 
vienas rasdavo ko nors pasisem njs ansamblis, kuris vėliau per
ti,' pasimokyti.

Gasparo ūkininkas

keltas į Wiesbadeną. Čiia Gas
paras Velička sumontavo ir pa- 

Į statė linksmą ir gyvą monta-
Menui linkusi Gasparo pri- žą “Atsisveikinimą”, sudarytą 

gimtis nuviliojo jį į dramos stu ; beveik išimtinai iš dainų ir šo-

taklių, o su koncertais ir baž 
nytiniais giedojimais—523. Vi, 
sur dalyvavo ir Gasparas Ve--: 
lieka.

Šiandien sunku ir įsivaizduo
ti, kiek Gasparas mums yra ati 
davęs savo jėgų ir sugebėjimų,' 
pats veikalus kurdamas, režisuo 
damas ir juose vaidindamas, ir 
visa tai turėjo atlikti su mėgė
jų būriu, do personažų išvedi
mas ir masinių scenų iš’dėsty- i 
mas buvo nepalyginamas. Gas- j 
paras Velička davė mums nau- į 
ją, savitą tautinį žanrą.

Rugpiūčio 19 d. žinomam Amerikos valstybininkui Baruchui su
kanka 91. m. amžiaus. Čia jis matyti besikalbąs su prez, Kennedy
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Dainavos ansamblio pareiga, 
diją, vadovaujamą Olekos žilins ' kių. Greit L. T. Ansamblis pasi-į • kur- Gasparas įsijungė dar Vo 
ko. Po to Gasparas įsijungė į pildė iš Norvegijos atvykusiais
Klaipėdos valstybinį teatrą. Gas I Vyrų choro nariais ir mažu or
paras matė, koks skirtumas 
tarp vaizduojamo ūkininko sce
noje ir ūkininko tikrovėje. No
rėjo juos matyti ne vyžotus ir 
su raudonais ryšulėliais, bet gar 
bingus ir sąmoningus lietuviš
kojo kaimo žmones.

Artimiausias ir nuoširdžiau
sias .Gasparo Veličkos drau
gas Klaipėdoje buvo Pedagogi
nio Instituto lektorius muzikas 
Stp. Sodeika, kuris geriausiai 
žinojo Gasparo Veličkos troš
kimus. Klaipėdos netekus, Pe
dagoginis Institutas persikėlė į 
Panevėžį. Stp. Sodeika su sa
vimi pasiėmė ir Gasparą, kurį 
įjungė į instituto lektorių eiles.

Po trumpo laiko Pedagoginis 
Institutas persikėlė į Vilnių. Vii
niuje įsikūrė .ir buvęs Klaipė- I 
dos teatras, subūręs pačias ge- ;
riausias teatralines pajėgas, kiečių kariams, Vokietijos stu- 
Tuo laiku mūsų teatras pasie- dentams ir vokiečių visuome- 
kė kulminacinį žydėjimo laiko- nei.

kestru. Atsinaujinęs L. T. An
samblis vėl gaivino lietuvių nuo 
taikas ir reprezentavosi ameri-

A. a. Gasparas Velička

tarpį. Gasparas Velička vėl įsi
jungė į teatrą ir sukūrė “Tevis

Grįžę iš gastrolių, pradėjom 
repetuoti G. Veličkos “Nemu-

kės pastogėj ’, režisieriaus ne- nag gyjįv Premjera 1946 m. 
varžomas, savo išsvajotą nepa- vasarj0 -Įg g Taj buvo pats ge_ 
mainomą ūkininko personažą, j naUgįaS( kruopščiausiai paruoš 
Tuo pačiu laiku Vilniaus Filhar. tag Gagparo Veličkos veikalas, 
monijos Liaudies ansamblis pa- j «Nemunas žydi„ Gasparas Ve 
kvietė Gasparą Veličką: režisie- lička sudėjo viga gaVQ *

didelį lietuvių tautos pažinimą.rium ir estetikos vei vaidybos 
mokytoju.

Kartą režisierius Gasparas 
Velička pakvietė visą ansamblį 
pasižiūrėti Pedagoginio Institu
to suruošto vaidinimo iš vestu
vinių papročių. Įspūdis buvo ne
paprastas, atrodė kaip koks ste 
buklas.

“Gasparai, paklausiau, ar mū 
sų ansamblis sugebės ką nors 
panašaus sukurti?”

“Žinoma, padarys, turim pa
daryti”.

Ansamblis pradėjo darbą. 
Gasparas įsijungė su nepapras 
tu užsidegimu. Nuo čia ir pra
sideda Gasparo Veličkos ir L. 
Ansamblio augimas. Jo svajo
nės pildosi, jis kuria naują te
atrą, apie kurį visą gyvenimą 
svajojo.

“Joninės” Vilniuje

Šis veikalas pasiliks Gasparo 
Veličkos simboliu, jo paties pa
sistatytu paminklu.

1946 m. rudenį Wiešbadeno 
stovykla perkeliama į Kąsselį, 
o L. T. Ansamblį pasikviečia 
Seligenstadto stovykla. Čia dar 
bo sąlygos idealios: jokių pra
mogų, toli miestas, išskyrus 
darbą — daugiau nieko. Kas
dien darydavom po dvi ar tris 
repeticijas. “Atsisveikinimas” ir

kietijoj, tęsti šį mums mielą ir 
brangų tautinio teatro tobulini
mą.

Gasparas Velička įr į Ameri
ką atvykęs dirbo ligi paskuti
nės minutės. Keletą metų dirbo 
Chicagoje su Dainavos ansam'b 
liu, vėliau Omahoje ir Los An
geles.

Dar prieš keletą savaičių, ka
da negailestingoji jau ruošė Gas 
parui vizitinę, jis dar ryžosi per
žiūrėti savo numylėtąjį “Nemu-1 
nas žydi”, kurį norėjo paruošti 
spaudai.

“Nemunas” knygoj

I Klasiškos išvaizdos, su gra
žaus balso tembru, visada nuo
širdus ir draugiškas Gasparas I 
Velička nutilo. Tik 55 metų, Į 
pačiame kūrybingume pasitrau 
kė iš gyvųjų tarpo amžinam po i 
ūsiui. Jo meilė ir pastangos su
kurti savitą tautinį teatrą atsi 
mušė j likimo valią.

Viena po kitos okupacijos, 
tremtis, išsibarstymts po visą 
pasaulį pastojo kelią jo didie
siems užsimojimams. Anot pa
ties autoriaus: “Visa mūsų tau
ta eis per pasaulį su likimo ne
šuliais, niekur vietos nesuras
dama” (“Žmonės prie vieške
lio”).

Nebetoli tas laikas, kada gy
venimo dulkės apneš mūsų šir 
dis ir mes nebeatpažinsim nei 
tavęs nei savęs. Ne kartą mus 
šildei ir uždegei mūsų surambė 
jime savo tautai ir tėvynei. Gal 
Tavo pasėtoji sėkla sugebės pra 
simušti pro sumintą žemę ir 
gal vėl sužydės Nemunu.

Sudiev, Gasparai. Mes Tavo 
ilgo ir sunkaus kelio draugai,

“Nemunas žydi” ne tik žydėjo, ir visi Tavo gerbėjai, vietoj vai 
bet ir žibėjo. Nepaprastai šiltas i niko, pasižadame TaVo Nemuną 
visos Vokietijos lietuvių visuo- i įdėti į gražius rėmus knygos pa 
menės atsinešim as įprasmino L. ! vidale.
T. Ansamblio reikšmę. ! .Balys Pakštas

Septintojo Amerikos Lietuvių 
inžinierių ir architektų

suvažiavimo,

įvykstančio 1962 m. rugsėjo m.
1 - 2 dienomis Detroite, Mich., 

dienotvarkė
Pirmoji diena — šeštadienis, 

rugsėjo mėn. 1 d. Vieta: TUL- 
LER viešbutis, pirmas aukštas 
— didžioji salė.

I. 12-15:30 vai. dalyvių re
gistracija salės prieškambary.

II. 15:30 -18‘30 vai. iškilmin
gas posėdis:

1. Suvažiavimo atidarymas,
2. JAV ir Lietuvos himnai,
3. Garbės, darbo, prezidiumo 

ir komisijų sudarymas,
4. Sveikinimai žodžiu ir raš

tu,
5. Dr, Romualdo Zalubos pas 

kaita, tema “Erdvės ir jų užka
riavimas”,

6. Iškilmingo posėdžio užda
rymas.

18:30-19 vai. — pertrauka.
III. 19 - 22 vai. susipažinimo 

pobūvis.
Antroji diena — sekmadienis, 

rugsėjo 2 d.
I. 8 vai. pamaldos Šv. Anta- i 

no bažnyčioje, 25-tos ir Vernor 
gatvių kampas.

II. 10-14 vai. darbo posėdis: |
1. ALIĄS cėntro valdybos J 

pranešimas;
a) Centro valdybos pirminin-' 

ko,
b) Sekretoriaus,
c) Iždininko,
d) Revizijos komisijos,
e) Garbės teismo.
2. Skyrių pranešimai. 1
3. ALIAS centro valdybos į 

pranešimas.
4. “Technikos žodžio” prane

šimas.

6. Centro valdybos, Revizijos 
k-jos ir garbės teismo rinkimai.

7. Rezoliucijų komisijos pra- j 
nešimas.

8. Klausimai ir sumanymai.
14 -15 vai. pietų užkandžių

pertrauka tame pačiame vieš
butyje.

III. 15 -18 vai. pranešimai ir ' 
diskusijos ALIAS organ. klau
simais (trys trumpi referatai).

IV. 20 vai. iškilminga vaka
rienė, šokiai didž. viešbučio sa
lėje.

Inž. Arch. K. A. Bertulis,. . ;
ALIAS Centro Valdybos vardu

23-ČIA RAUPSUOTŲJŲ 
MIŠIOS VEŽIOJAMOJE

KĖDĖJE !

Italų arkivyskupas Alfonso 
Carinei, 99 m. amžiaus, nuvy
kęs į Liurdą šv. mišias atnaša
vo būdamas vežiojamoje kėdė- I 
je.

PETRONĖLĖ BRIZGIS,
pagal tėvus ČIUKIUTE

Gyv. Monienee, UI.. Ro. R.R.I.
Mirė J 962 m. rugpiūčio 12 

d., 2.55 vai. rytą, sulaukusi 64 
•metu amžiaus.

Gimusi Lietuvoje, Suvalkų 
gubernijoje, Liubavo miestely.

Amerikoje išgyveno 49 m.
Paliko nuliūdę; vyras Anta

nas Blizgis, sūnus Walter Bou- 
ziš ir marti Litą, duktė Eveiyn 
Nelson. švogeris Williani Briz
ais ir jo žmona Helen ir jų šei
ma; giminaičiai vyskupas Vin
centas Brizglš, Simonas Rriz- 
gis ir jo šeima; Juozas Brizgis 
ir jo šeima, Petras Brizgis ir jo 
šeima ir Antanas Kasparas ir 
jo šeima; kiti gimines, draugai 
ir pažįstami; Lietuvoje liko se
sers vaikai.

Priklausė prie SLA 63 kp.
Kūnas pašarvotas Leonard 

Bukausiko koplyčioje, 10821 So. 
Michigan Avė.

Ketvirtadienį, rugp. 16 dieną 
8:45 var. rytą bus lydimas iš 
koplyčios į Visu Šventųjų para
pijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas Šv. 
Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Petronėlės Brizgis 
gimines, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse i.r suteikti jai pa
skutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę lieka: vyras, vaikai 
ir gimines.

Laidotuvių direktorius Leo
nard Bukauskas, tel. CO 4-2228.

Kančia ir atlaidai Katalikų menininkų temos

Gasparui režisuojant, pasta- J 
tėm jo paties sumontuotą “Pirš 
lio korimą”, Kazio Inčiūros “Jo 
nines”. Su tais vaidinimais ap
lankėm visas didesnes Lietuvos 
vietoves. Visur kalbos, ašaros,
Lietuvos himnas. Šiandien sun
ku ir beįsi'vaizduoti režisie- ................. , , , .,_ ■ tieji, kūne ryte kokiu nors bu-naus tr visų ansambliečių savi-! J J

Už kantriai iškęstus ir Die- į Katalikų menininkų tarptau- 
vui paaukotus ligų ir kitus kas ; tinis suvažiavimas įvyko Žeist
dieninio gyvenimo skausmus 
popiežius Jonas XXIII specialiu

mieste Olandijoje liepos pasku
tinėmis dienomis. Paskaitos bu-

šv. Penitenciarijos dekretu su- vo skaitytos temomis: “’Meni- 
teikia šiuos atlaidus: 1) visuo- nės kūrybos etiniai pagrindai”,
tinius atlaidus gali laimėti į- 
prastomis sąlygomis tie tikin-

A. + A.
BRONEI ŽADEIKIENEI mirus, 

jos vyrui J. Žadeikiui, dukterims Mildai ir 
Elenai nuoširdžią užuojautą reiškiame.

Elena ir Antanas Tauginai

jautą.
Ansamblio įtaka į tautos nuo 

taikas vokiečiams nepatiko, ir 
L. Ansamblis liko sulikviduo- 
tąs. .

Gasparas Velička persikėlė į 
Kauną ir ten suorganizavo to 
paties žanro, Profesinių sąjun
gų vardu, teatrą. Gasparas Ve
lička sukūrė ir pastatė nuotai
kingą ir linksmą “šienapiūtę”. 
Norėdamas suburti visus anks
tesnius ansambliečius į savo ko
lektyvą, su visu ansambliu per 
sikėlė į Vilnių.

du tos dienos dvasinius bei fi
zinius skausmus paaukoja Die
vui. 2) dalinius penkių šimtų 
dienų atlaidus gali laimėti ti
kintieji kiekvieną kartą, kai su 
gailesčiu širdyje bet kokiais žo
džiais Dievui pamaldžiai paau
koja savo kančias. — Suteikda
mas šiuos atlaidus, Šv. Tėvas 
nori, kad nuolankiai iš Dievo 
rankos priimtais ir drauge su 
Kristumi paaukotais skausmais, 
ligoniai ir kiti dvasiniai bei fizi
niai kenčiantys asmenys kuo

“Meninės kūrybos dvasinė rai
da”, “Krikščioniškoji pažiūra į 
architekto profesiją”.

PAGALBA DARBO ŽMONĖMS
Uragvajaus sostinėje Monte- 

j video atidaroma nauja mokyk- 
llą, kurioje mokysis 300 vaikų, 
kurių motinos dirba. Mokykla 
vadinasi La Casilla. Joje yra 
socialinių patarimų centras, bal 
dų ir namų reikmenų taisymo 
'dirbtuvė ir duodami verslo, sįu- 
ivimo, virimo ir kalbų kursai.

CHALDĖJŲ APEIGŲ 
BAŽNYČIA

Chicagoje prakasti pamatai

DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI

Vilniuje pakartojom “Joni-, darbe.

plačiau dalyvautų žmonijos iš- chaldėjų apeigų katalikų bažny 
ganymo ir sielų pašventinimo čiai. Ji bus Šv. Efremo vardo.

Ją steigia kūn. Th. Bidawid.

VALANDOS IR AMŽIAI, religiniai pasakojimai ir legendos, 
Aloyzas Baronas. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 1958 m. 
Aplankas dail. Algirdo Kurausko. 99 psl..........................  $1.00

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

SKELBK ŽODĮ, pamoksliukai sekmadieniams ir privalomosioms 
šventėms, Prel. Dr. Feliksas 'Bartkus. Viršeliai dail. T. Va
liaus. Išleido Immaculata Press, Putnam, Conn., 1957 metais, 
150 psl......................................................................................... $2.00

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

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

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

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

GUŽAUSKU BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir .kitų papuošimų 
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

LIKKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT <?O.
3914 West lllth Streei

Didžiausias Paminklams Planą 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

J. F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

4330-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-S852

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME " 1 ■

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst Sf. Telef. GRovehilI 6-2345^6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. TOvvnhail 3-2108-01

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVĖ,

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. Virginia 7-6672

1348 S. CALIFORNIA AVĖ.
PETRAS BIELIŪNAS

LATayette 3-3572
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8 DRAUGAS, trečiadienis,' 1962 m. rugpiūčio mėn. 15 IS ARTI IR TOLI
X Petras Dorša, senas Šv. 

Kryžiaus parapietis yra pagul
dytas Šv. Bernardo ligoninėje. 
Jis laukia operacijos. Taippat, 
kitas parapietis, Leonas (Venge- 
lis sirginėja.

X Kun. klebonas Anicetas 
M. Linkus, miręs rugpiūčio 13 
dieną, pašarvotas vakar Šv. 
Kryžiaus lietuvių parapijos kle
bonijoje. Ketvirtadienio (rug
piūčio 16 d.) 7 vai. vakare jo 
kūnas bus nulydėtas su proce
sija į Šv. Kryžiaus lietuvių pa
rapijos bažnyčią, kur bus gedu
lingos pamaldos ir pamokslas.

A. a. kun. klebonas Anicetas 
Linkus laidojamas penktadienį 
(rugpiūčio) 17 dieną: 10 Valan
dą rytą ekzekvijos ir 10:30 vai. 
rytą iškilmingos gedulingos mi
šios, dalyvaujant kardinolui 
Albert Meyer, Chicagos arkidie- 
cezijos arkivyskupui.

X Poilsio ir studijų savaitė, 
kurią ruošė Lietuvių Fronto bi
čiuliai, Vasagos vasarvietėj, 
Kanadoj, baigėsi rugpiūčio 12 
d. Dalyvavo apie 100 dalyvių, 
gi koncertuose siekė ligi 300. 
Stovyklautojų buvo iš Chicagos 
ir kitų JAV ir Kanados miestų.

X A. a. Juozas Giedraitis,
Lietuvos kariuomenės kūrėjas 
— savanoris, artilerijos pulk. 
leitenantas, buvęs (Vilkaviškio, 
Raseinių, Rokiškio ir Šakių ap
skričių viršininkas, sunkios vė
žio ligos pakirstas, mirė liepos 
25 d. Hamiltone, Kanadoje. Pa
laidotas liepos 28 d. Toronto lie 
tuvių parapijos kapinėse. Liko 
žmona ir suaugę vaikai dvi dūk 
terys ir du sūnūs. Chicagoje 
gyvena velionięs daug pažįsta
mų.

X šv. Kryžiaus ♦ parapijos 
mokinių registracija į vaikų 
darželį ir pirmą skyrių praside
da rugpiūčio — August 19 ir 
20 dienomis, Seselių vienuoly
ne.

Mokiniai į vaikų darželį turi 
prieš lapkričio 30 turėti 5 m. 
amžiaus. Mokiniai į pirmą sky
rių privalo būti 6 m. amžiaus 
prieš lapkričio 30 d.

Mokiniai privalo turėti gimi
mo — krikšto metrikus. Nerei
kia tiems, kurie krikštyti šios 
parapijos bažnyčioje. Mokinių 
tėvai turi būti parapijos na
riais. Mokslo metai prasideda 
rugsėjo 5 d.

X Inž. Paulius ir Birutė čeč-
kai iš Detroit, Mich., atostogau
dami Union Pier, Mich., buvo 
atvykę į Chieagą aplankyti sa
vo giminių ir artimųjų. Inž. P. 
Čečkus dirba Fordo automobi
lių fabrike, o jo žmona — Aus
trijos konsulate.

x šv. Vardo d-jos gegužinė 
įvyksta šį sekmadienį šv. Šei
mos viloje.

X Seselė Emmanuelė, buvusi 
Šv. Kryžiaus parapijos mokyk
los vedėja, iškeliama į New 
Mexico.

X Gera proga, vidutinio am
žiaus stipriam vyrui įsitaisyti 
Marijonų seminarijos ūkyje. 
Puikios sąlygos, geras oras ir 
valgis. Lietuviška aplinka. Yra 
koplytėlė.

X Seserys O. Baukienė ir L. 
Sodeikienė grįžo iš atostogų 
Ciceron. Pailsėjusios jos pilnu 
tempu ruošiasi modeliuoti savo 
rūbus rugsėjo 30 d. Jaunimo 
Centre vykstančioje Madų pa
rodoje, Ark. Matulaičio Senelių 
Namų statybai paremti. Abidvi 
yra dantų gyd. baliuose laimė
jusios premijas už kartūno va
karines sukneles. (Pr.)

X Lietuvių Auditorijoje, 
3137 S. Halsted, pradedant 

rugp. 18 d., auditorijos pietinėje 
salėje ruošiami kas šeštadienį 
šokiai, šokiam gros pagarsėjęs 
Antano Markausko orkestras. 
Benas Pakalenka maloniai kvie
čia visus apsilankyti ir praleisti 
keletą smagių valandų lietuvis! 
koje nuotaikoje, (sk.)

X Walter S. Baltis, Sanita
rinio distrikto patikėtinis, yra 
susirūpinęs švaros savaite Chi
cagoje ir apylinkėse, kuri įvyks 

I rugpiūčio 19—25 d. Čia matyti 
Baltis laikąs gub. Kerner pro
klamaciją, kuria skelbiama šva 
ros savaitė “Clean Streams 
Week”.

X Agota ir Jonas Liudvina- 
vieiai iš Linden, N. J., keliauja 
atostogų metu po Ameriką ir iš 
Californijos atsiuntė “Draugui” 
sveikinimus. Buvo apsistoję 
pas dukrą Violetą ir žentą But- 
vidus.

X Elena ir Juozas Zubrickai, 
4115 So. Campbell Avė., rug
piūčio 9 d. susilaukė sūnaus. 
Motina ir sūnus yra sveiki ir 
greitai grįš į savo namus. Be 
to, jie jau augina dukrelę Ri
mą.

J. A. VALSTYBĖSE
— Petras ir Marijona Nevar- 

dauskai sekmadienį, rugpiūčio 
12 d., Wa,ukegane atšventė sa- 
Vo auksinį vedybinio gyvenimo 
jubiliejų. Lietuvių Šv. Baltra
miejaus parapijos bažnyčioje 
buvo atnašautos šv. mišios. Iš
kilmingi pietūs įvyko Lietuvių 
auditorijoje. Dalyvavo daug 
svečių, jų tarpe klebonas kun. 
St. Jonelis, kun. Z. Ramanaus
kas, kun. J. Kuzinskas.

AUSTRALIJOJE
— Australijos Lietuvių Ben

druomenės jaunimo reikalams 
patariamoji komisija paskelbė 
“Mūsų Pastogėje” atsišaukimą 
į Australijos lietuvius — tėvus 
ir jaunimą — svarbiu klausimu. 
Atsišaukimą kartu pasirašė 
ALS-tų sąjungos Skautų sąjun
gos ir Austr. Liet. Fiz. Aukl. 
ir Sp. valdybos atstovai. Stebė
dami didoką lietuvių jaunuolių 
nukrypimą nuo lietuviško ka
mieno, atsišaukimo autoriai 
kreipiasi: 1) Į tėvus, kol nevė
lu, skatinti savo vaikus ir rū
pintis, kad jie priklausytų nors 
vienai lietuvių jaunimo organi
zacijai, kurioje jie ras galimy
bių lavintis ir pramogauti ir 
bus mažiau progų patekti blo
gų draugų įtakon. Čia — lietu
vių jaunuolių draugystėje bus 
daugiau progų išlikti lietuviais. 
2) Paaugusius jaunuolius-les 
kviečiame stoti į veikiančias lie 
tuvių jaunimo organizacijas — 
savųjų draugystės mums nie
kas neatstos. 3) Raginame vi
sus Australijoje gyvenančius 
lietuvius daugiau domėtis jaunį 
mo organizacijomis, savaitgalio 
mokyklomis ir įsipareigoti ma
terialiai ir moraliai jas remti

Kun. Juozas Kluonius, šv. Stepono parapijos Skidway Lake, 
Mich., klebonas (viduryje) aplankė Draugą ir įsirašė į Lietuviš
kų Knygų klubą. Kairėje G. Koski, teologijos studentas, dešinėje 
kun. Jurgis Riauba.

Chicagos žinios
MUZIEJAUS NAUJA 
PARODA POPULIARI

Chicagos mokslo ir pramonės 
muziejuje atidaryta nauja pa
roda, kuri savo populiarumu 
gausiai sutraukia, besidominčią 
publiką. Naujas skyrius “Laik
raštis Amerikoje” bus nuolati
nis. Jame nurodoma, kaip ži
nios surenkamos, redaguoja
mos, iliustruojamos ir spausdi
namos.

UGNIAGESIŲ CHORAS
Chicagos ugniagesių 50 balsų 

choras šiomis dienomis pasiro
dė naujoje WBBM radijo sto
ties programoje.

IŠDAUŽĖ DAUG LANGŲ
Pernai Chicagos viešose mo

kyklose išdaužyta 63164 langų 
stiklai. Už naujų stiklų įdėjimą 
kainavo $315,820.

POLICININKAS APVOGĖ 
BANK£

Du chicag’cčiai, vienas jų po
licininkas Thomas Jurkiewicz, 
4827 S. Loomis, buvo areštuoti 
Mississippi valstybėje už pavo
gimą $16,000 iš Jonestown, 
Miss., banko. Jie prisipažino tai 
padarę.

SPROGIMAI IR GAISRAS
Keli sprogimai ir juos sekęs 

gaisras padarė $65,000 nuosto
lių Safeway garažui, 4625 W. 
55 gt.

vadovaujantis šūkiu: lietuviai 
vaikai — mūsų vaikai!

ITALIJOJ
— Kan. dr. J. Bičiūno oficia

lus kanauninko titulo suteiki
mas Šv. Petro bazilikoje įvyko 
rugp. 5 d. Iškilmėse dalyvavo iš 
Chicagos Romoje viešinti Ma
rytė Vi’kaitė. Rašo, kad iškil
mės buvo labai įspūdingos, o po 
jų kan. Bičiūno bute įvyko vai
šės, kur susirinko gražus būrys 
Romos lietuvių, kurie vėliau sa- 
Vo globon paėmė ir mūsų lietu
vaitę iš Chicagos.

— Exul familia kongresan 
Romoje yra suvažiavę įvairių 
kraštų tremtinių atstovai. Tar
pe kitų tautų tremtinių ir lietu
viai čia dalyvauja gana gausiai: 
iš viso apie 200 atstovų. Iš An
glijos yra virš 50 lietuvių. Jų 
grupei vadovauja Londono lie
tuvių parapijos klebonas kun. 
Steponas Matulis. Iš Prancūzi- j 
jos su kun. Petrošium atvažia
vo virš 20 lietuvių grupė. Kiti 
yra atvažiavę pavieniai savais 
automobiliais. Didžiausios gru
pės yra iš Vakarų Vokietijos: 
Vasario 16 gimnazijai atstovau 
ja apie 30 jaunuolių. Sielovados 
direktorius tėvo A. Bernatonio 
vadovaujamą Vokietijos lietu
vių grupę sudaro apie 70 žmo
nių. Pavienių lietuvių yra iš 
JAV, Kanados, Pietų Amerikos, 

-Austrijos, Šveicarijos ir kt. Da 
lyvių tarpe matyt jau pagyve
nusių ir metų naštos prislėgtų 
galvų. Labai didelis

Redaguoja Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos sk. redakcinis kolektyvas 
Red. 3. Plačas, red. pavad. M. Steikūnienė. Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avė., Chicago, Illinois

Jaunosios stovyklautojos Putname turėjo savo globoj ir kačiuką.
Nuotr. B. Kerbelienės

“MARYTĖS” VASARVIETĖ

Labai laukiau sekmadienio, 
skaičius ’ nes tada ponas (Vinciūnas žadė- 

jaunų berniukų ir mergaičių iš jo mus nuvežti į Wisconsin 
lietuviškų gimnazijų. Visa eilė Twin Lake “Marytės” vasarvie- 
kunigų, daug lietuvių inteligen- tę.. Dienas skaičiavau įvairiais 
tų. būdais: ir į priekį ir atgal, o

OKUP. LIETUVOJE jos, rodos, sustojo ir nė iš vie- 
— Vilniaus radijas ir spauda tos nejuda.

praneša iš įvairių Lietuvos ra- Jau šeštadienis. Įprastu laį-
jonų, kad rugiapiūtė šiemet pra ku nuėjau į lovą, bet užmigti

metais, bet ne visi į laukus iš
eina, nes ne visi buvo laiku su
remontuoti. Ir šiemet, kaip ir

Jonas Minelga

EI, ATOSTOGŲ DIENELĖS!

UOGAUTOJA

Šildyk, šildyk, saulytėle, 
Nunokinki avietėlę. '
Tai dėkos vaikučiai 
Ir visi zuikučiai!

Tos kraitelės talpumėlis,
Tų žemuogių skanumėlis! 
Šlept - paslėpt per dieną, 
Gurkt - nugurkt po vieną.
Ei, sesytės ir broliukai, 
Sirpsta bruknės karoliukai! 
Kai rytoj uogausi.m — 
Bruknių paragausim.
Vyrai mūrai, duokit kelią, — 
Žengia uogos į kraitelę!
Iš visų — .mėlynė 
Traukia paskutinė.

kai buvau jau šlapias, tai lei
do pasimaudyti. Kadangi buvo 
pavakarys ir pūtė šiltesnis vė
jelis, todėl ilgai pliuškintis ne
galėjau. Buvau patenkintas, 
nes maudytis norėjau ir pasi
maudžiau. Dar važinėjom tris 
kartus laivu. Įdomiausia buvo 
su krikšto tėveliu. Jis iššoko 
iš laivo ir pasinėrė. Kojomis
įsikibo į laivą. Mes buvom pi-

Nė nepastebėjom, kaip pri- , pagrobę nuo jo laivą.
važiavome prie pat ežero kran-, Dieną praleidom lahai gra. 
to, tarp medžių pasislėpusią į ŽJai Nenoromis rengėmės na- 
puikią penkių namų Miliaus Ju- mo

Gintautas šukelis

ves, nes aš mėgstu jautieną. 
Jai liepiau sveikinti jos “gimi
nę” — kiaules, nes ji mėgsta 
karbonadą. Taip kalbėdami su- 
kėlėme juoko.

110 METŲ NUO PIRMOS 
SINAGOGOS

Šiomis dienomis sueina 110 
metų nuo pirmos žydų sinago
gos pastatymo Chicagoje. Ji 
buvo pastatyta prie Jackson ir 
Clark gatvių sankryžos, kur da- 

:bar stovi federalinis pastatas.
Į GARSUS POVANDENINIS 

LAIVAS
JAV laivyno garsus povande

ninis laivas USS Silversides, 
II-ame pasauliniame kare pa
skandinęs 29 japonų laivus ir 

■ apkūlęs 15 kitų, šiomis dieno
mis yra prie Randolph gt. prie 
plaukos, kur jį galima pama
tyti.

JAUNUOLIŲ NUSIKALTIMAI
Chicagoje per pirmus 6 šių 

metų mėnesius į policijos ran
kas pakliuvo už įvairius prasi
kaltimus 15,802 jaunamečiai.

KRISTAUS KANČIA
Naujas Kristaus Kančios gy

vas vaizdavimas įvyks Sacred 
Heart seminarijos patalpose, 
Melrose Parke, rugp. 16—18 d.

PIRMA VĖSINAMA 
MOKYKLA

Chicagos pirma vėsinama 
(air-conditioned) viešoji mokyk 
la bus atidaryta rugsėjo mene- i 
sį. Tai bus John Pirie mokykla Į 
prie Langley ir 85-tos gt.

sidėjo liepos pabaigoje, rugpiū- niekaip negalėjau. Tai daina- 
čio pradžioje. Nors kombainų; vau, tai prašiau mamą, kad ry- 
šiemet daugiau, negu pereitais I įoj šešiomis prikeltų, tai valan

das skaičiavau. Net tris kartus 
tėveliai turėjo mane raminti. 

Visą savaitę lyja ir lyja. Ma-
ankstesniais metais, daugelyje; nęg įaį nenugąsdino, nes gal- 
rajonų panaudojamos senoviš- v0,jaUi jej per savaitę lyja, tai 
kos arklinės kertamosios. Kaip; gekmadienį bug gražu gekma.
praneša Vilniaus radijas liepos į atsikėlęs nusiminiau, nes
30 d Kėdaimį- raj. “žiburio [.g 
kolchoze darbui paruosta 12 
arklinių kertamųjų. Apie kom
bainus čia visai neužsimena.

— žemės ūkio produktų ga
mybos ir paruošų ministras R.
Songaila, kaip praneša “Tiesa”
(175 nr.), smarkiai priekaišta
vo kai kuriems rajonams, kad 
atsilieka su pašarų paruošimu.
Iki liepos 20 dienos buvę nušie
nauta tik 38% viso numatyto 
plano. Silozavimas einąs labai 
lėtai. “Kai kuriuose ūkiuose... 
nuplauta žolė supuvo pradal
giuose”, sako Songaila. Žaigi
niai šienui džiovinti taip pat 
mažai panaudojami.

— Vilniaus pramprekyboje 
pirmą kartą pasirodė skarelės 
iš nesiglamžančios kaprono me
džiagos. Skarelės išleistos lietu-. 
viškais ornamentais (Užsienyje ’ 
nesiglamžianti medžiaga gami
nama jau ilgus dešimtmečius. ■
E.).

— Vilniuje buvo susirinkęs 
Žemės ūkio ir paruošų darbuo
tojų profesinės sąjungos respu
blikinio komiteto plenumas.
Pranešta, kad per pereitus me

ilaus “Marytės” vasarvietę. 
Kaip čia viskas gražiai atrodo! 
Tarp namų graži žalia pieva su 
dviem eilėm medžių. Balti sta
liukai, pasislėpę po saulės liet
sargiais. Čia pat ežeras ir lai
vai. O kambarių gražumas ir 
švarumas! Atrodo, nieks juose 
negyvena. Jie įrengti tik paro
dai. Visi kalbėjosi, o aš norė
jau kuo greičiau prie ežero. Iš
gėriau apelsinų sunkos ir iš-

čiau važiuoti labai norėjau. nykau
Išvažiavom. Mano ir sesutės

nuotaika buvo gera. Kada pri- j 0 ŽUV11 ežere! Plaukioja pul- 
važiavom Wisconsin, staiga pa- kais. Ėmiau gaudyti rankomis,
sirodė saulutė, o debesys kaž- los sp5.u^° nuo man^s‘ P'a" 
kur dingo. Baigėsi nusibodę dul !da atsiraičiau kelnes ir su ka-
kėti miesto namai. Atsidūrėme vos dėžute Smiau 3as gaudyti.

Ilgai darbavausi ir dvi suga-išpraustame žaliame miške. At
rodė lyg atvirutė. Siauras ke
lias tiesėsi mišku toli, toli

vau, bet sesutė paleido.
Vanduo šiltas. Norėjau mau-

norėjau užsirioglinti ant kurio dytis’ fcet neturėjau maudymo-
nors medžio, iš kur galėčiau 
matyti labai toli. Įdomu, kaip 
viskas atrodytų? Toliau buvo 
pievos. Ganėsi juodmargės kar
vytės, arkliai ir vietomis matė
si susitepusios kiaulės. Mes su 
sesute nerimom. Ji liepė man 
sveikinti mano “giminę” — kar-

si kostiumo — negalėjau. Vė-

DVIVEIDIS DRAUGAS

Vienas jaunas vyras svečiavo 
si pas savo kaimyną. Būtų ge
ra ir jį pasikviesti pas save ir 
tuo jam atsilyginti. Tačiau bu
vo šykštus ir nenorėjo daryti 
išlaidų.

— Ką tu veiksi rytoj? — 
klausia jis kaimyną,

— Nieko, — atsako kaimy
nas.

— Antradienį?
— Irgi nieko.
— Trečiadienį?
— Aš laisvas visą savaitę. 

Tik šeštadienį turėsiu, vykti pas 
Petrus kavutei.

Apsidžiaugęs jaunas vyras 
jam sako:

— Nepaprastai man gaila,
liau sugalvojau. Apsivilkau se- nes aš kaip tiktai galvojau šeš- 
sutės trumpom kelnaitėm ir šo- tadienį jus pakviesti pas save 
kau į vandenį. Mama pyko, bet pietų.

PRAŠYS 35 VAL, DARBO 
SAVAITĖS

AFL-CIO unijos 29 vyrų vyk
domoji taryba susirinko Shera- 
ton—Chicago viešbutyje. Jai 
vadovauja unijos prezidentas

2*“*.™™’ p. ---- ,Q.eorge Meany. Taryba vėl pra
tus iki šių metų pusmečio dau ° .. „ „s , , ,, • , .- , . v. dės agitaciią uz 35 vai. darbogiau kam du su puse tūkstančio . ™ v.

rroTrATT-r, m -vj! v-, 4- e-t i -t n-1 +-1savaitę norint sumažinti nedar
bingumą. Taip pat bus bando
ma įsteigt’ naują išvežiotojų 
— teamster uniją. Taryoos na
riai atstovauja 13.5 mil. narių.

žemdirbių ilsėjosi sanatorijose”.
O kur ilsėjosi šimtai tūkstančių 
likusių žemdirbių ?

vnviFTiiniF
— Tarptautinė sport-o spau- i

da teberašo apie nuostabių spor , PASKUTINĖ KONCERTŲ 
tinių gabumų lietuvaitę stalo i SAVAITĖ
tenisistę Laimą Balaišytę, kuri ■ šią savaitę baigiasi 28-tas 
neseniai Bledoje (Jugoslavijo- metinis Grant Parko koncertų 
je) pasidarė Europos jaunių sezonas. Rugp. 15 d. diriguos 
čempione. Sovietų Sąiungos Henry Lewis, solistas sopranas 
čempione ji jau tapo anksčiau., Marilyn Horne. Rugp. 17 ir 19 
— Kartojama jos sportinės kar d. d., įvyksta operos vakarai.
jeros eiga: Motina Bronė Balai- 
šienė (Vitartaitė), pati buvusi 
kadaise Sovietų Sąjungos čem
pione, treniravo savo dukterį 
Laimą jau nuo 7 metų.

Diriguos Alfredo Antonini, so- : 
listai bus sopranas Robertą Pe- ! 
terš ir tenoras Barry Morel. 1 
Koncertų pradžia 8 v. v. Įėjimas { 
nemokamas.

Ateities šokėjų Atžalyno jaunimas dainavo “Jurgeli, meistereli” 
Tarptautinėje parodoje Chicagoje lietuvių pasirodymo metu lie
pos 29 d. Nuotr. Z. Degučio




