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Adenauerio planas pašalinti Berlyno
Bonnos planas kelių į 

Berlyną kontrolei
s.

Ji aptarė kancleris Adenaueris su Amerikos 
Valstybes vicesekretorium

BONNA. — Vakarų Vokieti
jos vyriausybė antradienį per
davė Jungtinėms Amerikos Vals 
tybėms savo planą, kaip turė
tų būti tvarkoma kelių į Vaka
rų Berlyną kontrolė. Tų kelių 
susidaro 110 mylių. Vakarų Vo
kietijos vyriausybė yra priešin
ga amerikiečių rusams pateik
tam pasiūlymui, kaip tų kelių 
kontrolę vykdyti. Dėl to JAV 
paprašė Vakarų Vokietiją duo
ti savus pasiūlymus.

Vokiečių pasiūlymo smulkme
nos nežinomos, tačiau patiria
ma, kad siūloma keturių tautų 
kontrolė, įtraukiant ir kitų tau
tų grupę, gal būt, įjungiant ir 
pačią Rytų Vokietiją. JAV pla
nas pramato 13-kos tautų komi
siją, įjungiant ir Rytų Vokieti
ją. Vakarų Vokietijai tai būtų 
lyg Rytų Vokietijos pripažini
mas, ko jie jokiu būdu nenori.

Vakarų Vokietijos planas bu
vo įteiktas JAV ambasadoriui 
Dowling. Vakar, trečiadienį, A- 
denaueris šį planą diskutavo su 
Bonną lankančiu JAV Valsty
bės vicesekretorium George 
Bali. Vieton vienos 13-kos vals
tybių kontrolės tarybos, Vaka
rų Vokietija numato dvi: pir
moji turėtų pilną kontrolės ga
lią ir teisę daryti sprendimus. 
Ją sudarytų valstybės, turin
čios savo įgulas Berlyne: JAV, 
Britanija, Prancūzija ir Sovietų 
Sąjunga. Antroji taryba turė
tų tik administracinius užda
vinius ir negalėtų laisvai veik
ti. Jeigu Rytų Vokietija taps 
šios antros tarybos narys, tai

Japonija perka 
naikintuvą, apgink

luotą sviediniais
TOKIO. — Japonų vyriausy

bė užvakar pranešė, jog ji pa
sirašiusi sutartį pastatyti Japo
nijai pirmąjį sviediniais gink
luotą naikintuvą. Laivas, baig
tas statyti 1965 metais, turės 
vieną iš jūros į orą raketos pa
leidėją, du vienetus trijų colių 
staigaus iššovimo ginklus, ir 
vieną torpedos vamzdį.

— Gen. Alesandro Pizzio Pi- 
roli, buvęs italų karinis vadas, 
mirė gegužės 20 dieną Celio ka
rinėje ligoninėje Romoje. Jis 
buvo 84 metų amžiaus.

— Povilas Rotomskis, veik
lus komunistas, staiga mirė ge
gužės 17 dieną okupuotoje Lie
tuvoje.

KALENDORIUS
Gegužės 24 d.: Švč. Marija 

krikščionių gelbėtoja, šv. Joa
na, Vilmantas.

Gegužės 25 d.: šv. Grigalius 
VII, Žydrė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 70 laipsnių; rytoj — 
dalinai apsiniaukę, truputį pa
sikeis oro temperatūra.

Saulė teka 5:23, leidžias 8:11.

ji vistiek nesusilauks tuo pri
pažinimo. Taip galvoja Vakarų 
Vokietija.

Dabarties tvarka — vakarie
čių kariškiai ir civiliai pareigū
nai, kai jie keliauna į Berlyną, 
yra tikrinami Sovietų tarnauto
jų, o sąjungininkų turistai ir 
kiti užsienio keleiviai tikrinami 
Rytų Vokietijos pareigūnų.

MOTERYS IR 

VAIKAI JAU

EVAKUOJAMI
FAK FAK, Vakarų Naujoji 

Gvinėja. — Laivais ir lėktuvais 
vakar išvežta per 700 olandų mo 
terų ir vaikų iš Vakarų Naujo
sios Gvinėjos miestelių į sau
gesnę vietą, pradėjus džiunglių 
karą tarp olandų karinių dali
nių ir įsibrovėlių indonezų.

Vyriausybė Hollandia mieste 
pranešė, jog ji leidžia olandų 

| šeimoms palikti miestus ir mies 
tebus vakarų ir pietvakarių pa
jūryje 500 mylių ruože, kuris 

■ yra pavojingas. Ten yra nuleis 
ta iš lėktuvų indonezų kareivių.

Per 400 indonezų kareivių bu 
vo nuleista į Naująją Gvinėją; 
pradėjus Indonezijos prezidento 
Sukamo vyriausybei agituoti, 
kad būtų užimta šios salos te
ritorija, kurią olandai pasiliko, 
kai jie išlaisvino East Indies 
1949 metais.

Moterys ir vaikai bus apgy
vendinti Biak saloje, šiaurinia
me pajūryje. Ten yra buvusi 
japonų karinė bazė II Pasauli
nio karo metu ir dabar ten yra 
olandų įgula.

Pietvakarių pajūryje gyveni
mas apmiręs. Mokyklos uždary
tos ir vietos vaikai pasiųsti at
gal į savo kaimus.

JAV raudonąją
vadas Vengrijoje

BUDAPEŠTAS, Vengrija. — 
Henry Winston, vienas Jungti- 
.nių Amerikos Valstybių komu
nistų partijos vadų, atvyko už
vakar į Budapeštą. Jį pakvietė 
vengrų komunistų partija at
vykti į Budapeštą.

Maisto trūkumas
raudonoje Kinijoje

Raudonoji Kinija kasdien perka 
500,000 svarų miltu;

HONG KONG. — Raudonoji 
Kinija, kurioje yra didelis mais 
to trūkumas, britų kolonijoje 
Hong Konge kasdien perka 500, 
000 svarų miltų. Tai pranešė 
konservatyvus “South China 
Morning Post” gegužės 22 die
ną.

— Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius U Thant prašo 
Indoneziją ir Olandiją sustab
dyti visus agresinius žygius ir 
atsiminti, kokius pažadus jos 
davė įsijungdamos į šią tarp
tautinę organizaciją.

Astronautas Scott Carpenter giliai susitelkęs Cape Canaveral, Fla., bazėje. Jis fiziniai ir protiniai 
tinka skristi raketoje aplink žemę. Carpenter šiandien turėtų skristi į tolimąsias erdves, jei tik 
bus palankus oras. ‘ (UPI)

Kongo premjeras ir 
Tshombe pradėjo

konferenciją
LEOPOLDVILLE, Kongas. 

— Katangos prezidentas Tshom 
be ir kongiečių ministeris pir
mininkas Adoula užvakar at
naujino pasikalbėjimus, kad bū 
tų baigtas Katangos atsiskyri
mas nuo Kongo.

Tshombe nuvažiavo į Adou- 
los rezidenciją — pirmą kartą 
pasirodęs už savo buto, sau
gomo Jungtinių Tautų karių, 
nuo atvykimo į Leopoldvillę 
prieš penkias dienas.

Jį lydėjo Robert Gardiner, 
ghaniečių karinių dalinių, tar
naujančių Jungtinėse Tautose, 
vadas, ir kiti Jungtinių Tautų 
pareigūnai. Katangos ministe- 
riai važiavo kitame automobily 
je. Tshombe buvo. susierzinęs, 
kad jam nebuvo leista priimti 
svečių savo bute, kurį jam da
vė Jungtinių Tautų pareigūnai.

Keturi amerikiečiai karininkai 
sužeisti Vietnamo kovoje

Didelis laimėjimas Pietų Vietnamo karinių dalinių

Didelė kova
SAIGON, Pietų Vietnamas. — 

Keturi Jungtinių Amerikos Vai 
stybių armijos karininkai va- 

;kar buvo sužeisti vienoje Pietų 
Vietnamo didžiausioje pergalė
je, kovojant prieš komunistus 
partizanus. Tai pirmas toks di
delis laimėjimas buvęs mėnesio 
laikotarpyje. Amerikietis ser
žantas buvęs sužeistas antrame 
sektoriuje.

SAIGON, Pietų Vietnamas. — 
Pietų Vietnamo kariniai parei
gūnai pranešė, kad 55 komu
nistai partizanai užmušti ir 18 
paimta nelaisvėn vakar didelėje , 
kovoje, kurioje dalyvavo ketu
riolika Jungtinių Amerikos Vals 
tybių helikopterių. Tai buvusi 
viena didžiausių vietnamiečių 
karių pergalių pirmojo kovų 
mėnesio laikotarpyje.

Prezidento Diem vyriausybė 
taipgi pranešė, jog jos kariniai 
daliniai užmušė 34 Viet Congo

Nenori pypkių
OSLĄ — Norvegijos finansų 

partizanus ir paėmė 25 kareivius ; ministeris Peter Jacob Bjerve 
nelaisvėn dviejuose mūšiuose • užvakar atmetė pasiūlymą, kad
užvakar ir praėjusį penktadienį.

Vakar kova įvykusi netoli Me- 
kong upės deltos, miestelio Jao

Ką paliete Kennedy spaudos 

konferencijoje?
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas Kennedy vakar spaudos 
konferencijoje palietė šiuos da
lykus :

1. JAV vyriausybė bando pa
greitinti įsileidimą kinų pabė
gėlių į Ameriką pagal esamus 
įstatymus, kaip buvo įsileisti 
vengrai ir kubiečiai pabėgėliai. 
Per eilę metų Amerika siunčia 
maisto išmaitinti 500,000 asme
nų Hong Konge. Paklaustas, ar 
JAV siųs ūkio gaminių atsar
gas į raudonąją Kiniją, Ken- 
nedy atsakė, kad komunistinė 
Kinija neprašė.

2. Jei King-Anderson medici
nos pagalbos įstatymo projek
tas bus pravestas į Atstovų Rū 
mus ir Senatą, tai šis projektas 
bus priimtas.

3. Paklaustas, ar rūkymas tu- 
,ri kokį ryšį su vėžio liga, jis

- My, 45 mylios pietvakariuose 
nuo Saigono.

Vyriausybės 7-sios didvizijos 
vadas pulk. Huyuh Van Cao pa
reiškė, jog jo penki kareiviai 
žuvo ir aštuoni buvo sužeisti.

Raudonieji numetė bombas 
Vakarų korespondentus

1

BERLYNAS. — Rytų Vokie
tijos pasienio sargybiniai už
vakar numetė dvi dūmines bom
bas per komunistų pastatytą 
pasienio tvorą į 20 Vakarų vo
kiečių korespondentų grupę. Nė 
vienas nebuvo sužeistas. Tai 
pranešė Vakarų Berlyno polici-

— Panama atidarė ligoninę.
Panamoje gegužės 21 dieną ati
daryta pirmoji socialinio sau
gumo ligoninė. Naujoji ligoninė 
yra 7 aukštų ir kainavo 6 mili
jonus dolerių.

kraštas turėtų pakeisti tabako 
mokesčius paskatinti rūkyti 
pypkę ir cigarus.

atsakė nežinąs, bet jis studi
juoja . ir sekančią savaitę pra
neš.

4. Mes bendradarbiausime su 
Europos Bendrąja Rinka, ar 
bus Britanija į ją priimta, ar 
ne.

5. Dar-peranksti pasakyti, ar 
jis debatuos televizijoje su bu
vusiu prezidentu Eisenhovzeriu, 
artėjant i rinkimams lapkričio 
mėn.

6. JAV kareiviai Thailande 
neturi amunicijos pas save, bet
ji yra sandėliuose. JAV kariai į na ilgo ir kruopštaus kūrybinio 
ten pasiliks kol bus reikalas. I teatro ir dramaturgo bendra-

Lėktuvo nelaimėje žuvo 45
Lėktuvo dalys išbarstytos plačioje apylinkėje

CHICAGO. — Continental 
Adr Lines sprausminio lėktuvo 
liekanos rastos vakar ūkio lau
ke, netoli Unionville, Mo., kuris 
nukrito ir sudužo, atrodo, aud
ros metu.

Didžiulis lėktuvas su 37 ke
leiviais ir aštuoniais įgulos na
riais pakilo iš O’Hare aerodro
mo 9:35 vai. vak. į Kansas City 
ir Los Angeles.

Vienas keleivis, Takehiko Na- 
kano, 27 metų, 840 Forešt, E- 
vanston, III., buvo išlikęs gy
vas, bet vėliau ir jis mirė Šv. 
Juozapo ligoninėje Unionville. 
Taigi, lėktuvo nelaimėje žuvo 
45 asmenys. Lėktuvo liekanos 
buvo išblaškytos plačioje apy
linkėje.

Pradėtas tyrinėjimas, kodėl 
įvyko tokia skaudi nelaimė.

4.6 BILIJONO UŽSIENIO PAGALBAI
WASHINGTONAS. — Sena

to Užsienio Reikalų komitetas 
pritarė įstatymo projektui, ku
riuo užsienio valstybių pagalbai 
skiriama $4,662,000,000, 'tačiau 
pirma buvo susitarta dėl for
mulės išreikšti kai kurioms vai 
stybėms nepasitenkinimo dėl 
JAV nuosavybės konfiskavimo. 
Už tokią gausią paramą pasi
sakyta 14 balsų prieš 3. Tas 
įstatymo projektas perduotas 
senatui. Neatrodo, kad jis sena
te būtų anksčiau svarstomas 
kaip už dviejų savaičių.

Be to, minėtas komitetas nu

braukė $50 milijonų nuo prez. 
Kennedžio reikalautos sumos 
karinei užsienio valstybių pa
galbai ; tam reikalui buvo pa
likta $400,000,000.

Taip pat priimtas kompromi-. 
sinis nuostatas, kuriuo reika
laujama JAV prezidentą sustab 
dyti pagalbą tai užsienio vals
tybei, kuri konfiskuoja JAV 
nuosavybę ir kuri šešių mėne
sių laikotarpy nesiima reikiamų 
žygių už nusavintą turtą atly
ginti ar nepasirūpina ginčo 
spręsti abiems pusėms priimti
no arbitražo keliu.

Trumpai iš 
visur

—- Austrijos popieriaus eks
portas padidėjo. Austrija stip
rina savo poziciją, kaip viena 
Europos pirmaujančių popie
riaus tiekėjų 1961 metais, iš- 
veždama 290,928 tonas, 3 proc. 
daugiau nei 1960 m. Viso popie
riaus gamyba pakilo 4 proc., iki 
562,000 tonų.

— Prezidentas Nasseris ge
gužės 21 dieną sukvietė Egipto 
kongresą, kuris oficialiai pas
kelbs arabų socializmą egiptie
čiams. Kongrese yra 1,750 at
stovų., Nasseris pažadėjęs “so
cialinį teisingumą” Jungtinėje 
Arabų Respublikoje. Jis pareiš
kė, kad konstitucijoje turi būti 
užtikrinta krašto ūkininkams ir 
darbininkams pusė vietų politi
nėse ir liaudies organizacijose. 
Parlamentas būsiąs vėliau iš
rinktas.

A. Griciaus satyra
kauniečią scenoje

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
“Literatūra ir Menas” gegužės 
19 dieną praneša apie A. Gri
ciaus satyrą:

Gausi saviveiklininkų šeima 
ir žiūrovai sutiko A. Griciaus 
satyrinę komediją “Sėja ir piū
tis”. Šiuo aktualias kaimo gy
venimo problemas keliančiu vei
kalu susidomėjo ir Kauno Valst. 
dramos teatro kolektyvas. Ga

— Devyni Chicagos apylinkės 
gyventojai yra tarp 45 asmenų 
žuvusių Continental Airlines 
sprausminio lėktuvo nelaimėje.

Atstovų Rūmų k-tas 
pritarė Filipinų

įstatymui
WASHINGTONAS. — Atsto

vų Rūmų Taisyklių (Bules) ko
mitetas užvakar patvirtino nau 
ją įstatymo projektą, duodantį 
teisę Jungtinėms Amerikos Vai 
stybėms sumokėti 73 milijonus 
dolerių Filipinams dėl karo nuo
stolių.

gis įstatymo projektas pakei
čia Atstovų Rūmų planą, kuris 
buvo atneštas prieš dvi savai
tes ir sukėlęs krizę JAV-Filipi- 

nų santykiuose.

Naujausios
žinios

— Prezidentas Kennedy va
kar spaudos konferencijoje kal
bėjo įvairiais vidaus ir tarptau
tiniais klausimais. Palietė ir pa
bėgėlių iš raudonosios Kinijos 
problemą.

— Paryžiuje karinio tribuno
lo nariai siūlo generolą Salaną 
pasmerkti mirti dėl Slaptosios 
armijos veiklos Alžirijoje ir 
Prancūzijoje.

— Kanados vyriausybė sutiko 
priimti 100 šeimų, pabėgusių iš 
raudonosios Kinijos į Hong Kon 
gą ir žada siųsti pinigų ir mais
to sušelpti kitus pabėgėlius ki
nus.

— Thailando vyriausybė va
kar oficialiai paprašė Naująją 
Zelandiją atsiųsti karinių da
linių.

— Pietų Vietname, netoli Sai 
gono komunistai partizanai su
žeidė keturis JAV karius, jų 
tarpe yra pulk. Clay, sūnus ge
nerolo Lucius Clay, kuris buvo 
prezidentui Kennedžiui patarė
jas Berlyno reikalais.

— Australija siųs karinį vie
netą į Thailandą sustiprinti 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
karines jėgas prieš komunizmo 
grėsmę iš Laoso.

darbiavimo išdavoje iš pagrin
dų perdirbus komediją “Sėja ir 
piūtis”, gimė naujas spektaklis 
“Ir ūsai nepadėjo”.

Su šio veikalo pastatymu re
žisūroje debiutavo aktorius K. 
Genys. . Spektaklyje vaidina J. 
Laucius, A. Mackevičius ir kiti 
aktoriai,

Kauno teatro kolektyvas su 
spektakliu “Ir ūsai nepadėjo” 
išvyko gastrolių po respubli
ką.

Vadinasi, reikėjo pagrindinai 
pertaisyti, kad būtų prisitaikin 
ta prie partijos linijos.

Japonijos prekyba su
raudonųjų bloku

Pakilo 61 proc.
TOKIO. Japonijos prekyba su 

komunistiniu bloku pasiekė re
kordą 320 milijonų dolerių pra
ėjusiais metais, 61 procentas pa 
kilo nei buvo 1960 m. Tai užva
kar pranešė užsienių reikalų mi 
nisterija. Tik yra 3.2 proc. vi
sos Japonijos prekybos.

Eksportas į komunistų valdo
mas valstybes pasiekė 100 mil. 
dol., arba 41 proc. daugiau nei 
1960 m., kai tuo tarpu impor
tas 74 proc. pakilo, — prane
šė ministerija.

Sovietų Sąjunga turi didžiau 
šią prekybinį sandėrį su Japoni
ja — iki 210 milijonų dolerių. 
Raudonoji Kinija stovi antroje 
vietoje su 48 milijonais dolerių.

Numatytoje užsienio pagal
bai sumoje didžiausią poziciją 
sudaro $1.5 bilijono kariniams 
gynybos reikmenims ir $1.25 
bilijono ūkinės pažangos pasko
loms. Taipgi numatyta $600 mi
lijonų pagalbai Pietų Ameri
kai ir $300 mil. pagalbai tarp
tautinių nelaimių atveju.

— Vakarų Berlyne pramonės 
gamyba pakilus 9 proc. praėju
siais metais, nors komunistai 
uždarė pasienį ir laisvasis mies 
tas neteko Rytų vokiečių dar
bininku.
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VEIKLOS METODIKA

Lietuviškojo jaunimo veiklos 
problemoms svarstyti Ateitinin 
kų Federacijos Taryba turėjo 
dų posėdžius: kovo 17-18 vaka
ruose — Chicagoje ir kovo 24 
rytuose — New Yorke.

Dabarties gyvenimas reika
lauja patrauklių ir efektyvių 
priemonių, kurios padėtų lietu
viškajam jaunimui ugdytis pa- 
sįrenkamąja kryptimi ir atsver
ti neigiamas aplinkos įtakas.

AF Taryba, vedama minties, 
kad integruotos pasaulėžiūros 
organizacijai yra būtina ypa
tingai šiuo momentu efektyviai 
sustiprinti savo veiklą aiškia 
kryptimi, pagrindiniu posėdžių 
klausimu pasirinko ateitininkiš 
kojo jaunimo veiklos metodiką.

Posėdžiuose buvo ieškoma pa 
trauklių metodinių priemonių,

2. steigti būrelius konkre
čioms specialybėms;

3. jungti didesnį jaunimo 
skaičių į stovyklavimą pagal 
tris moksleiviškojo jaunimo 
grupes: jaunučius, jaunesniuo
sius moksleivius, vyresniuo
sius moksleivius ateitininkus;

4. propaguoti savaitgalių iš
vykas į gamtą;,

5. daugiau tarpmiestinio ben-, 
dravimo ir savitarpinio draugiš

gi, kad įvertinote mūsų pastan- Ilgiausias žmonių amžius yra 
gas ir pritarėte joms savo nuo-[Norvegijoje — vyrų amžiaus vi- 
širdžia auka. 'durkis 71 metai, moterų 75.

Taip pat dėkoja Tėvams ■_____________________________
Pranciškonams už leidimą nau-'
dotis savo puikiomis patalpomis '

; Kennebunkporte ir už taip ma- ■
Pagal gautus per centro vai- i lonią globą, kurią mums šutei- j

“Dabarties studento veidas ir 
uždaviniai ateičiai”.

Visiems sendraugiams

dybą skyrių sudarytus rinkikų 
sąrašus, rinkimų komisija iš
siuntinėjo visiems rinkikams 
balsavimo vokus ir kandidatų 
sąrašus į centro valdybą ir kon 
trolės komisiją. Kaip balsuoti 
— parašyta ant balsavimo vo
kų. Jei kuris iš sendraugių bal
savimo voko negavo, turėtų 
tuoj kreiptis į vietos skyriaus 
valdybą reikalą išaiškinti, kad 
kiekvienas ateitininkas sendrau

kė per tas kelias dienas. Ypa
tingai dėkoja virtuvės vedė
jams, kurie taip rūpestingai ir 
gerai maitino.

Gal didžiausia padėka priklau 
so paskaitininkams, kun, S. 
Ylai, prof. Sužiedėliui, dr. V. Vy 
gantui ir dr. A. Liulevičiui, ku
rie paaukojo po dieną ar dau
giau savo taip brangaus laiko, 
kad galėtų perduoti kursan
tams tas svarbias žinias ir min-

P. ŠILEIK3S, 0. P.
Orthopedas. frotezistas 

Aparatai- Protezai, Med. ban 
dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t.t

Va.I. 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospect 6-5084
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E except Sundays, days after Christmas and Easter, by the Lithuanian E 
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5 • Redakcija straipsnius tai-
S so savo nuožiūra. Nesunau- 
E dotų straipsnių nesaugo, juos 
E grąžina tik iš anksto susita- 
E rus. Redakcija už skelbimų 
S turini neatsako. Skelbimų 
E kainos prisiunčiamos, gavus 
x prašymus.
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiikįiiiiiiih^

gis turėtų progos balsavimo tei tis, kuriomis organizacija gy- 
se pasinaudoti. Balsavimo vo- ; vuoja. Jie davė atsakymus į 
kus gavusieji prašomi tuoj bal- 1 svarbius klausimus ir taip pat 
suoti, nenudelsiant tos pareigos i leido patiems kursantams tuos 
atlikimo iki paskutinės dienos.! atsakymus rasti diskusiniuose 

ASS Rinkimų Komisija

Chicagos sendraugių 
susirinkime

Naujai išrinktoji Chicagos 
ASS skyriaus valdyba gegužės

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligoniu* pagal susitarimą. 

ii6I valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-16S2 nuo 2 iki 9 v. p. p 
K-.MkiPd Išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street
■būroliiinap I Vai.r kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v.uuieuuuse. į vak gežta(iienlais 10—t vai. Trečia-

Dar lieka padėkoti techniki- <uen. uždaryta. Kitu laiku susitarus 

niam kursų personalui, kol. E.
Ofiso telefonas PK 8-3229 

Rez. telef. VVAlbrook 5-5070

• Redakcija dirba kasdien =
8:30 — 5:30, šeštadieniais E 
8:30 — 12:00. E■M
• Administracija dirba kas- 5 

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

i Sužiedėliui komendantui, kol. A. 
Liulevičiūtei —- mergaičių vado
vei ir kol. A. Šauliui — berniu
kų vadovui ir taip pat visiems 
kursantams, kurie ryžosi į šiuos 
kursus atvykti.

Stasys Rudys

kūmo jaunimo tarpe ugdymo;
6. nuo referatų prie debatų, H sušaukė savo narius ap- 

tai reiškia įvadines paskaitas tarti planus ir veiklos linkmę 
pratęsti būrelių diskusijomis; ateinantiems metams. Susirinki

7. į aktyvų dalyvavimą pro- mas buvo pravestas diskusijų | Studentų Ateitininkų Sąjungos
gramoje traukti visus narius be būdu, kurioms vadovavo P. Ur- ■ pirmininkas
išimties, į veiklą jungti kuo butis- Pagrindinių kalbėtojų Į
plačiausiai lietuviškąjį jaunimą; Repšio, Šoliūno, Radvilos, Ateitininkų Šeimos švente

8. didinti dėmesį knygų skai- dauguma narių įsijungė į gyvas 2? d ateįtininkų
tymui, organizuoti jaunimo ka- » ^okaį. užsitęsusias diskusi-

kurios palengvintų jaunimui ritatyvinius darbus; ?as; Min<nų pareikšta daug ir
9. suaktyvinti religinį auklė- ivairių. Štai keletas. Sendrau-

jiraą lietuvių kalba; negalima kaltinti neveiklu-
’ 10. išleisti jaunimui pritaiky- mu’ nes daugelis iš jų dirba ki.

pažinti ir prisiminti integruotą 
pasaulėžiūrą, o visuomenei pa
lengvintų suprasti integruotos
pasaulėžiūros reikšmę ir svar
bą.

Posėdžių svarstymuose buvo

tą lietuvišką maldaknygę 
šiolą;

Posėdžiuose, nusakant jauni

mi

paliestos trys pagrindinės sri- mo globėjų vaidmenį, iškelta 
tys: veiklos metodika, konkre- visa eilė konkrečių uždavinių ir 
čių veiklos formų aptarimas ir klausimų surištų su jaunimo 
jaunimo globėjų vaidmens nu- globėjų institucija, kaip pavyz- 
sakymas. džiui:

,Veiklos metodikoje pasigesta j 1. skatinama, kad bent 20% 
ar pageidauta šių pakeitimų ar vyresniųjų Ateitininkų Federa- 
paryškinimų: [cijos narių įsijungtų į jaunimo

veiklos organizavimo bei jauni
mo pilnutinės asmenybės ugdy
mo darbus;

2. rekomenduojama AF val-

lli; išsikovoti jaunimo dėmes} 
lietuviškiesiems reikalams nau
dojant jaunimui patrauklesnes 
veiklos formas;

2. lietuviškumo klausimus dybai telkti lėšas jaunimo veik-
svarstyti ne normas nustatan- 

bet mąstančio išsiaiškini-čių, 
mo būdu;

3. vedamąją religinę mintį pa 
tiekti ne abstraktinėje formo
je, bet vispusiškai ją rišant su 
gyvenimo konkretybėmis; sa
kralinį ir sekuliarinį gyvenimą 
pavaizduojant vieningoje visu
moje;

4. keisti nusistovėjusį veiklos 
vienodumą, įvedant į veiklą 
praktinių darbų, artimų jauni
mo nuotaikoms ir keliančių jau 
nimo dvasią;

5. integruotą pasaulėžiūrą 
pristatyti ne atitrauktai, bet išei 
nąnt iš šio gyvenimo reikalų, ją 
paryškinant šio gyvenimo pa
vyzdžiais.

• Veiklos formų aptarime ben
driniai metodiniai dėsniai buvo 
papildyti konkrečiais prakti
niais nutarimais:

1. daugiau vaizdinės pramo
ginės medžiagos naudoti jauni
mo veiklai pagal jų amžių;

lai remti, skatinti vietovėse 
rinkti lėšas specifiniams jauni
mo veiklos reikalams;

3. globėjai yra prašomi suin
tensyvinti tėvų rėmėjų komitetų 
organizavimą;

4. su tėvų rėmėjų komitetų 
pagalba steigti jaunimo romo- 
ves;

5. prižiūrėti, kad kiekvienas 
moksleivis ateitininkas-ė išeitų 
pilną ateitininkiškojo ugdymo 
programą;

6. jaunimo globėjų taryba su 
kuopos valdyba metų pradžioje 
sustato metinį veiklos kalendo
rių ir padeda valdybai jį įvyk
dyti;

7. pritariama sumanymui tu- 
t reti keliaujantį dvasios vadą
toms draugovėms, kur nėra nuo 
latinio dvasios vado.

Turint galvoje studentų atei
tininkų aplinką, studijų sąly
gas, bei studentų ateitininkų 
atsakomybę prieš lietuviško

Rez. HE 6-1670

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

Telefonas: GRovehell 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Rd.

Valandos 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą.. Išskyrus trečiadienius, 
uždaryta.

Ofiso Ir huto tel. OLymple 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
4-7 Treč. ir šeš-Kasdien 

tad. tik.
10-12 ir 
10-12.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street 

Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 
Priešais s\. Kryžiaus ligoninę

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt, 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo .6-8 vai. ▼. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais lt 
kitu laiku susitarus telefonu.
______Telef. REpublic ' 7-2890.

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

keičia stiklus ir rfynus 
4455 S, California Avė. JfA 7-738)
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad
uždaryta. Šeštad. 10 v r. (ki 2 d. p

tose katalikiškose ir visuome
ninėse organizacijose. Per daug 
atiduodama kitiems ir per ma
žai padaroma savoje organiza
cijoje. Pamirštami kai kada to
kie svarbūs uždaviniai, kaip 
jaunučių globa, “Ateitis”, Dai
navos stovykla ir t.t. Baigusie
ji studijas vengia įsijungti į 
sendraugių eiles dėl didelio am
žiaus skirtumo, kiti bijosi būti 
išrenkami į valdybą. Stengtis 
visais galimais būdais sutrauk
ti baigusiuosius mokslus į są
jungą ir sk. veiklą. Į veiklą ture 
tų taip pat būti įtraukiami m a 
žiau uolūs nariai, nes tie, ku
rie dirba, dirba daug ir visur.
Palaikytini glaudesni ryšiai su šeštadienio, ryto

Šeimos šventė pradedama 10 v. 
šv. mišiomis Jėzuitų koplyčioje. 
Po pamaldų Jaunbno Centre 
bus bendri pusryčiai, kurių me
tu įvairios moksleivių ateitinin
kų kuopos atliks programą.

— ASS Chicagos skyriaus 
valdyba

Mergaičių susirinkimas
Kun. A. Lipniūno kuopos mer

gaičių būrelio susirinkimas į- 
vyks šį penktadienį, gegužės 25 
d., 6 v.v. At-kų Ramovėje, Jau
nimo Centre.

Visos narės prašomos ateiti, 
nes bus valdybos rinkimai.

Ir jeigu dar yra mergaičių, 
kurios nėra užsimokėję savo 
$2.50 iškylai į teatrą, tai nepa
mirškite to padaryti. Pinigus 
galite įteikti Zitai Acalinaitei 
arba Ritai Jaraitei iki šio

Ofisas: 3148 West 63rd Street
Tel.: I’Rospect 8-1717

Rezid.: 3241 VVest 661h Place 
Tel.: REpublic 7-7868

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

(kampas 35-ta ir Halsted) 
Valandos vak. 7-9. šeštad. 10-2 p. p.

Trečiad. susitarus.
Visada atsilieps telefonas 427-0871. 

Tel. Ofiso — Bl 7-0400.

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

Dr. W. Ross Dr. L. Seibufis
Inkstų, pūsles ir šlapumo takų 

chirurgija 1 •
Ofisai: 7958 S. Western Ave„ tel 
GR 6-0091; 392 E. 159th St., Harvey, 
Iii., tel. EDison 3-4383; 80 N. Mi
gau Avė., Suite 808, tel. CE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Vai. į.as'den nuo 6—8 vai >«.K
šešt. 2—4 val.

Trečiad. ir Kitu laiku pagal sutart) 
Ofiso telef. 476-4042 

Rez. IVAlbrook 5-3048

I'el.: REllance 5-1811
OR. WALTER L KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street 
Vai.: Pirmad., antrad. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:36-8:80 
vai. vak šeštad ' 4 vai trečiad

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
6449 So. Pulaski Rd. Tel. LŲ 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Eorest, UI. 

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

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

Tel. 695-0533 Elgin 
425 No. Liberty Street, 
Route 25, Elgin, Illinois 

Valandos pagal susitarimą
1*1 ofiso m. 4-5849- rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

si. ofiso ir buto OLymple 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St., Cicero 
Kasdien 1—3 val. ir 6—8 vai. vak 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. J. J. SIMONAITIS
gydytojas ir chirurgas 

Adresas: 4255 VV. 63d. St. 
Ofiso tel. REllance 5-4410 

Rez. tei. GRovehill 6-0617
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m.

Penkt. tik 1—8 p. m. 
Trečiad. ir šeštad. pagal eutartĮ.

korporacijomis.
Skyriui šiais metais vadovau 

ja jaunieji, neseniai baigę stu
dijas, sendraugiai: pirm. R. 
Kriaučiūnas, vicepirm. E. Oren- 
tas, sekr. Smilgienė, ižd. V. 1 
Kleiza, narys spaudos ir socia
liniams reikalams S. Radvila, 
dvasios vadas kun. Kubilius.

Šiam susirinkimui pirminin
kavo K. Kleiva, sekretoriavo 
Radvilienė. J. K.

Dėkinga SAS valdyba
Studentų Ateitininkų Sąjun

gos Valdyba dėkoja visiems, ku 
rie prisidėjo prie Ideologinių 
kursų, vykusių per Velykų atos 
togas, suruošimo bei pravedi- 
mo. Pirmiausiai visiems tiems, 
kurie prisidėjo savo pinigine au 
ka ir įgalino mus tiek kursantų 
į kursus nuvežti net iš tolimes-

; (.y- VALDYBA

Stovyklautojų registracija
Į jaunučių ateitininkų sto

vyklą registruoja Jūratė Juoze- 
vičiūtė, 7204 S. Richmond Avė., 
Chicago, 29, III. Jaunučių sto
vykla bus nuo birželio 24 d. iki 
liepos 8 d. Dainavoje. Vado
vaus Birutė Miniataitė, MAS 
CV I vicepirmininkė jaunučių 
reikalams. —MAS CV

Greitos ir pavyzdingos 
sekretorės

Į “Ateities” korespondentų tar
nybos laiškus, kuriuose buvo prašo
ma daugiau korespondencijų “Atei
čiai” greitai ir pavyzdingai atsa
kė šių kuopų sekretorės: Jūratė 
Juozevičiūtė — Kun. Alf. Lipniūno 
kuopa, Marytė Gavelytė — šv. Ka

rei. ofiso HE 4-6758; Res. H1 5-3226

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street
(Bendra praktika Ir Alergija)

| Valandos: pirm., antr,, ketvirt. 2-9 
vai.; penkt. 10 v. r. iki 9 v v.; 

I šeštad. 10 v. r iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

DR. J. G. BYLA-BYLAITIS
Nervų-smegenų chirurgija, ligos

2737 VVEST 71st STREET 
V Alandos tik susitarus 
Tel. GRovehill 6-3409

Tel. Ofiso 247-1002 Namų PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Taipgi įvairios nervines ligos 
Valandos pagal susitarimą.

4063 Archer Avenue
(Prie California Avė.)

, Rez. GI 8-0873

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

6132 S. Kedzie Avė. WA 5-2670.

Ofiso telef. LAfayette 8-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. KAUKAS
GYDYTOJA-CHIRURGĖ 

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—S vai. 
vak., pirm., antr., ketvir. 6—9 vai.

Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

KŪDIKIŲ TR VAIKU LIGŲ 
SPECIALI STJ5

MEDICAL BUILDING
7156 South VVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad, 
I nuo 11 val. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 

i U vai. ryte — 1 vai. p šeštad. 11
val. ryto iki 3 vai p. p.

Ofice tei. RE 7-1168
Res. tel. AVAlbrool 5-3765

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Ąve.
Bendra praktika ir specialiai 

chirnrgija
Valandos kiekvieną dieną 2—4 ir 
6 J vąl- vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. šeštadieniais nūs 
z vai. iki 5 vai. vak.

jaunimo bendruomenę, nutarta nių vietų. Esame tikrai dėkin

,k"°Pa/ ®aSt,.St- L°UiS’ ir Valandos pagal susitarlma. Jei 
Vida Galdikaite bet Živilė Mockutė.

“Ateities” korespondentų tarny
ba laukia ir kitų kuopų atsakymo 
ir artimesnio bendradarbiavima

AKT

atsiliepia skambinti MI 3-0001.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71 st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMU

Tel. ofiso PR 8-7773, rez. PR. 6.4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Vai.: pirmad. Ir ketvirtad. 1-4 p. 
antrad. ir penktad. 6-8 v. v. P-

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

Ofiso HE 4-1414. Rezld. RE 7-6867
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SpecialybS akušerija Ir moterų Ilgos 

2454 IVest 71st Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 

Vai.: kasdien 1—S ir 6—8 vai. vak. 
Šeštadieniais 1-4 p. p. 
'nrečia.dieniaiz uždaryta

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9861

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpecialybS — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V.^TlERiT
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 Su. Kedzie Avenue 
PAGAL SUSITARIMĄ

Tel. HE 4-1562
Skambint 2 iki 9 vai. popiet kasdie
ną. išskyrus trečiadieni.

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

Current Dividend up to 4^4%

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 VVest 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
Ligonius nrilma. nagai susitarlma

DR. JULIA M0NSTAVIČ1US
GYDYTOJA-CHIRURGĖ 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28, HL 

Telef. offiso; PUllman 5-6766 
Namų: BEveriy 8-3946 

Pri«m. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt. 
1-4 v. p. p., trečiadieni — uždaryta.

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

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

DR. JANIKA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

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

i Tei. ofisi? RE 7-881b, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Ofisas 2659 VV. 59th St.
Vai. Pirm., ketv. 2-4 p. p. ir 6-8 
p. p., šešt. 10-12 vai.

Ofisas 3259 S. Halsted St.
Vai. Antrad. ir penkt. J-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta.
Ofiso telefonas — Blshop 7-2526

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL.: kasdien nuo 2 iki 9 vai. vak 
Treč. tr sekmad. tik susitarus.

DR. VVT. TAURAS
LIGOS v

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

2—4 v. popiėt’ilr kitu 
laiku^ — pagal susitarimą, - 

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą* 

Dšl valandos skambinkit tėl.: HE 
4-2128 nuo 1 Ikf 8 vai. popiet, ka«- 
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas — GRovehill 6-2828

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
SpecialybS: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 

LIGOS
■/alandos: nuo 1-4 ir 6-8 vai. vak. 

Šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet
_______ Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAšKEVIčirS

(VASKAS) 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

0248 Sonth Kedzie Avė.
Ofiso val. kasdien: 2-4: 6-8. 

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

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8109

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VV. Marųaette Road
Vai. nuo 2 Iki 4 v. v. Ir 7 iki 8 v. v. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tei. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6658 

Rez. 6600 So. Artesian Avenne 
Vai.: 11 v. ryto iki 8 v. p.p., 6-7 V.V.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Staigiai susirgus arba susižeidim 
(Emergency), šaukite telefono — 
434-0967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos ryto kasdien.

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



KALBŲ AUKSO KASYKLOS
Šiomis dienomis pradedama 

registracija į įvairias mokyk
las. Ir, be abejo, tokia regist
racija tęsis ligi rudens, ir ne 
vienas vasaros metu turės ap
sispręsti, kokią mokyklą tu
rės lankyti. Čia kiekvieno in
dividualus reikalas, tačiau no
rime atkreipti dėmesį į ame
rikiečių susirūpinimą kalbo
mis. Amerika, mesdama mili
jonus kalbų mokslui ir šian
dien teturėdama labai maža 
svetimų kalbų specialistų, la
bai 'susirūpino, kad tokių kalbų 
vaikai išmoktų savo šeimose.

X Čia nepaprastai sustiprėja ir 
mūsų lituanistinių mokyklų 
reikšmė.. . Nulenkdami galvas 
pasiaukojantiems mokytojams, 
globėjams ir tėvams, kurie 
kartais vaikus veža į mokyk
las dešimtis mylių, norime pri
siminti gal jau anksčiau karto 
tas mintis, ko nori iš mūsų 
šiandieninė Amerika.

Kur jie dingsta?
Amerika susirūpinusi, kur 

dingsta tie visi svetimšaliai, 
kurie čia įvažiuoja milijonais. 
Vyriausybė, mesdama milijo
nus į kalbų mokymą, negali 
prileisti, kad milijonai žmo
nių, kurie gali išmokti kalbų 
savo naniuose iš savo tėvų ir 
senelių, jų neišmoksta ir tam
pa vienakalbiais, kaip ir tie, 
kurių tėvą! ar seneliai atvažia
vo į čia- jau prieš kelias gene
racijas. Vyriausybė susirūpi
no ir paskyrė Kalbų resursų 
projektui vadovauti dr. J. A. 
Fishman. Šis išsiuntinėjo vi
siems tautiniams vienetams, 
mokyklomis ir panašioms insti
tucijoms anketas, kuriomis 
bus 'bandoma išsiaiškinti, kas 
atsitinka, kad Amerikoj taip 
greit užmirštama savo senelių 
ir tėvų kalba. Dr. Fishmano 
galutinis pranešimas JAV vy
riausybei turės pavaizduoti 
svetimų kalbų išlaikymo pas
tangas ir kas reikia daryti, 
kad tos pastangos būtų stip- 
rinamos??Br. Fishman teigia: 
“Mūsų kraštui labai reikalin
gas visokių kalbų žinojimas,

U kad galėtume palaikyti ir pa
gerinti diplomatinius, kultūri
nius ir komercinius santykius 
su žmonėmis pasaulyje”.

Argi lietuviai tampa 
nebegabiais?

Keista, kad tuo, kuo rūpi
nasi amerikiečiai, mes vardan 
meilės .Amerikai nenorim rū
pintis. šiandien kiekvienas, ku 
ris norsi'truputį dėkingas A- 
merikai už prieglobstį, turi 
rūpintis'' šavo vaikus išmoky
ti, gimtosios kalbos. Čia jau 
būtų tikroji dovana šiam kraš 
tui už mūsų priglaudimą. Kiek 
vienas atvažiavęs į šį kraštą 
turi,'' atidėkodamas Amerikai, 
neužmiršti savo gimtosios kal
bos ir savo vaikus ir vaikai
čius jos išmokyti. Dabar tie
siog paradoksas, kad seni tė-

> vai išmoksta angliškai, o vai
kai nebemoka tėvų kalbos. Li
tuanistinės mokyklos mokyto
jas pasakoja, kad tėvai išmok3

ta angliškai, o vaikas vos pa
jėgia lituanistinėj mokykloj 
mokytis. Argi tikrai taip lie
tuviukai šitame krašte nuga- 
bėja? Be abejo, ne visi vai
kai gali lankyti normalias mo
kyklas, juo labiau jiems sun
ku išmokti dvi kalbas. Sunku 
rasti tėvus, kurie nenorėtų, 
kad jų vaikas mokėtų dau
giau kalbų negu vieną, todėl 
jeigu neleidžia vaikiį į mokyk
lą, reikia manyti dėl to, kad 
vaikai yra mokytis nepajėgūs. 

Padės savo kraštui
Amerika susirūpino mumis 

labiau, negu mums atrodo. Tai 
gera proga mums patiems pri
versti vaikus mokytis gimto
sios kalbos, tai pagaliau pa
tvirtina mūsų vaikų akyse, ką 
tėvai dar tik į šį kraštą at
važiavę tvirtino. Dr. Joshua 
A. Fishman teigia: “Todėl yra 
labai svarbu, kad mes pripa
žintume kalbų aukso kasyklas, 
kurias turime pas save, ir y- 
pač svarbu, kad pirmoji, ant
roji ir trečioji amerikiečių kar
ta pripažintų šio brangaus iš 
savo tėvų ir senelių paveldė
jimo vertę. Tad darydami jie 
padės savo kraštui ir tuo pa
čiu praturtins savo gyvenimą. 
Mūsų projektas nusipelno pil
nos talkos ir jo pasisekimui 
reikia visų pagalbos”. Štai, pa 
galiau, jeigu nori padėti A- 
merikai, turi neužmiršti savo 
gimtosios kalbos ir tie, kurie 
skatina nutautėjimą, yra tik
rieji Amerikos priešai. Tie, ku
rie nepadeda pastangų išlai
kyti savo gimtajai kalbai, šian 
dien jau ats'duria ne super- 
patriotų, bet kenkėjų pozici
jose.

Kelias yra atviras
Vasaros metas — tai me

tas, kada tėvai ir vaikai gali 
pabūti kartu. Jeigu skundžia
masi,* kad mokykla vaikus ga- 
d na, tai vasaros atostogų me 
tu vaikai daugiau būna su tė
vais, ir tėvų pareiga vaikams 
sugrąžinti tai, ką metų bėgy
je ne lietuviška mokykla ati
ma. Nereikia kažkokių ypa
tingų pastangų, bet reikia nuo 
lat su vaiku kalbėti gimtąja 
kalba, reikia pagaliau paro
dyti ir tai, kad mūsų lietuviai 
sugeba amerikiečių parodose 
laimėti premijas, kad mūsų li
teratai yra gana neblogai pri
imami, kad mūsų angliškai iš
leistos knygos sukelia susido
mėjimą, kad mūsų muzikų kū
riniai laimi premijas. Tai su
kelia užtarnauto pasididžiavi
mo, parodant, kad, esant lie
tuviu, joks kelias į amerikie
tišką kultūrą, o juo labiau į 
verslą ar laisvą profesiją, nė
ra uždaras. Priešingai, mokė
damas daugiau kalbų, paro
dysi daugiau intelektualumo ir 
kultūros, kad šiandien, pavir
šutiniškumo amžiuje, vis re
čiau sutinkama, bet vis labiau 
vertinama.

Amerikiečiai nori mums pa
dėti, bereikia, kad mes tuos 
jų norus išpildytume, padėda
mi patys sau. Al. B.

Spaudoje ir gyvenime

RAUDONŲJŲ LAIKRAŠČIAI 
IŠNIEKINO TARYBŲ VALDŽIĄ...

4-

Chicagoje leidžiamas laikraštis 
“Laisvoji Lietuva” geg. 17 d. pir
mame puslapyje įsidėjo straipsnį 
“Kaip tarybiniai lietuviški laikraš 
čiai išniekino tarybų valdžią Lie
tuvoje”. Čia pažymi, kaip tarybų 
valdžiai nepasisekė grąžinti į ru
sų bolševikų okupuotą Lietuvą 
profesores dr. Vandos1 Sruogie
nės,. rašytojo Balio Sruogos žmo
nos. Tuo. buvo dar kartą parody
ta, kaip., pirmoje okupacijoje pa
žinę" bdlšėvikus, lietuviai nebeno
ri jų rojaus, bėgo visi, kas tik 
galėjo. Anot “L. Lietuvos”: “Da
bar rusai ir jų tarnai lietuviai ko
munistai neriasi iš kailio, kad tik 
kokį vieną lietuvį grąžintų tėvy
nėn. Per. daugiau nei dešimt metų 

grįžo į rusų komisarų mindžioja
mą Lietuvą tik keletas”...

Del įvykių su naujai pastaty
ta bažnyčia Klaipėdoje, prisimi
nęs užsienio lietuviams leidžiamą 
propagandlapį, laikraštis “Laisv. 
Lietuva” rašo:

“Dauguma Tarybų Lietuvos dar 
bo žmonių yra tikintieji”. Toks

sakinys praspruko tame berlyniš
kiame laikraštyje šių metų 13 lai
doje. Ten skaudžiai dejuojama, 
kad tikintieji daug pinigų sude
da bažnyčių statybai. Ir tai, po 
tiek metų komunistinės bedieviš
kos propagandos ir tikinčiųjų per
sekiojimo Tarybų Lietuvoje. To
dėl jie katalikų kunigus ten “ti
tuluoja” sukčiais ir spekuliantais. 
Čia, žinoma, nieko nuostabaus. Juk 
jie ir Staliną dar neseniai vadino 
dievu, o dabar jau jo palaikus iš
metė į šiukšlyną... Tai tarybinių 
žurnalistų toks amatas — už tai 
jie gauna didelius pinigus, 

j “Vieną dalykų, betgi, reikia. įsi
dėmėti. Tarybų valdžia sakosi esan 
ti darbo žmonių valdžia. Čia pat ra- 

,šo, kad tie darbo žmonės y,ra tikin
tieji ir nori bažnyčias statyti už 
savo, ne valdžios pinigus. Tai ar 
ne gėda tokiai valdžiai, kuri to 

i daryti neleidžia ir net bylais už tai 
i kelia? Kad kunigai pirko plytas, 
i lentas, langams stiklus, ■— jie bu
vo nubausti kaip spekuliantai! Ma-

(Nukeita į 4 psl.)

Bendrosios rinkos įtaka Europai
Ekonominis gyvenimas padeda tvarkyti Europos politiką

Prekių kainų kritimas
Eilinė Paryžiaus gyventoja, 

— šeimininkė R. Verdier, nuė
jus apsipirkti į didžiąją depar
tamento parduotuvę, didžiai nu
stebo sutaupiusi 11.50 dolerių 
už tuos pačius veik kasdieni
nius reikmenis, kuriuos ji per
kanti jau eilę metų.

Tačiau šitą jos nustebimą 
greitai išblaškė įspūdingi skel
bimai, išstatyti didžiojoje Pa
ryžiaus departamento krautu
vėje “La France et le March 
Common” — (Prancūzija ir 
Bendroji Rinka).

Tuos pinigus ji sutaupė pirk 
dama du itališkus megztinukus 
savo dukroms $8.00, sau blius- 
kutę iš Olandijos $2.50, ir pi
niginę savo vyrui $4.00 iš V. 
Vokietijos. 1958 m. tokie patys 
megztukai kainavo $14, blius- 
kutė $5.00, ir piniginė $7.00. 
Bendras atsakymas į šį kainų 
kritimą buvo skelbime.

Panašų prekių atpigimo nuo
tykį patyrė ir R. Coullard, pirk 
damas vokišką automobilį, ku
ris jam kainavo $50.00 mažiau, 
negu tokios pat vertės prancū
ziškas automobilis.

Šis dramatiškas pasikeitimas 
kainose yra išvada naujo eko
nominio pulso, prasidėjusio še
šiose Europos tautose, prieš 
trejus metus susijungusiose į 
bendrą ekonominę bendruome
nę, vadinamą Bendrąja Rinka. 
Šios šešios Vakarų Europos tau 
tos yra: V. Vokietija, Prancū
zija, Italija, Olandija, Belgija 
ir Luksemburgas.

Šešios valstybės, susijungu
sios į ekonominę bendruomenę, 
sumažino muitų užtvaras pre
kių pasikeitime ir tuo paleng
vino pragyvenimą milijonams 
savo piliečių.
Europos politikos vyrų svajonė 

tampa tikrove
Šalia ekonominės gerovės kė

limo Bendroji Rinka tampa stip 
riu politiniu veiksniu, tiesiančiu 
kelią Jungtinėms Europos Vals
tybėms, kurios sudarys nepa
laužiamą užtvarą imperialistinei 
komunizmo agresijai. Dar 1945 
m., pasibaigus II-jam Pasauli
niam karui, Europos vadovai, 
ieškodami būdų užkirsti kelią 
ateities karams, matė vieną iš
eitį — stiprią, ekonomiškai su
jungtą vieningą Europą. Wins-

J. V. SŪDĄ VAS

.ton Churchill savo kalbose ra-I
gino Europą prie šios vieny
bėse, Prancūzijos dabartinis pre 
zidentas Charles de Gaulle šią 
sąjungą vadino Europe dės Pat- 
nes — Europa tėvų tėvynė.

Kaip ši sąjunga būtų beva- 
dinama, faktas jau yra įvykęs. 
<ies-os centrinės Vakarų Euro
pos tautos jau yra tarp savęs 
eKonomishai susirišusios ir da
ro milžinišką pažangą. Atgal i 
žengti jau niekas negalvoja. Pa 
gnncunis ir bendras visų tiks
las — politinė sąjunga. Prie 
to einama palaipsniui, nugalint 
kliūtis ir Sovietų Rusijos truk
dančias intrygas. Praeis dar ke 
iiolika metų ir mes būsime liu
dininkais Jungtinių Europos 
Valstyoių, panašių į JAV, ar
ba laisvai susijungusių nepri
klausomų Europos Valstybių po 
litinės federacijos.

Kelias į politinę vienybę
Kelias į politinę Europos vie

nybę yra ruošiamas atsargiai, 
imant dėmesin atskirų Europos 
tautų geografinius savumus ir 
šalinant šimtmečiais karų pa
sėtą nepasitikėjimą. “Jums, a- 
merikiečiai,” — rašo vienas 
prancūzų istorijos profesorius,
— atrodo nuostabu, kodėl rei
kta mums tiek daug laiko su
sijungti, bet mums europiečiams 
yra stebuklas, kad ši svajota: 
Europos vienybė jau yra realy
bė”.

Šio sujungtos Europos eko- 
nomin.o klestėjimo labiausiai 
bijo Sovietų Sąjunga, laikanti 
skurde ir vergijoje milijonus 
europiečių ir visokiom šaltojo 
karo machinacijom stengiasi jį 
sutrukdyti. Sovietų Rusijos ver 
gų valstybė puikiai supranta, 
kad prieš jungtinės Europos są 
jungą, paremtą galingiausia pa 
šaulyje industrija, ji turės ka
pituliuoti;

Bendrosios Rinkos augimas ir 
naujų nariij priėmimas

Nuo 1958 m. iki 1960 pre
kybos vystymasis tarp minimų 
šešių valstybių pakilo 48%, eks 
portas ir importas 35%. Jau 
šiandien; šešios Bendrosios Rin
kos valstybės yra didžiausias 
pasaulio eksportuotojas. 1958
— 1960 m. jų industrija paki
lo 25%, palyginus su 13% Di

džiosios Britanijos ir tik 0,5% 
JAV. 1960 m. prekių vertė tarp 
šešių valstybių vertinama 10 
bilijonų dol.

Prancūzija, kuri labiausia bi
jojo Bendrosios Rinkos neigia
mos įtakos savo ūkiui, laike tri
jų metų savo prekybą pakėlė 
79%. Tais pat metais užsienio 
firmos investavo į Bendrąją 
Rinką 600 mil. dolerių.; Vien 
tik Amerikos 500 firmų įsijungė 
į Bendrąją Rinką. Viduje šešių 
sujungtų valstybių visai nėra 
bedarbių. Tik viena Italija turi 
mažą darbo jėgos perteklių. V. 
Vokietijos gamyba negali pilnai 
būti išvystyta, nes trūksta dar 
bo jėgos.

Minėtų šešių valstybių tarpe 
ekonomiškai yra sujungta 170 
milijonų žmonių. Jų bendra rin 
ka leidžia laisvą prekių ir darbo 
jėgos judėjimą viduje be truk
dymų. Žinoma, šiuo metu muitų 
užtvaros tarp šešių dar nėra 
pilnai panaikintos. Tačiau šie 
muitai palaipsniui bus naikina
mi, ir tai numatoma dešimties 
metų laikotarpy.

Šioji Bendrosios Rinkos vals
tybių pažanga žavi kaimynines 
valstybes.

Didžiosios Britanijos- įsijun
gimas į Bendrąją Rinką yra 
tik laiko klausimas. Nariais no-

VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

Draugai seniai vedžiojasi vaikus už rankų, bara
si su žmonomis, o jis vienų vienas, lyg niekam ne
reikalingas. Kas tokio, kad Eugenija buvo ištekėjus? 
Ne tie laikai, kad žmonės bijotų kaimynų šnabždėji- 
mosi. Gyvenk, kaip išmanai, kaip geriau išpuola. Maža 
kiek yra taip gyvenančių? Ir kokių žymių žmonių. Nei 
kas dėl to rūpinasi, nei ką. Praeis kiek laiko, ir visi 
užmirš. Gal tik pirmais metais bus kokčiau.

Va, kad ir Jasaitis. Dar blogiau elgiasi, kaip ki
ti. Ko jam, viengungiui Šukiui, bijoti? Tasai trankosi, 
žmoną turėdamas. Ko gero, nusineš Eugeniją iš pa
nosės. O tu, Šuky, gyvenk tada su principais.

Jau buvo vakaras, ir ant sienų žėravo šešėliai. 
Pro langą tekėjo balzgana šviesa, liedamosi ant grin
dų, lindo į kampus, lyg išgąsdinta katė, trynėsi į Šu
kio kojas. Nueis pas Eugeniją, išties ant stalo šituos 

1 karolius už šimtą litų ir sakys:
— Nėra ko mums laukti. Gyvenkime kartu. Ta- 

I vo Budrys vistiek kur sprandą nusisuks.
Eugenija nesipriešins, nes tik laukia progos, kad 

i užsikabintų. Kol Jasaičio nepažinojo, abu visą laisva- 
' laikį praleisdavo. Tik vasarą reikalai pablogėjo, jai su 
Tomu pradėjus. Bet ką čia... Smulkmenos, daugiau 
nieko. Kas žino, gal su Tomu tik tam ir prasidėjo, kad 
jį pagąsdintų. Pradžioje juk karštai Šukys nesipuolė.

Ta Eugenija — tikra žebenkštė! Tik sukasi, tik 
švyti dantimis.

Po šitų minčių iškęsti negalėjo. Kai pagalvojo, 
jog prieš akis styro dar visa naktis ir diena, pabi

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. gegužės 24 d.

VIENOS SUSITIKIMO 

ATGARSIAI TAILANDE

Kovų už laisvę Azijoje istorija 

K. TAUTKUS

Austrijos sostinėje Vienoje 
1961 m. birželio mėn: pradžioje 
susitiko JAV prezidentas Ken
nedy ir komunistinės Rusijos 
diktatorius Chruščiovas. Tai bu
vo pirmasis naujosios Amerikos 
administracijos vadovo ir dik
tatoriaus asmeniškas susitiki
mas ir atviras minčių pasidah- 
nimas įvairiomis politinėmis 
problemomis.

Tame susitikime buvo palies
tas ir Laoso pilietinis karas. 
Nors dar karinių paliaubų ne- 

ibuvo oficialiai paskelbta, bet 
abu sutiko, kad Laose turi būti 
sustabdyti karo veiksmai, nesu
sipratimai turi būti pašalinti 
politinėmis derybomis. Laoso 
valstybė turi būti laisva ir neu
trali, kaip buferis Pietryčių Azi 
joje. Tame pasikalbėjime prez. 
Kennedy pasakė Chruščiovui, 
kad Amerika panaudos rimtas ,7 
priemones visur, kur bus pa
žeistas jos prestižas arba ma-

Laos ir Eisenhovverio 
administracija

1954 m. gegužės 7 d. krito 
Dien Bien Pfu tvirtovė Indoki
nijoje. Vedusi 8 metus partiza
ninį karą Indokinijoje, Prancū
zija susvyravo. Genevos konfe
rencijoje Prancūzijos min. pir. 
Mendes France pasirašė kapi- 
tuliacinį susitarimą. Indokinijo
je atsirado keturios valstybės:' 
Laoso Karaliją, Kambodiją, 
Šiaurės ir Pietų (Vietnamas. Ei
senhovverio administracija Lao
so valstybę pasirinko raktiniu 
kraštu ir jos teritoriją laikė ko 
munizmo sutaikymo siena į Piet 
ryčių Azijos valstybes. Karališ
koji vyriausybė gavo ekonomi
nę ir karinę pagalbą.

Tokia padėtis nepaprastai er
zino Peipingą, Hanoi ir Mask
vą. Likusieji Laoso džiunglėse 
Indokinijos karo partizanų liku
čiai buvo sustiprinti, gavo už- 

Iduotį kiršinti gyventojus, pasi
priešinti teisėtai vyriausybei,.

žumos gyventojų pastangos su-' ilietinj k Tas
naikinti tautos laisvę. Šiandien .. , , ,.TT. ... \ ... 1 jiems pavyko padaryti, nes zmoVienos pasitarimų atgarsiai įrr. . . . . - . »•, .... , , ' nemis ir ginklais reme Šiaurės
prez'dento ppejimas parodytas vfetn lr koImlnls.
realybėje Tailande. vyriausybSs

Kennedy administracija
retų būti Graikija, Šveicarija, j problemų, kurių išrišimui rei- Laose vyko pilietinio karo ko 
Portugalija, Norvegija ir kt. j kalinga laiko. Tačiau kelias jau vos. Pathet Laos sukilėliai bu-

Sąryšyje su naujų narių pri- yra nutiestas ir Europa juo žy- vo užėmę nemažą krašto terito-
ėmimu, iškyla ir nenumatytų giuoja į geresnę ateitį. ^ją. Amerikoje pasikeitė admi

nistracija. Naujoji Kennedy ad
ministracija Laoso valstybę rė
mė ekonomiškai, stiprino, kari
nes jėgas patarėjais ir ginklais. 
Tačiau tuo pačiu metu diploma
tinėmis priemonėmis siekė gin
klų paliaubų, karaliją stengėsi 
pasukti į laisvos ir neutralios 
valstybės padėtį.

1961 m. gegužės mėnesį buvo 
paskeltos Laoso karinių veiks
mų paliaubos. Genevoje prasi
dėjo 14 valstybių konferencija 
sutvarkyti Laoso vidaus nesu
sipratimus. Paliaubų priežiūra 
buvo pavesta prižiūrėti atnau
jintai kontrolės komisijai. 

Prievartos neutralumas
Kennedy administracija spau 

dė karališkos vyriausybės min. 
pirm. Oum Boum ir gen. Nosa- 
van sutikti, kad būtų sudaryta 

t Nukeli a t 4 psl. tSimbolis 1964-65 pasaulinės parodos New Yorke. (UPI)

jojo, kad iš nekantrumo gali numirti, ir bėgte pasilei
do lipti kalnan svarstydamas, kad visas pasaulis yra 
sutvertas tik tam, kad jis galėtų jame plūduriuoti, 
kaip pačioje laimės jūroje. į

Eugenija sakė, lauks jo tik rytoj, bet? šitie karo
liai, kuriuos nupirko prieš kelias valandas, degino j},, 
ir Šukys turėjo skubėti dar šį vakarą, kad nėsugrauž-■ 
tų nekantrumas.

Miestas buvo likęs apačioje. Ant kalno naktyje i 
miegojo parkas, ąžuolų šakomis apglėbęs daugybę ma-į 
žų vilų. Tarp medžių balkšvoje šviesoje žaidė vėsuma. 1

Kai Šukys ieškojo vartelių rankenos, nelauktai 
virstelėjo namo durys. Šviesos ruožas, išsispraudęs 
pro plyšį, nusidriekė iki jo kojų- Nežinodamas kodėl, 
metėsi šonan ir prisiglaudė prie gyvatvorės, slėpda
masis medžių šešėlyje. Iš namų išėjo Jasaitis, Euge
nijos išlydėtas.

— Paukštelė! šiandien su Jasaičiu glamonėjasi, 
o rytdienai mane užsiprašė! Tai va kokia pas ją tvar
ka... Iš eilės... Po vieną...

Šukys pyko ne juokais. Krūmuose numetęs ka
rolius, pasileido vytis Jasaitį, rengdamasis su juo 
atsiskaityti, bet staiga persigalvojo, kad ne Tomas, 
o Eugenija kalta, ir grįžo atgal, pasiryžęs veržtis 
vidun ir ją pamokyti. Tačiau atsiminė, kad už karo
lius mokėjo beveik pilną šimtinę, atsiklaupė, šliau
žiojo krūmuose, jų ieškodamas, ir pusgarsiai keikėsi, 
nes šakos draskė rankas, kabinosi už skvernų, lindo 
į akis.

21.

Rytuose kabojo tiršta marška, juoda kaip anglis 
pažemėje, bet jau pilkėjanti ir skystėjanti ties namų 
stogais. Viršuje pakraštėliai raibuliavo ružavumu, lyg 
lengvu kaspinėliu apvedžioti. Gatvės tįsojo tuščios ir 
mieguistos, irzliai sustenėdamos, pieno ar kepyklos 
vežimui prabildant.

Saulė jau turėjo būti patekėjusi, tačiau debesys 
ją laikė po juodu sparnu, ir miestas rudenėjančioje

ryto šviesoje atrodė šaltas ir negyvas. Tik prie sto
ties matėsi nedideli būreliai, stoviniuoją prie piktai 
burzgiančių autobusų, čiaudančių dvokiančiais dū
mais. Viduje, troškaus žmonių kvapo apsvaiginti, ant 
suolų snaudė vaikai, atsirėmę į motinas, narstė sku
bėdami šoferiai, o prie langų trypčiojo keleiviai, rū
kė ir mieguistomis akimis žvilgčiojo tuščion gatvėn, 
nusipurtydami ir pasirąžydami, jei prasiverdavo du
rys ir vidun kamuoliais įsirisdavo vėsa.

Kasininkė, netarusi žodžio, pastūmė bilietą ir nu
sižiovavo, lyg geros kelionės palinkėdama. Tomas jai 
padėkojo ta pačia kalba, jog net žandai subraškėjo, 
susirado kieme savo autobusą ir, prie lango susiran
gęs, užsnūdo. Akis pravėrė tik ratams kelio duobėje 
trinktelėjus. Jie buvo jau išvažiavę už miesto, ir per 
langą matėsi ant kalnelio raudonuojąs bažnytkaimio 
bokštas.

Priekyje sėdėjo mergina, švariai apsitaisiusi, akis 
nugręžusi per langą, o prie jos tūnojo kukli moterėlė, 
rankomis apkabinusi pintinę ant. kelių. Autobuso gale 
garsiai kalbėjosi keletas ūkininkų, besiskųsdami tei
sybės stoka pasaulyje ir kartais taip įsikarščiuodami, 
kad net kumščiais grūmojo, keikėsi ir spiaudė. Galė
jai suprasti, kad jie važiavo namo po kažkokios pra
laimėtos bylos.

— Valdžia žino, ką daro, — prabilo kaimynas, 
pajutęs Tomą pabudus ir sukrutėjus. — Yra įstaty
mas, ir laikykis jo. Nepadarei, kaip įsakyta, bausmė! 
Nebus įstatymų, nebus ir tvarkos.

Tai buvo gražiai nuaugęs, jaunas, uniformuotas 
vyras. Jo pastaba lietė triukšmingą ūkininkų pokalbį.

— Valdžios reikalai pirmoj vietoj. Darbymete, 
taigi, ūkio darbais teisinasi, kad kelių laiku nepataisė. 
Visokių pasiteisinimų aš taip pat prisiklausau, bet 
čiumpu už sprando, ir gana. Įstatymas, sakau, nelau
žyk jo.

Tomas žvilgterėjo, lyg klausdamas, ką taip griež
tai čiumpąs.

(Bus daugiau)
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BALFAS IR EUROPA

“Draugo” 111 nr. V. Alseika 
iš Vokietijos, aprašinėdamas sa 
vo įspūdžius Vasario 16 gimna
zijoj, teigia: “Smūgis tai Balfo 
paramos Europai sustabdymas 
(nuo liepos mėn.)”. Draugo 114 
nr. V. Alseika irgi tvirtino: 
“Kai Balfas sustabdo gėrybių 
siuntimą Europon....”

Tie teigimai yra netikslūs ir 
šelpiamiesiems labai nenaudin
gi, o Balfo organizacijai labai! 
nedėkingi.

V. Alseika rašo apie Balfą ir 
Europą, o greičiausiai nori pa
sakyti apie Balfą ir Vakarų Vo
kietiją.

Balfo darbai, apskritai, Euro
poje nė kiek nesilpnėja ir es
mėje nesikeičia, nes vis dar te- 
besiunčiama šimtai individuali
nių siuntinių reikalingiesiems 
pašalpos lietuviams Lietuvon ir i 
Sovietų Sąjungon. Lenkijos lie-i 
tuviams 1962 m. bus pasiųsta 
virš tūkstančio siuntinių, dau
gelio tūkstančių dolerių vertės. 
Italijon, Prancūzijon, švedijon, 
Belgijon ir kitur Europon siun
čiama parama pinigais, siunti
niais ir kitokia, be jokių pakei- j 
timų ar intencijos ją sustabdy-, 
ti. Italijos lietuviai neseniai ga
vo 1,000 sv. taukų.

Parama Vakarų Vokietijos 
lietuviams ir toliau bus teikia
ma. Balfo centro vadovybė nie- i 
kad nė nesvarstė tą paramą nu-, 
traukti ar ją sumažinti. Priešin-1 
gai, netrukus teks svarstyti,' 
kaip ją sustiprinti, nes šalpos 
darbo aplinkybės pasikeičia mū

sų tremtinių V. Vokietijoj ne
naudai.

O atsitiko va kas: didžiosios 
JAV šalpos agentūros apsispren 
dė savo darbą Vakarų Vokie
tijoj baigti. CARE uždarė savo 
įstaigas dar praeitais metais, 
NCWC - CRS, CWS ir kitos už
baigia savo programas Vakarų 
Vokietijoj 1962 m. birželio 30 
d. Tik Balfas ir Tolstoj Funda- 
tion spyrėsi tarptautiniuose po
sėdžiuose (Bonoje ir New Yor
ke) šalpą V. Vokietijoj tęsti 
toliau. Deja, didieji visada lai
mi. Balfas liko beveik vienas. 
Tarptautinės pagalbinės įstaigos 
V. Vokietijoj uždaromos, nes 
Balfas vienas negali jų išlai
kyti. Tuo būdu maisto ir rūbų 
nugabenimas didesniais kiekiais 
Vakarų Vokietijon taps labai 
problematišku, beveik neįmano
mu. Šią padėtį Balfo direktoria- 
tas svarstė jau 1961 m. gruo
džio 16 d. ir pramatė žygius, 
kaip būtų galima šią padėtį su
švelninti. Reikės padaryti dau
giau išlaidų kaip iki šiol, bet 
Balfo vadovybė tam yra pasi
ryžusi.

Šalpos problemos Vakarų Vo 
kietijoje vis dar yra ir bus di
delė Balfo darbų dalis. Artimo
je ateityje šelpiamieji V. Vokie
tijoj lietuviai turės Balfo para
mos ieškoti individualiai, nes 
kolektyvinė šalpa (maistas, rū
bai) ne dėl Balfo kaltės sustos.

Apie tai mūsų dosnioji visuo
menė taip pat buvo apsčiai ir 
laiku informuojama. Ši informa
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LIETUVIŲ KELIONĖ Į ROMĄ - EUROPĄ 
1962 m. liepos men. 25 d. ■— 1962 m. rugp. men. 16 d.

TVARKRAŠTIS
Treč. liep. 25 d. vakare: Išskrenda Jet lėktuvu iš New York Inter

national — Idlewild aerodromo per Brusselį j Madridą.
Ketv. ” 26 d. MADRIDAS (SAGE viešbutis). Atskrendama vėlų 

rytą. Poilsis.
Penkt.” 27d. MADRIDAS: Rytą lankoma miestas, garsioji Plaza 

Oriente, Miesto Rotušė, Seimo Rūmai, Gibeles, Aleala, 
Grand Via, Plaza de Espana, Prado muzėjus ir Karalių 
rūmai.

šešt. ” 28 d. PALMA. Po pietų skrendama iš Madrido j Vidur
žemio gražiąją salą — Palmos miestą.

Sekm. ” 29 d. PALMA: Pamaldos šventovėje, miesto ir salos lan
kymas.

Pirm. ” 30 d. Lėktuvu j Barceloną ir Liurdą.
Antr. ” 31 d. LIURDAS (CHAPELIE viešbutis). Pasaulio garsiau

sioji stebuklingoji Marijos šventovė. Dalyvaujama šv. Mi
šių Aukoje Marijos Apsireiškimo Bernadetai Grotoje, pro
cesijoje su Švenčiausiu Sakramentu, ligonių laiminimas. 
Vakare įspūdingoje procesijoje su šviesomis, kalbant ro
žinį ir Palaiminimas su Švenčiausiu Sakramentu. Maldos 
Valandėlė už Lietuvą.

Treč. rugp. 1 d. Lėktuvu į Barceloną.
Ketvirt.” 2d. BARCELONA (PARK viešbutis). Trumpas gražiojo 

Ispanijos jūros uosto lankymas; kelionė į kalnus — gar
siąją Marijos Montserrat šventovę. Dalyvaujama šv. Mišių 
aukoje ir lankoma karališkos vienuolyno koplyčios, Esca- 
lania Canteran ir kita. Skridimas Romon.

Penktad. f ROMA: (ŠV. KAZIMIERO KOLEGIJOS viešbutis), Via 
Casalmonferrato 33. Romos miesto lankymas su vado
vais. Vatikano Muzėjų lankymas, Romos paminklų ir kit. 
įžymių vietų lankymas. Šv. Mišios Šv. Petro Bazilikoje. 
Popiežiaus Pijaus XII-ojo kapo lankymas. Kitų Bazilikų 
lankymas. Katakombos.
“Exsul Familia” 10-mečio minėjime dalyvavimas. Viso 
Pasaulio Lietuvių valandėlė — maldos už Lietuvą, pasi
tarimai, Ekskursija į Tivolį, Montecasino. Audiencija pas 

-šv. Tėvą.
Treč. rugp. 8 d. Rytą autobusu iš Romos vykstama į Asyžių—šv. Pran

ciškaus ir šv. Klaros miestą. Jų kapų ir Porciunkulio lan
kymas. Pasigėrėtina kelionė per žavėtiną ir kalnuotą Um- 
brijos ir Tuskanijos kraštą, iki Florencijos.

9 d. FLORENCIJA: (CORONA DTTALIA viešbutis). Ry
tą lankoma miestas ir Mediči Koplyčios, Piazzale Michel- 
angela, garsiųjų meno galerijų lankymas.

Penkt. ” 10 d. Lėktuvu iš Florencijos į Veneciją.
šešt. ” 11d. VENECIJA: (BRISTOL viešbutis). Rytinis pasi

vaikščiojimas šv. Morkaus Aikštėje, Bazilikos ir Doge 
Rūmų paslaptingų požemių lankymas.

Sekm. ” 12 d. Rytą skrendama iš Venecijos į Genevą-Šveicariją. 
Jungtinių Tautų Rūmų apžiūrėjimas.

Pirm. ” 13d. GENEVA: (BREBANT viešbutis). Ekskursija ežeru 
į Morges. žvilgsnis į Mont Blanc’o viršukalnį. Grįžimas 
traukiniu.

Antr. ” 14 d. Rytą skrendama lėktuvu į Paryžių.
PARYŽIUS: (REMBRANDT viešbutis). Popietinė ekskur
sija į Versalį lankyti Liudviko XIV karališkų Rūmų ir 
gražiųjų sodų.

Treč. ” 15 d. PARYŽIUS. Rytą lankoma Luvro muzėjus, Tuileries 
sodai, Triumfo Vartai, Nežinomojo Kareivio — Napoleono 
kapas ir kita (kiek bus laiko).

Ketv. ” 16 d. Lėktuvu į New Yorką.

rugp. 3 d. 

iki

Trečiad.

rugp. 8 d.

Ketv.
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cija, matomai, praspruko V. Al
seikos dėmesį ir todėl reikėjo 
daryti šį jo rašinių pataisymą.

Balfo darbas ir pinigai di
džiausiąja dalimi tebeina Euro
pon, nors ne viskas vien Vaka
rų Vokietijon, nes pastaraisiais 
metais į Balfą pradėjo kreiptis 
daug suvargusių lietuvių iš Len
kijos ir Sibiro kankiniai. Jiems 
galima ir reikia padėti, ir Bal
fas padeda.

Tačiau dešimtasis Balfo sei
mas ir dabartinė vadovybė ma
no, kad Balfas turi padėti viso 
pasaulio lietuviams. Galima spė 
ti, kad vienuoliktasis Balfo sei
mas atkreips didesnį dėmesį ir 
į JAV šalpos reikalingus tau
tiečius, kuriems iš tikro labai 
maža Balfo dėmesio teko iki 
šiol gal dėl to, kad jie patys 
šiaip taip gelbėjosi vietoje, savo 
dalies iš Balfo atsisakydami 
vargo broliui Europoje.

Kun. L. Jankus 
Balfo Reikalų vedėjas

BE REIKALO TERŠIAMI 
KELIAI

Paskutiniam sniegui nutirpus, 
Chicagos ekspresinių kelių ir 
pakelių 121 mylių tinklas atro
dė lyg milžiniška miesto išma
toms vieta. Šiomis dienomis bai
gta kelius ir pakelius valyti. Sa ; se_ Komunizmo grėsmė pasida- 
nitacijos ir kelių valymo depar-
tamentas išvežė 600 visokių iš
matų pilnų sunkvežimių. Vien 
popieriaus išvežta 120 sunkve
žimių.

NAUJA GYVULIŲ LIGONINĖ

siomis dienomis Oak Lawn derniškas pastatas, susidedąs iš
: priemiesty, 10929 S. Cicero Av.,
’ buvo atidaryta nauja gyvulių 
: ligoninė, — Suburban Animal 
Hospital, — kurios savininkas 

1 yra dr. V. Bagdonas, tik 1961 
m. atkilęs į Chicagą.

Lietuvos Veterinarijos Aka
demijoje 1940 m. pradėjęs stu
dijas, Valentinas Bagdonas 1946 
m. Hanovery . apgynė veterinari 
jos laipsniui gauti disertaciją,

Į o J. A. Valstybėse papildomai 
i Nebraskos uiiiversitete įsigijo 
dar Master of Science laipsnį.

Dr. V. Bagdonas šioj srity 
nėra naujokas. Yra dirbęs Neb
raskos universiteto patologijos 
departamente ketverius metus 
ir 8 metus Wellsville, Mo., tu
rėjo gyvulių ligoninę. Šiame pa
starajame darbe jam talkinin
kauja simpatinga ir energinga 
panevėžietė jo žmona. Birutė 
Korsakaitė - Bagdonienė, atim
dama iš dr. V. Bagdono didelę 
dalį raštinės ir administracinių 
rūpesčių.

Pati ligoninė yra per kelis 
sklypus išsitęsęs gražus ir mo-

Spaudoj ir gyvenime

{Atkelta Iš 3 psl.)

tyti tų dalykų ten laisvai pirktis 
negalimai?.. Visko trūksta, visko 
nėra! Ateikite jūs į Ameriką ir pir- 
kitės kiek tik norite, kiek tik pa- 
vežate ar panešate visokiausių pre
kių ir niekas čia jūsų nepavadins 
spekuliantu ir niekas už tai nekels 
jokios bylos teisme. Mat čia — 
Amerikoje visko yra ir viską gali 
laisvai pirktis! Tai tik parodo 
kad net po virš 40 metų komunis
tinio viešpatavimo, tas jų skelbia
mas “žemės rojus” yra dar labai

skurdus ir biednas...
“Tik dabar tie raudonieji redak

toriai susigriebė, kaip jie išniekino 
tarybų valdžią Lietuvoje. Išniekino 
pagrįstai. Bet kas jiems už tai 
bus?..

VIENOS SUSITIKIMO ATGARSIAI

(Atkelta iš 3 psl.)
“koalicinė Laoso vyriausybė”, 
kuriai vadovautų princas Sou- 
vana Phouma, joje dalyvautų ir 
Pat'het Lao sukilėlių — komu
nistų vadas princas Souphan- 
voug. Jie turėjo keletą priva-
čių konferencijų, bet susitarimo Tailando sienas 
nepasiekė. “Mes negalime su
tikti išduoti krašto laisvės ko
munistų diktatūrai. Phoumos 
“koalicinė vyriausybė” yra tik 
priedanga teisėtomis priemonė
mis Laosą perduoti komuniz
mui

Viena iš priežasčių, kodėl ko
munizmas skina laimėjimą po

. laimėjimo, yra baimė. Kelioms 
- priešindavosi prm- valandomg praslinkus prezi. 

cas Boum ir jo padėjėjas gen. q įsakymo veiktij Maskvos
Nosavan. j amkasaįoriUs Washingtone A.

Kai kurie Kennedy vyri ausy-, Dobryninas susitiko su D. Rusk 
bės patarėjai Laoso problemai ir pritarė, kad kautynės Laose
sutvarkyt4 sakydavo, kad Lao
se karas vyksta tarp trijų prin
cų, kurie nepasidalina min. pir
mininko garbės. Jų tarpusavis 
nesusitarimas pritraukė sveti
mas rankas ir padėtį sudrama-
tino. To išdavoje kovo mėnesį nimų pasėkomis į Amerikos pa-

; Kennedy administracija nu- naudotus veiksmus Tailande, 
traukė karališkajai vyriausybei Maskvos užs. reik. min. pava- 
paramą (3 mil. mėnesiui). Pa-
sekų ilgai laukti nereikėjo.

Pavojus Tailandu!
Laoso padėtis pasidarė kritiš

ka. Laisvė tragedijos išvakarė

rė didelė SEATO organizacijos ; Amerikos veiksmus, bet nepa- 
nariui Tailandui. Amerikai ne- : §ras® įsikišimu. Kadangi Ame-
liko kitos išeities — veikti grei
tai ir tokiomis priemonėmis, ku 
rias komunizmas supranta ir

raštinės, erdvaus gražiai iš-1 
puošto laukiamojo, įmantriais [ 
šviesos efektais raminančiai j 
veikiančio į pacientus ir jų pa
lydovus! Toliau seka du ligo
nių apžiūrėjimo kambariai, la
boratorija, peršvietimo skyrius, 
maudyklės, palatos, pasivaikš
čiojimo bei pratimų, izoliacijos, 
moderniškos virtuvės patalpos 
ir privatus dr. V. Bagdono ka
binetas.

Viskas modemiška, gražu ir 
skoninga. Stalai, įrankiai, apa
ratai ir ligonių “lovos” — nar
vai yra nerūdijančio plieno, į- 
vairaus dydžio, kad galėtų pa
togiai jaustis gydomas gyvulė
lis.

Tektų dar paminėti, jog ša
lia savo profesinio darbo dr. V. 
Bagdonas su žmona nevengia ir 
visuomeninės veiklos. Jis pats 
yra lietuvių veterinarijos gydy
tojų draugijos valdybos sekre
torius, gi B. Bagdonienė akty
viai dalyvauja veterinarijos gy
dytojų žmonų pagalbinio viene
to veikloje. A. Rytys

“Kunigai perka automobilius ne 
komisarams, bet darbininkams. 
Amerikoje kiekvienas darbininkas 
— baltos, juodos ar geltonos spal
vos jis bebūtų — turi automobilį 
ir su juo važiuoja į darbą. Dėl to 
niekas nekolioja nei jo, nei val
džios. Gi Tarybų Lietuvoje tik ru
selis ketnisaras daužosi su limuzi 
nu. Lietuviai darbininkai ne tik pės 
ti, bet ir menkai apsiavę kulniuo
ja į darbą. Todėl sovietai ir keikia 

i tuos kunigus, kurie bažnyčios dar- 
ibininkams — ne rusams komisa- 
’rams, bet lietuviams nuperka auto 
mašiną. Ir dėl to automobilio pro
testuoja Lietuvos tarybų valdžia! 
Ar ne gėda?!

! “Jei taip būtų Amerikoje, ką pa
sakytų Amerikos darbininkas?”

I Šie “L. Lietuvos” žodžiai labai 
I teisingi.
i J. Žvilb.

vertina. Ką Eisenhoweris pada
rė 1958 m. Libane ,tą Kennedy 
pakartojo Tailande. Gegužės 15 
d. Kennedy gavęs Tailando vy
riausybės sutikimą, davė įsaky
mą, jūros šauliams išlipti ir pil
noje kautynių aprangoje saugo-

Baimės akys didelės — 
įsivaizdavimas

turi būti sustabdytos, nesusi
pratimai išlyginti taikingomis 
priemonėmis, kraštas pasirenka 
savistovumą ir lieka neutralus. 
Maskvoje spauda užvedė propa
gandą, bet susilaiko nuo grasi-

duotojas Kuznecovas Britanijos 
ambasadoriui Roberts pareiškė, 
kad diktatorius Chruščiovas 
nori, jog Laosas būtų laisvas ir 
valdomas koalicinės vyriausy
bės. Peipingo komunistų laikraš 
tis “Liaudies Žinios” pasmerkė

rika savo veiksmams pritaikė 
1954 m. SEATO (Pietryčių Azi 
jos) susitarimą, reikia laukti, 
kad ir kiti sutarties nariai savo 
dalį išpildys. Nariai yra: JAV, 

[Tailandas, D. Britanija, Pran- 
jcūzija, Pakistanas, Pilipinai, N. 
Zelandija ir Australija. Sąjun
gininkams pakvietimas padary
tas.

Laoso tragedija sulėtinama

Amerikos skubūs veiksmai 
turi tikslą sulėtinti Laoso lais- 

. vės tragediją. Amerikos kari
nės jėgos stovės prie Tailando 
sienos, kurias dar kontroliuoja 
ir valdo teisėtos Laoso vyriau

GEGUŽĖS MĖNESIO
IŠPARDAVIMAS

NAMŲ RAKANDŲ
Televizijy, pečių, refrige- 
ratorių, auksinių daiktų, 

laikrodėlių, deimantų.
BUDRIKO KAINOS ŽEMESNĖS 

KAIP KITUR
LENGVAIS IŠSIMOKEJIMAIS

3 dalių miegamojo kambario
setai nuo .......................$89.00

4 dalių miegamieji nuo .. $139.00 
2 dalių svečių kambario

setai nuo.. $89.00 iki $400.00
Karpetai, virtuvės seiai, pečiai, 

šaldytuvai, skalbimo mašinos, mat
racai, televizijos, lietuviškos plokš
telės.

BUDRIK
FURNITURE

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

Atdara pirmad. ir ketvirtadieniais 
iki 9 vai. vakaro 

Sekmadieniais 11—5 vai.
Budriko radio programos sekmad. 
š stoties IVHFC, 1450 kil nuo 
2 iki 2:30 valandos po pietų.

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS
8415 S. Lituanica Ave.

Tel. FRontier 6-1882

sybės kariuomenė. Kur kontro
liuoja Pathet Lao sukilėliai sto
vės Tailando karinės jėgos. Tai 
padaryta politiniais sumetimais.

Kur nuves Laosą “koalicinė 
vyriausybė”, yra sunkus klau
simas ir jam atsakymą duos lai 

I kas. Pažįstantiems komunizmo 
; tikslus — Laoso laisvė ir savi
stovumas yra tragiškoje būklė
je. Jei ne kariškomis priemonė
mis, tai tariamai teisėtomis ko
munizmas suvirškins džiunglių 
karaliją ir jo 2 mil. gyventojų.

LENKAI UŽIMA PIRMĄ 
VIETĄ

Iš virš pusketvirto milijono 
Chicagos gyventojų 12.3 procen

i£jDflinn ELECTROniCSc; i.i u
TV-RAOIOAI-3UOST. REKORDERIAI 

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

Viskam žemiausios kainos lr garantija

13321 S. Halsted St- CLiffside4-5665

VKSTVVIŲ NUOTRAUKOS IK AUKŠTOS RftfilICS FOTOGRAFUOS' MOŠŲ SPEOlALVBfi;
PRECIN PHOTO STUDIO

4068 Archer Ave. Tel. VI 7-2481
< Incorporated)

EDVARDAS UUS, sav
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TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje $3.00, 
Už dirbtuves darbą,—$10.00 ir da
lys. Pigios paveikslinSs lempos.

J. MIGLINAS
2549 VV. GOth St. n a. PR <1-1063
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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 ii ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis ) Baltic Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadvvay, So. Bostone. Telefoną* 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir
Draugas' .

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti puikų mažai vartotą bet- 
kokios firmos nuo 1956-1961 metų modelių 
garantuotą automobilį? Duodame 6-ių men. 
garantiją.
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VACYS MOTOR SALES
6516 S. VVestern Avenue, Chicago 36, III. 

Telef. VVAlbrook 5-5121

INVENTORINIS
IŠPARDAVIMAS

INVENTORINIAME IŠPARDAVIME PIRKSITE 
VISAS MEDŽIAGAS LABAI PIGIAI.

PASINAUDOKITE ŠIA RETA PROGA!
Stein Textile bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno

nių, šilko, nylons, taffeta, aksomo ir kitų medžiagų siuntimui 
artimiesiems j Lietuvą ir tolimąjį Sibirą — už žemas kainas! 
Gavome specialių medžiagų paltams kaip vyrų, taip ir mo
terųVeliūro, činčilos ir “needlepoint”, kuriuos dar galima 
suspėti pasiųsti artimiesiems Lietuvon.

STEIN TEXTILE CO.
616 VVest Roosevelf Road, Chicago 7, III.

TELEFONAS — HAERISON 7-3737
Mūsų naujas adresas yra tik blokas į rytus ant Roosevelt Rd. 

nuo mūsų anksčiau buvusių patalpų.

Automobilius galite pastatyti nemokamai už kampo į šiaurę 
ant Jefferson St. — aikštėje

Atidaryta kasdien1 įskaitant ir sekmadienius nuo 9 v. r. 
iki 5:30 p. p. Pirmadieniais uždaryta.

tas yra gimę užsienyje. Len
kai Chicagos tirpdinimo katile 
užima pirmą vietą. Juos seka 
vokiečiai. Apie lietuvius, nepri
siminta.

MO V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas lr 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, III-

Nauja maldaknyge 
mokyklų vaikams

“VAIKO DIEVAS”
Paruošė kun. dr. J. Gutauskas
Mišių maldos, rožinis, Kryžiaus 

kelias, poteriai ir populiariausios 
giesmės.

Kaina $1.85 
(Kietais viršeliais) 

GAUNAMA:
Spaudos B-vėj “Žiburiai”

941 Dundas St. W„' Toronto 3. 
Ont., Canada

MOVING
, R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 

ir kitus daiktus. Ir iš to.”- Miesto 
I leidimai ir pilna apdrauda.
i 2047 W. 67 PI. WA 5-8063

valymas

KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI 
valomi. Sienos valomos ir 

dažomos — J. Rudis
Tel. CLiffside 4-1050

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk- 
la.dienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais , nuo 8 Iki 
S:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.

VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA
1490 kil. AM ir 1027 ihg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
7<5l» So. Maplevvood Ave.. 

Cbicago 2U Rl.



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. gegužės 24 d.

MOTINOS MENA
Gegužės 13 detroitiškiai at

šventė motinos dieną. Pagrin
dinį minėjimą suruošė Lietuvių 
Bendruomenės Detroito apylin
kė, buv. lietuvių svetainėje. Mi
nėjimą pradėjo Vytautas Ogil- 
vis. • Trumpą žodelį į motinas 
tarė Antanas Šileika, kuris pa
kvietė tos dienos prelegentą dr. 
Vytautą Majauską. Jis gražiais 
pavyzdžiais nupasakojo motinos 
pasiaukojimą ir aptarė praei
ties ir dabarties motinų tipus 
iškėlė sunkumus, kuriuos ten
ka motinai nugalėti, bei užda
vinius motinai emigracijoje ir 
pasilikusiai tėvynėje. Jo many
mu motina mokindama vaikutį 
prie ratelio iš Aukso altoriaus 
jau kūrė Lietuvos universitetą. 
Priminė garsųjį maršalo Pete- 
no posakį, kad Prancūzija pra
laimėjo ne dėl to, kad patrankų 
per mažai turėjo, bet kad per 
mažai turėjo lopšių.

Meninę dalį išpildė lituanis
tinės mokyklos vaikučiai paruoš 
ti mokytojų Aldonos Rasteny- 
tės-Page ir Prano Zarankos. Jau 
nieji mokinukai gražiai padekla 
mavo, mažesnės ir vyresnės mer 
gaitės pašoko tautinių šokių ir 
pabaigai Prano Zarankos va
dovaujami sudainavo keletą dai
nelių.

Specialią motinos dienos mi
nėjimo programą davė “Lithu
anian Voice” radio valandėlė. 
Ją išpildant talkininkavo du li- 

. tuanistinės mokyklos mokinu
kai— Aldona Mikailaitė ir Jo
nas Nakas. Pirmoji padeklama
vo Tau Mamyte, gi antrasis 
Dainuok Motule.

Skautai jau savaitę anksčiau 
turėjo iškilmingas pamaldas Šv. 
Antano bažnyčioje ir po pamal
dų iškilmingą sueigą, kurios 
metu buvo pravesta taip pat 
įdomi programėlė skirta moti
nos dienai.

TRUMPAI
— Amerikos inžinierių ir ar

chitektų tradicinis balius pąsi- 
sekė. Dalyvavo virš poros šim
tų svečių. Labai gerą ir gražiai 
paruoštą lengvosios muzikos 
programą davė Clevelando Vy
rų oktetas, vadovaujamas Ryto 
Babicko. Teko po du kartus pa
kartoti daugelį dainelių. Balius 
buvo viešai pagarsintas ir kiek
vienas norintis galėjo jame da
lyvauti, todėl pasakos apie in
žinierių atsiribojimą nuo visuo
menės yra grynas nesusiprati
mas.

Šv. Antano parapija geguži
nių -pi knikų sezoną pradeda pir 
moji. Pirmasis piknikas įvyks 
gegužės 27 d. New Liberty par
ke. Gros geras L. Vyčių suor.
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DETROIT, MICH.
SKELBIMAI
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DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan 
Tel. WE 4-GI6& 

GENERAL. CONTKACTOR

Atlieka įvairius statybos pataisy
mo ir pertaisymo darbus-—stalimn- 
kystės, cemento, mūrijimo, elektros, 
plumbingo, dažymo ir dekoravimo. 
Atskiru kambarių bei butų įrengimą 
pastogėse ir skiepuose.

i
LITHUANIAN MELODIES
RADIO VALANDA GIRDIMA 

kiekvieną šeštadieni 5:00—5:30 
p. p. iš Detroito stoties WJLB — 
1400 kilo.

Direktorius Ralph J. Valatka 
15756 Lesure Avenue 

Detroit 27, Mich.
Tel. BRoadway 3-2224

ganizuotas orkestras. Klebonas 
ir parapijos komitetas kviečia 
visus lietuvius atvykti į pirmą
jį išvažiavimą.

Šv. Antano parapijos kioskas 
prašo visus “Laiškų Lietu
viams” prenumeratorius, kurie 
per kioską šiems metams užsi
sakė šį žurnalą ir negauna, pra 
nešti savo pavardes ir adresus, 
kun. K. Simanavičiui arba kios
ko vedėjui šventadieniais.

Inž. Juozas Miklovas gegužės 
20 d. padarė įdomų pranešimą 
Detroito visuomenei apie padėtį 
Lietuvoje. Antrą kartą Lietuvą 
okupavusio ruso tipas buvo ne 
išvaduotojo, bet grobiko. Parti
zanų epopėja garbinga, bet ir 
skaudi. Jei ne Sibiro pulkai, vie 
tiniai. komunistai būtų neišsilai
kę valdžioje. Pranešimą suor
ganizavo DLOC.

Neolituanų suruoštoje šven- 
tėje-baliuje gegužės 19 d. daly
vavo netoli 300 visuomenės. Jų 
tarpe daug jaunimo. Meninėje 
programoje pasirodė Clevelando 
tautinių šokių grupė, o iš vieti
nių Danutė Miškinytė ir Rim
gaudas Sukauskas pašoko tau
tinį baletą. Neolituanai oficia
liosios dalies metu išsirinko nau 
jąją valdybą, į kurią įeina Min 
daugas Gilvydis — skyr. pir
mininkas, Jūratė Petravičiūtė 
(iš Lansingo) — vicepirm., Jo
nas Gaižutis — sekr., Jaunutis 
ir Dalia Gilvydžiai — valdybos 
nariai.

•SLA 352 kuopos gegužinė į- 
vyks birželio mėn. 3 d. Green 
Lawn darže prie Middle beit 
kelio.

Lietuvių Žurnalistų Detroito 
skyrius gegužės 20 d. metinia
me susirinkime išsirinko vai 
dybą. Tėv. dr. Tomas žiūraitis, 
G. P. — p.rmininkas, Vytau
tas Kutkus — vicepirm., Petras 
Januška — sekretorius, Vladas 
Mingėla — iždininkas ir Mari 
ja Sims — narė. Buvo aptarti 
skyriaus reikalai. Daliai narių 
jau įteikti nario pažymėjimai. 
Susirinkimui buvo pasinaudota 
svetingo “Gaivos” savininko Jo 
no Petrulionio pastoge.

Vladas Pauža, Lietuvių Bend 
ruomenes Detroito apylinkės pir 
mininkas, po sėkmingos opera
cijos ir ilgesnio poilsio namuo
se jau pasveiko ir vėl darbuo
jasi savo “Neringoje”.

Žurn. Vladas Mingėla gegu
žės 13 d. buvo išvykęs į Wind- 
sor Kanadoje skaityti paskai
tos Motinos dienos minėjime. 
Gegužės 6 d. Kultūros klubas 
jam, kaip kun. A. Miliuko mo
nografijos autoriui, suruošė pa 
gerbimą ir suteikė garbės na
rio privilegiją.

Šv. Antano parapijos vaiku
čių pirmoji komunija įvyko per 
Motinos dieną — gegužės 13 d. 
Iškilmingų pamaldų metu Šv. 
Komuniją priėmė 45 vaikučiai.

“Dainavoje” praėjusią savai
tę įvyko didžiulė talka. Talkinin 
kavo per 20 vyrų. Buvo išlie
tos pastogės grindys ir seselių 
namui pamatai. Stovykloje pra
sideda darbai ir išvažiavimai į 
ją. Ateinantį šeštadienį ten 
vyks sporto aikštelių asfaltavi
mas. Taip pat laukiama žymes
nio skaičiaus talkininkų.

S. G-kas

KARTŪNŲ BALIUS

Birželio 9 d., šeštadienį, Jau
nimo Stov. “Dainava”, Manches 
ter, Mich., įvyks Kartūnų ba
lius. Nuo pat ryto galimas įva
žiavimas. Vaišinsimės vasaro
tojų paviljone iki pavakarių, o 

; vakariop jau salėje. Veiks ir 
šaltų, ir karštų užkandžių bu
fetas.

Kokia muzika gros svečiams? 
— Geras ukrainiečių orkestras. 
Šokiai prasidės 7,30 vakare. Kar

Detroito mišrus choras su vadovu muz. St. Sližiu. Choras su tautinių šokių grupe Šilaine šį šešta
dienį duoda koncertą.

tunų baliaus metu bus Detroito 
menininkų meno paroda.

Ir daugiau naujų dalykų Dai 
navoje pamatysime — veikian
tį vasarotojų paviljoną, gal būt 
jau iki pusei išaugusį Seserų 
namą, naujai išlietas sporto aik 
štes ir tą pačią, bet visuomet ma 
lonią užmiesčio gamtą. Jdv.

NAUJI DAINAVOS 
RĖMĖJAI

Kun. K. Balčys iš Amster- 
dam, N. Y., paaukojo $200 Dai
navos stovyklai ir tapo rėmė
ju - šeimininku. G. Bačiulis iš 
Clevelando parėmė Dainavos sto 
vykią $10 auka.

— Antanas ir Paulina Jasu- 
kaičiai mini auksinį vedybų ju
biliejų. Barbora Aukštakalnienė 
mini deimantinį. (75 m.) gim
tadienį. Juozas ir Elzbieta Ga- 
linskai mini 36 metų vedybų 
sukaktį. Vincas Padalskis mini 
69 m. gimtadienį.

— Kapų Puošimo diena, ge
gužės 30 d.,, trečiadienį, Detroi
to Lietuviai katalikai veteranai 

: pagerbs žuvusius karius. Pamal 
' dos įvyks Dievo Apv. bažnyčioje 
9 vai. ryto. Po pamaldų vetera
nai vyks į Šv. Kryžiaus kapi
nes, kur prie a. a.Corporal John 
Daugirdos kapo pagerbs visus 
žuvusius lietuvius karius. Iš ka- 

1 pinių vyks į Lietuvių Veteranų 
! namą, 16003 West Warren, už- 
I kandžiam ir kavutei. Veteranai 
! šeimos ir draugai prašomi da-
į lyvauti.
Į — A. a. Ann Fagg (Žvirfoliū-
' tė), 48 m., mirė gegužės 11 d. 
i Palaidota Holy Sepulehre kapi
nėse.

| TALKA DAINAVOJ
Šį šeštadienį, gegužės 26 d., 

Jaunimo stovykloje bus lieja
mos asfaltu sporto aikštės 
(krepšinio, teniso ir orinio). 
Darbas didelis ir reikalingas 
gausios talkos.

Tie, kurie jaustųsi pajėgūs 
tokiam darbui ir galėtų ateiti 
į pagalbą, prašomi paskambinti 
telf. DU 11782 (penktadienį va 
kare) dėl smulkesnių informa
cijų.

Darbas prasidės 8 vai. ryto 
punktualiai. Talkininkai bus ap
rūpinti pietumis. Jdv

KONCERTAS VISIEMS
Norėdamas pateikti lietuviš

kai visuomenei naujieną muzi
kas Stasys Šližys yra parašęs 
dainą ir jai pritaikęs muziką, 
kuri pirmą kartą bus išpildyta 
Detroito Jaunimo choro, paties 
muz. S. Šližio vedamo. Įvairios 
dainos sudaro naująjį repertu
arą, kurį Jaunimo choras išpil
dys koncerte, įvykstančiame šį 
šeštadienį, gegužės 26 d. 7 vai;, 
vak. buv. lietuvių svetainėje,* 
25th ir W. Vernor.

Greta Jaunimo choro dainų 
bus tautiniai šokiai, išpildomi 
Detroito Tautinių šokių grupės 
“Šilainė”, vad. G. Gobienės ir 
tautinis baletas išpildomas Da
nutės Miškinytės ir Rimo Su- 
kausko.

Programos išpildyme dalyvau 
ja apie 100 lietuviškojo jauni
mo. Reikia spėti, kad koncerto 
pasiklausyti ir pasižiūrėti ateis 
nemažesnis skaičius programos 
išpildytojų draugų, tėvai ir visa

Detroito, Windsoro ir apylinkių 
lietuviškoji visuomenė. Po pro
gramos vykstantiems šokiams 
gros Clevelando jaunimas — 
Neo Lituanų orkestras.

Svetainės šeimininkai leido 
rengėjams po programos bufe
tą ir staliukus turėti toje pa
čioje salėje. Tai didelė naujiena 
ir kartu nepaprastas patogu
mas. Tenka pridurti, kad ant
ras bufetas veiks visiems įpras
toje vietoje — rūsyje.

Gausiu atsilankymu parody
sime savo dėmesį mūsų mielai 
dainai ir tautiniam šokiui, su
stiprinsime moraliai tuos, kurie 
aukojasi ir dirba, kad mūsų 
gražusis žiedas — jaunimas lik 
tų sveikas lietuviškas, turėsime 
daug malonumo ir patys. P. J. į

Dainavos stovyklos piniginė 
apyskaita

ALRKF jaunimo stovyklos “Dai
nava” 1962 m. piniginio vajaus 
apyskaita.

Galutinai užbaigus tvarkyti va
jaus metu gautas aukas, Vajaus 
Vykdymo Komitetas skelbia pla
čiąja! JAV lietuvių visuomenei 
vajaus rezultatą.

Skirstant pagal vietoves, surink
tų aukų skaičiai taip atrodo:

Chicago — $1,469.50, Detroit — 
$1,242.50, New York — $612, Cle-, 
veland — $393, Grand Rapids — 
$150, Los Angeles $119, Akron, O.
— $50, Pittsburgh — $44, Omaha, 
Nebr. — $42, Amsterdam, N. Y.
— $40, Sf. Louis — $30, Roches- 
ter, N. Y. — $26, Rodney, Ont. —

' $20, Boston, Mass. — $12, Phila- 
delphia — $23.50.

> Iš pavienių asmenų iš įvairių 
I vietovių laiškais gauta — 321 dol.
I Viso vajus davė 4,594.50 dol. 
i Vajų pravedant pasidaryta iš
laidų $304.92. Premijoms išmokė
ta — $800. Taigi išlaidų padaryta 
$1,104.92. Gryno pelno liko — 
3,489.58 dol.

Šių metų piniginio vajaus vyk
dytoju buvo Detroitas. V. vykdy
mo komitetas (V. Lėlys ir Pr. Pol-

P AD S KA
Detroito Lietuvių Bendruomenės 

Valdyba dėkoja visiems, kurie pri
sidėjo prie gražaus ir vykusio 
motinų pagerbimo. Tai buvo trum
pas, turiningas ir jaukus Motinos 
Dienos minėjimas, palikęs gilų 
įspūdį ne tik motinoms, bet ir 
atvykusiems jas pagerbti. D. L. B. 
Valdyba dėkoja dr. Vyt. Majaus
kui už gilias ir gražias mintis, 
skirtas lietuvei motinai ir Litua
nistinės m-los mokytojams A. 
Rastenytei-Page ir Pr. Zarankai ir 
visiems mokiniams, nes jįe ir buvo 
vieninteliai Detroite, kurie sutiko 
ir atliko meninę programos dalį. 
Ir mažųjų A. Kasputytės ir V. 
Pikūno deklamacijos ir mergaičių 
tautiniai šokiai ir gražios mūsų 
dainos buvo gerai paruoštos ir 
pritaikytos motinų džiaugsmui.

Taip pat ačiū Detroito visuome
nei, kad taip skaitlingai susirinko 
į mūsų lietuviškos motinos pager
bimą.

D. L. Bendruomenės Valdyba

LEO’S TEXACO SERVICE
PILNAI UŽBAIGTI MECHANIŠKI DARBAI

Prityrusių tepimas ir aliejaus pakeitimas

4951 S. California Avė. (kamp. 50 Sf.) Chicago 32, III.
Leonas Franckus, sav. Tel. GR 6-9555

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės. religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 69ih Sf. RE 7-1941

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI Aunne. pirm. u ketv............................... 9 v. r. iki 8 p. p.
lliAHllUUO. ANTRAD. ir PENKT..................... 9 v. r. iki B p. p.

ŠEŠTAD...........9 v. r. iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.

teraitis) nuoširdžiai dėkoja vi
siems vajaus talkininkams ir pla
čiajai lietuvių visuomenei, visuose 
JAV miestuose ir miesteliuose, ku
rie savo auka ir talka parėmė i Dainavos vajų. Vajaus rezultatai 
atatinkamai padeda jaunimo sto- 

i vykiai gyvuoti ir pagal galimybes 
ją gerinti pritaikant kasdienybės 
reikalavimams.

Ypatinga padėka priklauso 
j tiems, kurie ir tolimiausiuose 
miestuose gyvendami, retai kada 
tepasinaudodami, supranta Daina
vos reikšmę lietuviškame gyveni
me ir ją karts nuo karto paremia.

Tikroji kultūra savo gelmėje 
turi būti vidaus kultūra, širdies ir 

' sielos kultūra. — P. W. Kcppler

"DuekRy"

does ct-desč/

WISE FOLKS CALL IT
n
-fe

HOUSE PAINTI
Jūs tikrai su tuo sutiksite, 

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

‘Dutch Boy” dažų savo na
mams.

YERKES HARDWARE 
6832 S. Western 
CHICAGO 29, ILL.

PR 6-1300

KALENDORIAUS REFORMA

Bažnyčios visuotiniam susi
rinkimui jau yra paruoštas ka
lendoriaus reformos projektas. 
Velykos numatomos pastovią 
metų dieną. Kasmet ta pati mė
nesio data išpuls tą pačią sa
vaitės dieną. Jeigu šis reformos 
projektas bus priimtas, bus 
stambių pakeitimų kalendoriu
je. Paskutinė metų diena būtų 
laikoma pakartojimas šeštadie- 

jnio, gruodžio 30 d., ir tuo būdu 
būtų išlaikytas datų ir savaitės 
dienų vienodas atitikimas kas
met. Priėmus naująjį kalendo
rių, susivienodintų Velykų šven 
timas Romos ir rytų Bažnyčio
se.

MEDALIS EVERESTO I 
KALNUI

Popiežius Jonas XXIII pa
siuntė Snieginės Dievo Motinos 
medalikėlį į Indiją ekspedicijai,
, - : . , : 2512 w. 47th St., FR 6-1998kuri pasirinko tikslą įkopti į TV radijai, hi-fi, vėsintuvai 
aukščiausią pasaulyje Everes-1Pardavimai_talsy,lial Sek- uždarrta

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

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

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 

Sekmadieniais abi krautuvės atidarytos nuo 12 iki 5.
Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 

6211 South Western Avė. krautuvė
.................................... ...... ................ -P

1

B U I C KAS - LIETUVIŠKAS 
AUTOMOBILIS! 

NAUJAUSIAS BUICK — V-6 !
Šis vėliausiai išėjęs Buick 2 Dr. Sėdau su automatu, Radio ir šild.
Kaina tik ... . $2,227.85 

Taksai 89.11
Pilna kaina ,, . $2,316.96
Dan Kuraitis • Liet. Prekyba

MILDA BUI CK7 INC.
907 W. 35th Street, Chicago 9, III., Tel. LA 3-2022

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

Paskolas duodame lengvomis sąlygomis ir mėnesinius 
mokėjimus pritaikome pagal jūsų išgales.

Dėl visų informacijų kreipkitės į

Mutual Ąe<$&ud Savings
and edSoan d^issociation

Charlered and Supervised by the United States Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia Z-774Z John J. Kazanauskas, Pres.

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

4 '/2%

i

to kalno viršūnę, kad tas meda- 
likėlis būtų padėtas kalno vir
šūnėje. Ekspedicijai vadovauja 
majoras Jonas D. Dias, kata
likas. Ekspedicijoje taipgi da
lyvauja katalikas kapt. dr. M. 
A. Soares. Abudu yra Bombė
jaus miesto gyventojai, Šv. Kry 
žiaus parapijos nariai.

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

Gamina ir par
duoda lietuviš
kas rūkytas 
dešras, skilan
džius, įvairią rū
kytą ir šviežią 
mėsą. Liet. sū
riai, saldainiai, 
medus, delikat., 
grocery prekės.

GRADINSKAS
J. G. TELEVISION CO.

» «■ « t. -ft. -i- O <



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. gegužės 24 d. CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

Dainuoja Vyčių choras, vad. F. Strolios. Akompanuoja Genovaitė Aleksiūnaitė

SEAL ESTATE SEAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
Prie panko 7 metų, 4 kamb. mūras 
su augšta pastoge. Garažas. $20,200. 
0 kamb. didelis namas. Naujus Šil
dymas. Arti 71st ir Western. $15,900.
2- jų butų namas. 7 ir 8 kamb. Nau
jas šildymas. Alumin. langai. Gara
žas. $17,200.
Galvojate gerai pirkti? 5 kamb. mo
dernus namas. Alyva šildymas. Ga
ražas. $12,900.
žavus kamb. mūras. Karpetai.
alumin. langai. Įrengtas rūsys. Gara
žas. $22,600.
Ar svarbu kaina? Tik $36,800 už mū
ro narna ir taverną.. 4 butai. Geras 
biznis. Gera vieta.
Tik matyti ir siūlyti. 2-jų butų na
mas. 5 ir 4 kamb. Garažas. Naujas 
alyva šildymas. $22,000,
Didelei šeimai 9 buitį. mūras, ir 3 
auto. garažas. Koklių stogas. Platus 
sklypas. $28,000.
3- jų butų 6 kamb. ir 2 po 3 kamb.

1 švarus' namas, puikus pirkinys.
$17,000.
Tik 2-jų metų, 5% kamb. mūras, 

j Sausas rūsys. Alumin. langai. $19,-
900.

3-jų butų mūras. Garažas. Reikalas 
parduoti; žema kaina. 226,200.
Vienų metų liuksus 6 kamb. mūras 
ant 50 p. sklypo, alumin. langai. Ga
ražas. $27,000.
Platus lotas ant kampo ir mūro ga
ražas Tuojau parduoda už $5,000.
5 butu muro namas. Alyva šildymas. 
$6,000 pajamų ir mažos išlaidos. 
$32,500.
5 kamb. mūro namas. Platus skly
pas. Garažas. Gera vieta. Gražus. 
$17,900.
4 butų mūras. Naujas alyva šil
dymas. Naujas stogas ir alumin. lan
gai. Garažas. $45,900.

aukšt. mūras. Prieš 12 metų 
statytas, naujoje sekcijoje prie par
ko. Garažas ir kt. $28,500.

0 butų mūras. 2 po 5 kamb. ir 
4 po 4. Apie $7,000 nuomos. Dar 
ne vėlu. $50.000.

2-jų butų mūras. Dideli kambariai. 
Alyva šildymas. Alumin. langai. 
$28,500.

Modernus 6 kamb. mūras. Marlite 
kabinetų virtuve. Karpetai. Pušim 
įrengtas rūsys. Gazu šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Garaž. $20,700.

PRTF MARDTTFTTF PARKO
3-jų butij mūr. 6 — 5—3 kamb. 

Alyva - karštu vandeniu šildymas. 
Garažas. $145 mėnesinių, pajamų ir 
savininkui butas. Gage Parke. 
$27,900.

Pajamų namas — 5 % ir 3 kamb. 
7 metų senumo. Keramikos plytelių 
vonios. $100 mėn. pajamų ir savi
ninkui butas. Arti 64-os ir Pulaski. 
$25,900.

5 kamb., 3 mieg. mūr. '3 2 p. skly
pas. 7 metų senumo. Garažas. Arti 
66-os ir Pulaski. $20,900.

2-jų aukštų mūr. 5 lr 6 kamb. 
Alyva šildymas. Plytelių vonios. Ga
ražas. Arti 62-os ir Mozart. $28,900.

2-jų aukštų mūr. 4, 5 ir 2 kamb. 
Modern. vonios. Karštu — vand. šil
dymas. Mėn. pajamų $280. Arti 55- 
tos ir Pulaski. $26,900.

4 butų mūr. Visi po 5 kamb. 50 
p. sklypas. 4 maš. garažas. Butai vi
si išnuomuoti po $115. Arti 66-os 
ir Artesian. Tik $49,900.

6 butų mūr.. po 5 kamb., 60 p. 
sklypas. Mūr. garažas Marąuette 
Parko apyl. $81.500.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE

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

MŪSŲ KOLONIJOSE

E. Chicago, Ind.
Į DIEVO TARNYBĄ

East Chicagos, Indiana, Šv. 
Pranciškaus lietuvių parapijos 
bažnyčia birželio mėnesį švęs 
didelę savo šventę. Prie i šios 
šventės, kaip būdavo daroma 
laisvoje mūsų tėvynėje, prisi
dės daugelis organizacijų ir pa
vienių asmenų: Šv. Vardo drau 
gija, Sodalietės, kun. klebonas 
Vichuras, kun. Urbonas iš Ga

ry, Ind., vietinis lietuvių cho
ras, šeimininkės ir kiti. Tiki
masi, kad taip pat prisidės ir 
kitos lietuviškos organizacijos 
bei komitetai pagerbti tai, ko 
ši mažutė parapija seniai laukė 
ir tikėjosi.

Per penkiasdešimt ilgų metų 
čia nebuvo jokio pašaukimo į 
kunigystę. Per daugelį metų 
sunkaus darbo ir maldų ve-

Pir St., East Chicago, Indiana, 
i Visi yra prašomi atsilankyti.

V. M.

BALFO KONCERTAS EAST 
CHICAGOJ

Gegužės pradžioj lietuvių ko
lonijos gyventojai turėjo retos 
progos išgirsti muz. Strolios ve
damo (Vyčių choro koncerto, 
kuris buvo suruoštas vietos 
Balfo 95 sk. vadovybės, lietu
vių parapijos patalpose. Šio kon 
oerto programa buvo turtinga, 
įdomi ir gerai paruošta. Padai
nuota 20 kompozitorių kūrinių. 
Solistė Genovaitė Giedraitienė 
padainavo solo 8 kūrinius ir su 
choru 5 dainas. Publika, nors

pasakė po žodį ir buvo kitų svei 
kinimų. Šventė praėjo gražiai. 
Jos proga buvo išleista anglų ir 
lietuvių kalbomis brošiūra, 
trumpai apžvelgiant istoriją.

V. V.
DAINUOS J. VAZNELIS
Birželio 2 d. šeštadienį, 7 v. 

v. Pierce Hali, 16 ir Harvard 
St., N. W. (arti Lietuvos pa
siuntinybės) Washingtono Bal
tų komitetas ruošia Baltų die
ną, kurios tikslas bent kartą 
metuose susirinkus lietuviams, 
latviams ir estams atnaujinti 
vienybės dvasią. Baltų dienos 
laikas parinktas priminti rusų 
invaziją į Baltijos kraštus, trė
mimus į Sibirą ir masinius žu
dymus. Tam tikslui pusės va
landos oficiali programa. Šiaip 
Baltų dienos esminė dalis yra

negausi, nuoširdžiai kiekvieną koncertas atliekamas trijų tau-
dainą palydėjo plojimais. Akom 
panavo Aleksiūnaitė - Mitchell, 
o chorui dirigavo Faustas Stro
lia.

Aukų ir kitų pajamų turėta 
368 dol. Tuo tarpu iš kitų šal

dant žmones prie katalikiško ti: tinių pajamų dar turėta 286.25 
kėjimo, pirmą kąrtą ši kukli į dol. Viso 654.25 dol.
bažnytėlė galės pasidžiaugti sa
vo tikru nuopelnu Dievui. 1962 
m. birželio mėn. 16 d. į kuni
gus bus įšventintas Juozapas 
Bacevičius, O.F.M (pirmiau Jo
nas), Juozapo ir Onos Bacevi
čių sūnus.

Jisai yra gimęs 1934 m. bir
želio 21 d. Lietuvoje, Alvito

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

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI
Mūrinis 6 kamb. Octagon. 2 bl. 

nuo Maria High ant Fairfield gat
vės, 3 mieg., garažas, nauji kilimai, 
30 p. lotas. $20,500.

Mūrinis 2x4 į/į ant Mozart prie 71, 
tik 10 metų, 1 kamb, rūsy. Skubiai 
už $37,800.

Mūrinis 5 kamb., naujas gazo šild,, 
originalus medis, prio susisiekimo ir 
krautuvių, $16,250.

KAIRYS REALTY, 2501

Medinis 1% aukšto (5 ir 3 viršuj) 
pilnas rūsys, virš 30 p. lotas, mo- 

: dernizuotas vidus, $14,900.
Mūrinis 7 kamb., 4 mieg., gara- 

! žas, naujas gazo šild.. 30 p. lotas, 
moderni vonia, kabinetinė virtuvė, 3 
blokai nuo bažnyčios ir mokyklos, 
skubiai už $19,500.

Medinis 4 kamb., garažas, rūsys, 
nauja virtuvė, aptvertas kiemas, ge
ras šild. ir plasteriai. $11,200.

W. 69th ST. HE 6-5151

LIETUVIAI PLEČIASI LEMONT
Sklypai mieste,, visi patogumai,_ po $1,500. 5 akrai, Jaunas sodas, 6 kamb. 
res. $17,500. Pajamų nuosavybe ir gražus 2-jų akrų sodas. 4 butu namas, 
geros rendos. turi būti parduotas. Bizniui patalpa, 3 kamb. užp. viršuje 
butas — $8,000. Labai gera vieta dėl motei ir Night Club, nebrangiai.

Gausite 13% investavę į pirmus mortgage.
Puikus užmiesčio gyvenimas,, tai kiekvienos šeimos svajonė.

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

- makqi;ktte parke
81-a ir Mozart. mūr. bungalow, su 

4 mieg., 10 metų senumo, garažas. 
$23,500.

Brighton Parke barngenas, skubiai 
parduodamas namas su “cleaning” 
bizniu. Modern. butas ir geras biz
nis. Pirksite nedaug įmokėję. Kaina 
$13.900.

Dėmesiol Prie Sv. Kryžiaus baž. 
mūrinis namas — 3 butai ir kepyk
la. Naujas kepyk. krosnys. Geras 
biznis. $28.500.

Prie California ir 65-os. Mūr. 2
butai po 4 kamb. Naujas šildymas. 
2 maš. garažas. Tik $19.500.

VAINA REALTY
6540 S. WESTERN AVĖ. 

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639
6 kamb. 10 m. rezidencija ant 

40 p. lot. Gazo šildymas. $18,000.
2 aprt. po 4 kamb. 5 metų. Šil

dymas alyva. Garažas. $35,000.
3 aprt. 5, 4 ir 3 kamb. Atskiri 

gazo šildymai. $35,000.
12 aprt. po 4 kamb. Mėn. paja

mos virš $13,000. $95,000.
Turiu kitokių namų pasirinkimui.

A. KATILIUS R. E.
2456 W. 69lh St. RE 7-8399

PRIE DIDELIO FABRIKO
Taverna su visais įrengimais. Ge

ra apyvarta darbo dienomis. 2 aukš
tų mūr. namas. Pirmame aukšte 
yra dar 4 ir 5 kamb. butai, antra
me — 12 miegamųjų kambąrių. Į 
kainą įeina visi baldai. IŠ namo 
$686 mėn. pajamų ir savininkui 
dar 5 kamb. butas su taverna. 
$65,000.

TIK 818,500
5 ir 3 kamb. mūr. namas' prie 

Maria High School. Gazo šiluma. 
Garažas.

8335 MEN. PAJAiMU
6x4 kamb. mur. šildymas gazo 

krosnimis. $28,000.
GERAS PIRKINYS

7 metų 2 aukštų mūras Marąuette 
Pk. Pirmame aukšte krautuvė lr 4 
kamb. butas: viršuje — 6 kamb. 
gražus poilsio kambarys , rūsyje. 
$380 mėn. pajamų. Kaina $43,000,

6 KAMB. AIŪR. BUNGALOIV
Arti bažnyčios ir mokyklos Mar- 

i ąuette Pk. Gazo šildymas. $18,000.
VASARVIETE

Su baru ir restoranu Beverly Sho- 
res, Ind. (Sandūnuose). $12,00:0 gry
no j metus. Savininkas duos paskolą.

P. LEON A S
REAL ESTATE

2735 West Tlst Street
Tel WAlbrook 5-6015

J. Ervydis

Washington, D. C.
SIDABRINIS JUBILIEJUS

Gegužės 2 d. Amerikos Lie
tuvių draugija Washingtone, 
Presidential Arms viešbuty, at
šventė ,kad ir kiek pasivėlinusi, 

bažnytkaimy. Pradžios mokyk- sav° veikl°s dvidešimt penkerių 
lą ir tris klases gimnazijos bai- metU (1935-1960) sukaktį, su-
gė Sheinfeldo stovykloje, Vo
kietijoje. Atvykęs į JAV 1949 
m., įstojo į Bishop Noll, Ham- 
mond, Ind., gimnaziją. Ją bai-

ruošdama bendrus pietus ir pa
minėdama nueitą kelią.

Draugijos kūrimosi idėja ki
lo 1935 m. gegužės 28 d. suruoš

, •p-so-moc tame priėmime Feliksui Wait- 30S nare ge per vienus metus. Būdamas, . , ., , , kui, besiruošiančiam skristi peraktyvus Šv. Pranciškaus lietu-’ . ’. J ±. .. ...... Atlantą. Pats steigiamasis su-vn, parapijos narys, Jisai jaute jvyko 1985 m Mrie_

tybių menininkų.
Lietuviškąją dalį šiame kon
certe atliks populiarus daininin 
kas (bosas) Jonas Vaznelis iš 
Chicagos. Washingtono ir Bal
timorės lietuvių gal tik labai re
tas iki šiol teturėjo progos jį iš 
girsti, todėl ši yra ypatinga 
proga.

J. Vaznelio Washingtone lau 
kiant, jis mus ypatingai domi
na, todėl geras sutapimas, kad 
Lietuvių Dienų paskutiniam nu 
meryje paskirta sol. Vazneliui 
daug vietos ir taip sėkmingai 
jis visuomenei pristatytas.

Be J. Vaznelio programoj dar 
dalyvaus latvių čelistas D. 
Treidmanis iš New Yorko, o su 
juo kartu pianistė Mirdza Na
rūne Bagdonovičs ir estų smui
kininkė Karmen Ramanenko, 
pastovi Washingtono Simfoni- 

am.

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

Visai naujai atremontuotas 5 
kamb. bung. Marąuette Park. Mo
dernu $18,350.

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC
4259 So. Maplewood Avė.

Telef. CL 4-7450 arba VA 7-2046
Per 4 m. galite išmokėti šią nuo

savybę; 2 mūr. namai, 23 išnuomuo
ti vienetai ir 3 butai. Metinės pa
jamos $12,300. Parduodama už 
$33,000.

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

Medinis namukas, S miegamieji, 
gazu šildymas. Brighton P-ke, netoli 
nuo Archer, žemi mokesčiai. Gražus 
sodelis. Tik $12,000.

Medinis bungalow, 6 kamb. Arti 
mokyklos, švarus ir gražus. $14,900.

Mūrinis ant 30 p. sklypo. Idealu 
1 ar 2 asmenim. $12,900.

Mūrinis — 2 po 6 kamb. Centr. 
šildymas kiekvienam butui. Mar
ąuette Pk.

Medinis 2 po 4 kamb. Cementiniai 
pamatai. Skalbykla. Gazu šildymas. 
Brighton Parke. $15,900.

Turime daug ir įvairių namų vi
sose kolonijose, parūpiname pasko
las. notarizuojame dokumentus, pil
dome Income Tas.

ŠIMAITIS
XREALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St. CL 4-2390

Apsimoka skelbtis "DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas i’jto 
vių dienraštis. GI skeloimu kaino

įsiems prieinamos.

Nauj. mūr. 2x5% (3 m.)—836,500
Nauj. mūr. bung., garažas—818,800 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—829,506 
Med. 2x5, gar., did. lotas—810,900 
Didelis pasirimt. gerų Ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ, LA 8-3384

Remkit dien. “Draugą” Remkit dien. “Draugę”

CONTRACTORS

pašaukimą į kunigystę. 1953 
metais įstojo į Pranciškonų vie 
nuolyną, Kennebunkport, Me.

lio 18 d. Draugijos tikslas buvo 
palaikymas tarpusavio santykių 
ir rūpinimasis kultūrine ir ben- Į 

Juozapas turi keturis brolius i druomenine veikla bei lietuvy- Į 
ir vieną seserį. Vienas jo bro- bes reikalais. Kasmetinis Vasa-
lių, karo aplinkybėm susiklo
jus, liko Lietuvoje. Kiti gyve-,

rio 16 d. minėjimas, kontaktas 
su Lietuvos Pasiuntinybe, lie-

na su tėveliais East Chicagoje, tuvių kalbos mokymasis, Moti- 
Ind. Sesuo Nijolė Bacevičiūtė nos dienos ir Kalėdų eglutės
ištekėjo už Viktoro Makiejaus. 
Juozapas ir Ona Bacevičiai, jo 
tėveliai, iš profesijos yra mo
kytojai. Giminių ir draugų ži
niai pranešama, kad pirmos iš
kilmingos mišios bus laikomos 
1962 m. birželio 24 d. Šv. Pran 
ciškaus lietuvių bažnyčioj, 3905

Visi Pittsbųrgh’o lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsbųrgh’o Lietuviu 
Katalikų Radijo Programų

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSLIUOJAMA 
IS STIPRIOS Hl GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS

Kiekiveną sekmadienį nuo 
1:30 iki 2:00 vaL D. p.

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

Pennsylvania.

ruošimas .parodų organizavi
mas ir kt. buvo tos formos, ku 
riomis reiškėsi veikla.

Draugijos pirmininkais yra 
buvę: L. J. Esunas, dr. J. Bra- 
zinsky, A. Peterson, J. Shupie- 
tis, J. Walker, A. Gavelis, S. 
Steele, J. J. Zemites, J. Micker, 
B. Paramskas, P. Mažeika, dr. 
P. Skardžius ir dabartinė Bar
bara Darlys.

Šventėje dalyvavo apie 100 
lietuvių, nors Washingtone yra 
apie 250 lietuvių. Pirmininkė B. 
Darlys ir J. J. Zemites prave
dė programą. Atstovas J. Ra
jeckas tarė gražų pasveikinimo 
žodį. Tebegyveną pirmininkai

Lietuviška vasarviete
BANGA
CAPE COD’E, MASS. 

GREAT MARSH ROAD, 
Centerville, Mass.

• Patogūs kambariai ir atskiri 
namukai

• 1,5 in. nuo šiltojo Craigville 
Beach vandens

• Skanūs lietuviški valgiai
• Grynas pušų oras ir rami vie

tovė poilsiui
• Svečiams be nuosavu automo

bilių — transportacija Į ir iš 
papifldymio

• šalia “Bangos” randasi ežeras 
su viešu paplūdymiu. žuvavi- 
mo mėgėjams yra laivelis.

Norintieji puikiai praleisti atos
togas prašomi su užsakymais 
kreiptis šiuo adresu.

A. PAKŠTIENĖ 
15 Wendover St.,
BOSTON 25, MASS.

Tel. AV 2-8046
o po birželio 23 d. i “Bangą”, 
Box 188, Centerville, Cape Cod, 
Mass. Tel. SP 5-4633

|l0%, 20%, 30% pigiau mokėsitel 
luž apdraudą nuo ugnies ir auto-įS! 
|mobilio pas

FRANK ZAPOLIS
3208 '/> West »5th Street 

Chicago 42, Illinois
ŽĮTel.: GA. 4-8054 ir GR. 6-4339.1

DIDELIS PASIRINKIMAS
ALUMINIJAUS IR STAINLESS STEEL DURŲ — 14 rūšių; LAN
GŲ — 23 rūšių; STOGELIŲ (AWNINGS) — 7 rūšių; SIETELIŲ 
(SCREENS) — 4 rūšių; TVORŲ — 4 rūšių. Visus šiuos įrengimus 
KOSTO BUTKAUS NAMŲ PAGERINIMO BENDROVĖ išpildys 
nebrangiai — fabriko kainomis ir išsimokejimui iki 3 metų. Nemo
kamas įkainavimas ir pavyzdžių parodymas jūsų namuose. Teirautis

PRospect 8-2781 arba GRovehill 6-1760

Savininkas parduoda Spooner 
rajone modernų “ranch” tipo na
mą, netoli ežero; 5 akrai žemės 
(Wiseonsin). Dėl inform. kreiptis: 
Arnold Brazis, 6036 S. Washtenaw, 
Chicago 29, III.

PARDAVIMUI

Parduodamas Ronald Stųart spinet 
pianinas už žemą kainą; ir mieg. 
kamb, komplektas. 3601 W. 71 St.

DĖMESIO!
i

“Viešpatie, Išklausyk
Suredagavo

Kun. K. Matulaitis, M.I.O. 
Išleido

t lėtu vių Katalikų Spaudos Draugija
Tai viena iš pilniausių maldaKny 

gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos: 11 novenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmės; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretinlnkj; maldos susirinkimams ii 
aboliueijai; maldos apaštalystės mal
dos: Šv. Valandos maldos; 38 giesm.; 
Velykų ir Vėlinių apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
lr t.t

Si maldaknygė yra geriausias pir
kinys Amerikojef Užsisakykite tuo
jau

Maldaknyge "Viešpatie, Išklaus/h 
Manęs” yra labai gražiai išleista; at
spausdinta ant balčiaus5'! ir geriau
sio popierio; tvirtai įrišta su paauk
savimu ar be; nemažos raidės; daug 
ryškių iliustracijų.

640 puslapių; 8Z colio storumo
■' *

Kaina
Paauksuota........................... , ..|3.50

Užsakymus su pinigais siųskite;

“DRAUGAS”
DRAUGAS, 4545 W. 63 St. 

Chicago 29, Illinois

CICERO—BERWYN
1. Medinis 5 bntų: 4 po 4 ir vie

nas 3 kamb. butas. Gazo šiluma. Tik 
$18,500.

2. Parkholme mūrinis 4 butų: S— 
3 — 3 — 4. Dviejų .mašinų garažas

3. Parkholme mūrinis 2 butų: 2 
po 6-šis kamb., mūrinis garažas.
. .4. 4 kamb. mūrinis. 2 miegamieji. 
Garažas. $12,900.

5. Medinis 4 butų namas: 4—S— 
2—2. Tik $12,500.

6. Du po 4 kamb. 45 pėdų sklypas, 
šviesūs kambariai. Tik $3,500 įmo
kėti.

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

8. Parkholme. beveik naujas 6 
kamb. bungalow. Palikimas. Vertas 
pamatyti.

ŠIMAITIS REAL ESTATE
4936 VVest 15 Street, Cicero
Tei.: 656-2233. OL 2-8907 

OL 2-9589

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

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

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

V. SIMKUS
Statybos tr Remonto Darbai 
2618 WEST 7 Įst STREET 

Tel.; PR 8-4268 ir TE 9-55S1

Evergreen Parke mūrin. kampi
nis, 6 kamb. ir vienas rūsy. 3 
mieg., plytelių vonia, naujai de
koruoti, arti katal. ir viešųjų mo
kyklų ir koledžio. CTA už bloko, 
garažas, gazo šildym. Įkainuota 

| greitam pardavimui. Skambinti 
1 savininkui GA 3-6630.
j Marąuette ant Talman Avė., netoli

69th St. parduodamas geram sto- 
:vy, 2-jų f lėtų mūr. namas ir 2-jų 
'maš. naujas garažas. Dėl apžiūrė- 
I jimo šaukite PRospect 8-3792.

4 reguliarūs butai, 2-jų aukštų
I mūrinis. Arti 71-os ir California. 
! Labai geram stovy. Nedidelis įmo
kėjimas. HEmlock 6-1517.

DĖMESIO, NAMŲ PIRKĖJAI IR 
STATYBININKAI

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas:
| PRospect 8-2018

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

šildymas
A. Stančiauskas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir. alyva kūrenamus pečius (fur
naces) visų dydžių oro vesintu- 
įVus bei Air Conditioners ir atlieka 
visus skardos darbus.

7304 So. Rockwell Street 
Tel. GRovehill 6-7875

savininkas parduoda Heating Contractor

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Downspouts, 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

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKADE, ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS $ 
Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildimus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ryk
uos (gutters) iki 8 metų lšsi- 
mokėjimas į

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL

2431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0442

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAII

iilllllllllllllllllllllllillillllllllllllllllllllllh

Gražiy vizitiniy kortelių 
biznieriui-profesionalui

reikia

DRAUGAS
spausdina tokius dalykėlius 

gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS 
Skambinkit LUdiovv 5-9500

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll '

6025 S. Keating Avė. Tik $9,500. 
Patrauklus 4 kambarių modemus 
“ranch” stiliaus med. namas kiemo 
gale, ant 30 p. sklypo. Izoliuotas. 
Didelė 10x15 p. veranda (su stogu 
ir atramom). Daug priedų.

Tik $5,600 — 30 pėdų tuščias 
sklypas su 6 metų senumo 20x20 
pėdų garažu gale. Cemento 
grindys. 10 pėdų pločio pake
liamos durys. Abi nuosavybės yra 
greta viena kitos. Galite vietoje 
gyventi besistatant ant antro skly
po. Perkant kartu, abi vietas ga
lite gauti už $14,600.

Įmokėti $5,000. Skolą mokėti 
kaip nuomą per 13 metų.

OP.EN HOUSE kiekvieną dieną. 
Atvykite apžiūrėti.

Tel. 767-0604

Platinkite “Draugę”.

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. Western Avew 
Chicago 9, HL 
Tel. VI 7-S447

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS,

VASARVIETES, GARAŽUS IR
ATLIEKAME VISUS NAMŲ
PATAISYMUS PAGAL JOSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 OL 7-2094 Chicago, HL

fa LAPKUS BUILDERS, INC.
» Statome Įvairius pastatus. Dar- B 

bas atliekamas labai sąžiningai, g 
.vartojant geriausias medžiagas. ,■ 
[Turime dar keletą sklypų Chicagoj, Ss 

6440 SOUTH PULASKI RD. S
RE 7-6630 arba LU 1-0400 M

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

Petrauskas Construction Co.
Perskaitę “Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti.

2523 W. 69th St. PR 8-3792



MŪSŲ KOLONIJOSE DRAUGAS, ketvirtadienis,, 1962 m. gegužės 24 d,

reiškimo pirmą kartą Fatimoje,! 
Portugalijoje.

Prieš paminklo šventinimą, 
per devynias dienas, rytais, po 
mišių, buvo laikoma novena j, 
Nekalčiausios Marijos Širdį už . 
pavergtą Lietuvą ir kritusius 
kovoje ir tebekovojaneius lietu
vius patriotus dėl Lietuvos lais 
vės ir teisingą taiką pasaulyje.

Paminklo fundatorius yra ge 
radaris B. McGarry, kuris pa
aukojo $1,473.99, prisiminti 
praėjusiais metais mirusiai jo 
žmonai — Bernice McGarry- 
Pakėnaitei.

J. M. Duffy ir W. Beuttler 
architektų kompanija nemoka
mai padarė paminklo projektą 
ir nieko neėmė už jo priežiūrą 
statant.

Vietos mūrininkai, dalis ne 
katalikų, unijai leidžiant, ne
mokamai išmūrijo paminklo 
ir bažnyčios fronto mūro sieną. 
T. Walish, iš savo gražaus ūkio, 
nemokamai apsodino paminklą 
gražiomis eglaitėmis.

Sioux City, Iowa „

NEKALČIAUSIOS MARIJOS 
ŠIRDIES PAMINKLAS

Sekmadienį, gegužės 13 d, 
vietos vysk. J. M. Mueller, D, 
D., dalyvavo paskutinėse mišio
se šv. Kazimiero lietuvių para- PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 

MR. NELSON
SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapiniųSioux City, Iowa, šv. Kazimiero parapijoje, po sutvirtinimo sakramento ir Nekalčiausios Marijos 

širdies paminklo pašventinimo, vietos vyskupas su sutvirtintais vaikučiais ir vietos klebonu.

minti Moterų Gildos, vad. pirm. 
Elžbietai Kasputytei.

Bažnyčios remontas
Jau pradėta remontuoti baž

nyčia iš lauko. Darbai užsitęs 
visą mėnesį. Aukos vis plaukia 
ir klebonas mano, kad neužilgo 
bus jų pakankamai apmokėti 
visas išlaidas. Dėka parapie- 
čiams ir kitiems, fondas vis au
ga. Tie, kurie norėtų prisidėti, 
gali kreiptis klebonijoje.

Pranciškaus parapijos salėje į- 
vyks paskutinis šio sezono kor- 
tavimo vakaras. Visas pelnas 
skiriamas parapijos pataisymo 
fondui. Bilietus galima gauti 
klebonijoje ar pas narius Mo
terų Gildos ir Jaunimo organi
zacijos.

Komisija nuoširdžiai kviečia 
visus parapiečius bei jų drau
gus dalyvauti. Bus proga ne tik 
paremti parapijos darbuotę bet 
ir linksmai praleisti kelias va
landas.

to ženklų leidimo reikalu. Prez. 
Kennedy administracija kasmet 

įleidžia išleisti tiktai 15 ypatin- 
'gų paminklinių pašto ženklų. 
Dr. Matejka turi pašto ženklų 
rinkinį, kuris vertas $250,000.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue LĄa Tel. YA 7-1741-2 *v 4330-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

GYDYTOJO PATARIMAI 1^ į juog 
Pirmoji Komunija * APIE PAŠTO ŽENKLUS jų%ienų į Jį

Parapijos pirmoji komunija Dr. James Matejka, Chica- padidėjo. Senui 
įvyko sekmadienį, gegužės 20 gos gydytojas ir COMPEX kančią dieną, a 
d. Klebonas kun. Jonas Jutt (filatelistų) draugijos pirminiu ja ar ne. Rado 
atlaikė mišias ir pritaikintą pa-! kas, yra vyriausiojo pašto vir- nė policijos su 
mokslą pasakė. Vaikučiai prie'šinink0 Washingtone sekreto- vimą. Pas ją 
pirmos Komunijos buvo priruoš j riaus Day patarėjas naujų paš- grąžinti senutei.
ti Šv. Kazimiero seselių iš Wor- ...... .........— ------ -------
cesterio. ,

Po mišių įvyko pusryčiai vai H ___ _
kučiams parapijos salėje, paga-! I.

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME NZ 11J

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst Sf. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

LIETUVIŠKOS ŠIRDIES FONDUI 
AUKOJO:

Petras Gabrys, Br. Mozūras, 
S. F. Rukšėnas, V. Jonaitis, V. 
Miškinis, Stasys Orentas, Vladas i 
Petrauskas, dr. A. Razma, dr. A. 
Raslavičius, Stasys Vidmantas, 
Z. Bagdanavičius, Beverly Shores, 
Ind., ,Eug. A. Bartkus, E. Masiulis, 
J. Graužinis, J. Mažeika, K. Ra
monas, V. Valiūnienė, Dr. S. Bie- 
žis, B. Pupalaigis, J. Vaineikis, F. 
Gudas, R. Skipitis, dr. J. Bartkus, 
V. Girnius, K. Rožanskas, J. Ber
tulis, K. Babickas, V. Binkis, L. 
Janulevičius, P. Burneikis, A. Kai- 
relis.

šeši aukotojai prašė neskelbti 
pavardžių. Viso gauta 169 dol.

Kelios ištraukos iš gautų laiškų:
Esu neturtingas. Myliu spaudą 

ir šiam didžiam Jūsų sumanymui 
skiriu labai kuklią auką. Šią au
ką galiu Jums persiųsti, nes su
taupiau tuos centus kelioliką kar
tų eidamas pėsčias į darbą.

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

Geg*LJŽė:?"13 d. Šv. Kazimiero parapijoje Sioux City, Iowa, vietos 
vyskupas J. M. Mueller, DD', pašventino'Nekalčiausios Marijos Šir
dies paminklą. ANTON GUDINSKI

Gyveno 2503 W. 46 Place
Mirė geg. 22 d-, 1962, 9:40 vai. vak., sulaukęs senatvės. 

Gimė Lietuvoje; kilo iš Tauragės apskr., Upyno parapijos. 
Amerikoje išgyveno 57 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Pauline (Ciparaitė), 
2 dukterys: Pauline Kiselus, žentas Joseph ir Justine Kiselus, 
žentas Anthony, 3 anūkai: Anthony, Jr., Gerald ir Donald, 
brolis (Kanadoje) Pranas su šeima, giminaičiai: kun. B. Su
gintas, Petras Ivinskas ir Agnieška Gestautienė su šeima, 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Teisybės Mylėtojų Draugijai.
Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4605 S. 

Hermitage Avė. Laidotuvės įvyks šešt., geg. 26 d., iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, dukterys, žentai ir anūkai 
Laidotuvių direktorius John F. Eudeikis. Tel. YArds 7-1741

ketvirtojo ir trečiojo laipsnio j čiai pravažiuojančių keleivių ga 
vyčių ir šimtai parapiečių ir j Ii stebėti vienintelį savo origi- 
svečių. nalumu Nekalčiausios Marijos

Nors vyskupas būdamas la- Širdies paminklą, didelėje Io- 
valstybėje, vienintelės Io- 
valstybėje, mažytės lietu

vių Šv. Kazimiero bažnyčios 
Korespondentas

tvos Laidotuvių Direktoriaiwos

šventoriuje.

6845 SO. WESTERN AVĖ.Atliol, Mass,
TRYS MODERNIŠKOS 

AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
šv. Pranciškaus parapija 

Gegužės 26 d. 8 vai. v. Šv.
MAŠINOMS VIETA

REpublie 7-8600 REpublie 7-8601CJ/į s E L F□ l\lr Oservice

Liquor Store
Siųsdami savo dalį širdingai 

pritariame šiam reikalui, kadangi 
Australijos lietuvių problemos 
mums yra artimos — mes esame 
ten buvę ir jų vargus patys iš
vargę. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
MAY — GEG. 24, 25, 26 D. D.

Širdingai dėkui visiems aukoju
siems. — Juozas J. Bačiūnus. Gyveno 2103 S. 48th Ct., Cicero, Iii.

Mirė geg. 23 d„ 1962, 1:15 vai. ryto. Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnūs: Charles, marti Bcrtha 

ir 3 anūkės: Charlene, Betty Ann ir Anita, sūnus Vincent, 
duktė Stella, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Velionies žmona buvo a, a. Elzbieta, kuri mirė 1959 m.
Priklausė šv. Vardo Jėzaus ir Lietuvos Kareivių Drau

gijoms.
Kūnas bus pašarvotas ketvirtad., 7 vai. vak. Vasaitis- 

Butkus koplyčioje, 1446 S. 50th Avė., Cicero, III.
Laidotuvės įvyks šešt., geg. 26 d., iš koplyčios 8:40 vai. 

ryto bus atlydėtas į šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, duktė, marti ir anūkės
Laidotuvių direkt. Vasaitis-Butkus. Tel. OL 2-1003

STEPONAS C. LACKAWICZ
FifthEX&HAW IMPORTED COGNAC 2424 W. 69th STREET 

2314 W. 23rd PLACE
Tel. REpublie 7-1213 
Tel. Virginia 7-6672

RARE OLD GREEK BRANDY 
25 YRS. OLD Fifth PETRAS BIELIŪNAS

«348 S. CALIFORNIA AVĖ,COEUR DE FRANCE GRANDE FINE 
CHAMPAGNE COGNAC

LAfayette 3-3572
Fifth

PETRAS ŽEMGULIS
Gyveno 4525 S. Honore Street.

Mirė geg. 22 d., 1962, 5:25 
v. v., sulaukęs 62 m.

Gimė Škotijoje
Amerikoje išgyveno 4-2 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 dukterys: Lorraine Stankus, 
žentas Law.rence ir Bernice 
Hamilton, žentas Sgt. William, 
U.S.A.F., 7 anūkai, sesuo Ma
rio Redemske ir kiti giminės, 
drangai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas ketv., 
5 v. popiet John P. Eudeikio 
koplyčioje, 4605 S. Hermitage 
Avė.

Laidotuvės įvyks šešt., geg 
26 d., iš koplyčios 9:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią. ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų. bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, žentai ir 
anūkai.

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF 
U. S. P.

3307 LITUANICA AVĖ, Tel. YArds 7-3401
Fifth

POVILAS J. RIDIKAS
RICCA DONNA IMPORTED VERMOUTH 

Dry or Sweet. 30 oz. Bottle
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228Fifth $2.59TVARSČIU VODKA 80 PROOF

IMPORTED PORTUGAL DRY 
RED WINE JURGIS F. RUDMINFifth

8319 S. LITUANICA AVĖ.A. + A.

JONUI CHARŽAUSKUI, 
buv. vargonininkui, mokytojui ir banko direktoriui, 
mūsų sąjungos nariui mirus, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą jo žmonai ir giminėms.

Liet. žurnalistų Sąjungos 
Chicagos Skyr. Valdyba

GERMAN MOSELBLUEMCHEN, LIEBFRAUMILCH 
SCHWARZE KATZ, 1959, VINTAGE Fifth $ -S . VASAITIS — BUTKUS

1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. TeL OLympic 2-1003
buDwliser, HAMMS, SCHLITZ, MILLER, 

PABST. Case of 35—7 oz. Bottles

PABST BLUE RIBBON BEER 
Case of 24—12 oz. Cans. Laid. direkt. John P. Eud.ei 

kis, Telef. YArds 7-1741.

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

ir kitų papuošimų
2448 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. gegužės 24 d. CHICAGOJ IR APYLINKĖSE

X Gimimo Šv. Marijos para
pijoje Marąuette Parke šį sek
madienį sumos metu prasideda 
40 vai. atlaidai. Pamaldų tvar
ka bus tokia: vakarais 7 vai. 
mišparai ir pamokslas, rytais 
suma 8 vai. ir pamokslas. Pa
mokslus sakys seselių kazimis- 
riečių kapelionas kun. Antanas 
Zakarauskas. Klebonas prel. 
Paškauskas kviečia gausiai da
lyvauti pamaldose ir pasinau
doti Dievo malonėmis.

x Leonardas Šimutis, dien
raščio Draugo vyr. redak
torius, kultūros kongreso 
spaudos sekcijoje sutiko lai
kyti paskaitą “Mūsų periodinės 
spaudos ir laikraštininkų atei
ties uždaviniai”. Šios temos ko- 
referentu sutiko būti neseniai 
iš Lietuvos atvykęs Juozas Mik 
lovas, išryškindamas, kokias vii 
tis į laisvojo pasaulio lietuvių 
spaudą ir laikraštininkus deda 
tėvynėje esantieji pavergti Lie
tuvos žmonės.

X J. N. Surkevičienei, prieš 
porą metų atvykusiai iš Argen
tinos ir dabar gyvenančiai 4545 
S. Talman avė., Šv. Kryžiaus 
ligoninėj gegužės 21 d. padary
ta vidurių operacija. Ligonė dr.
K. G. Baluko priežiūroje jau
čiasi gerai.

X Walter S. Baltis, Chieagos Į ^a'
Sanitary District patikėtinis, iš Padienį, gegužės 26 d. 7:30 v.
vyko į šiaurės valstybes pa-
žvejoti. Jį pavaduoja jo sekre-,|^mii ne^us siunčiama. Visi pa- 
torė Donna Kamm. Walter s. ^piečiai ir svečiai iš kitur yra 
Baltis yra pirmininkas, visos'maloniai kviečiami dalyvauti 
inžinerijos konstrukcijos dist-,šiame pagerbime ir vakarienėj, 
rikte, ir jo žinioj yra apie 90% -^ėl platesnių informacijų gali- i 
visų darbininkų, kurių skaičius ma skambinti: PU 5-3679 arba 
siekia 2,200. C0 4-!703:

X Sudriko radijo programa 
Ona Slažas, Centro vicepirm., sekmadienį iš stoties W- i

atvyksta iš Westville, Illinois, HPCj 1450 kil nuo 2 iki 2:30
taipgi dalyvaus susirinkime ir 
skaitys paskaitą anglų kalba, 
tema — “Žvilgsnis . į Moterų 
sąjungos sudėtį”. Po susirinki
mo bus pobūvis, kurį ruošia 
apskrities valdybos narės.

vai. p. p. Duoda gražių lietu
viškų dainų ir muzikos. Būna 
ir mįslių konkursas.

X Portlande paminkliniam 
kryžiui steigti projekto paruo
šimo komisiją sudaro arch. J. 
Mulokas, inž. J. Jurkūnas ir 
dail. A. Varnas. Pinigų telkimo 
komisiją sudaro Justinas Mac
kevičius, pirm., J. Gribauska®, 
kun. dr. A. Juška, dr. P. Kisie
lius, dr. J. Jerome, A. Garolis 
ir J. Konius.

X Šaulių Sąjungos naujoji 
Centro Valdyba pasiskirstė pa
reigomis šiuo būdu: sąjungos 
pirmininkas — Jonas Giedrikas, 
I-sis vicepirm. — Alfonsas Va- 
latkaitis, II-sis vicepirm. — VIa 
das Skirmuntas, iždininkas — 
Kazys Žilėnas, sekretorius — 
Petras Petrušaitis ir nariai — 
Vladas Išganaitis ir Antanas 
Gintneris. Naujojo Šaulių sąjun 

Moterų S-gos Chieagos apskr.gos pirmininko antrašas: Jonas 
valdybos pirm. Donna Kam (deš.) į Giedrikas, 1835 Chatam St.,
ir iždo globėja M. Paukštis.

v
X Šaulės moterys birželio 17 

d. rengia iškilą į gamtą, į ku
rią kvies šaulius ir prijaučian
čius. šeštadienį, gegužės 26 d. 
8:30 v. v. meno kuopelė ren
gia Vyčių salėje sezono užda
rymo vakarą. Kviečiami visi 
šauliai ir prijaučiantieji.

X Jubilėjinis koncertas ren
giamas A. L. Vargonininkų S- 
gos įvyks birželio 3 d., 5 vai. 
p. p. Maria High School audi
torijoj. Vietos numeruotos dar 
galima gauti gerų bilietų: Mar
giniuose, 2511 W. 69 St., pas J. 
Karvelį, 3322 S. Halsted ir pas 
Liet. parapijų vargonininkus.

(Pr.)

X Negaiškite ranka rašyda
mi ar skaičuodami su pieštuku. 
Tai greičiau, -gražiau ir tiksliau 
atlieka rašomosios, skaičiavi
mo, čekiams rašyti, pinigams 
ir dokumentams registruoti ma
šinoms.

X Kun. Jonas Vyšniauskas,
Švč. P. Marijos Gimimo para
pijos vikaras, Moterų sąjungos 
Chieagos Apskrities dvasios va 
das, dalyvaus apskrities susi
rinkime, gegužės. 27 d. 2 v. p. 
p. Jaunimo Centre. Po susirin
kimo jis skaitys paskaitą skir
tą tik moterims, šių dienų klau 
Simais moderniame gyvenime.

X Chieagos Aukšt. Lit. mok. 
abiturientų išleistuvės įvyksta 
birželio 3 d. 5 v. v. Jaunimo 
Centre. Programoj aktas, pa
žangiųjų mokinių atžymėjimas, 
mokinių darbų parodos atida
rymas, pasilinksminimas. Tai 
■bus jau 11-ji abiturientų laida.

X Dainininkės Elena ir Ona 
Blandytės su savo motina ir 
broliu nusipirko naują namą ir 
persikėlė į jį gyventi. Jų dabar
tinis adresas: 6004 So. Camp
bell Avė., tel. 476-0286.

X šventojo Petro ir Povilo 
parapijos organizacijos rengia 
pagerbimą šios parapijos klebo
nui kun. St. Petrauskui, jo ku
nigystės 30 metų sukakties pro 

Pagerbimas įvyks šį šeš-

v. parapijos salėj. Atskirų kvie

Racine, Wis. Chicagoje Šaulių 
sąjungą kaip ir ligšiol atsto
vaus s-gos I-sis vicepirm. Alfon 
sas Valatkaitis. Tuojau pat 
“Karyje” atgaivinamas Šaulių 
sąjungos oficiozas “Tremties 
Trimitas”, kurio redaktorium 
sutiko būti Petras Petrušaitis.

Be to, Šaulių sąjungos garbės 
nariai Aleksandras Mantautas, 
Sofija Putvytė - Mantajutienė, 
gen. Kazys Musteikis, adv. Ra- 

! polas Skipitis ir prof. Šimoliū- 
nas visuotino suvažiavimo nu
tarimu automatiškai lieka Šau
lių sąjungos Centro Valdybos 
nariais.

APVOGĖ POLICIJĄ

Policijos centrinės valgykloj, Į 
1121 S. State St., buvo įrengtas 
36 puodukų talpos kavos viri
mo indas. Kai vienas iš polici
ninkų norėjo užvirinti kavos,J 
rado, kad indas pavogtas. Val
gykla yra 6-tame aukšte.

Ramovėnai ir Birutininkės spaudos atstovų priėmime. Iš kaires į 
deš.: M. Babickienė, Birutės dr-jos vicepirm., prof. Si Dirmantas, 
Ramovės c. v. pirm., A. Rėklaitis, Ramovės c. v. sekr., ir L. Sta
siūnienė, Birutės dr-jos pirm. (Nuotr. Vyt. Račkausko)

RAMOVĖNAI ŠVENČIA VEIKLOS 
DEŠIMTMETĮ

Birutininkės ir veteranai pagerbs žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės

Ateinantį šeštadienį ir sekma
dienį, geg. 26-27 d., Jaunimo 
Centre vyksta Lietuvių Vetera
nų s-gos Ramovės ir L. D. 
Kung. Birutės K. Š. Moterų 
dr-jos suvažiavimas ir dešimt
mečio veiklos paminėjimas. Tą 
progą geriau paminėti Ramo
vės ir Birutininkių valdybos 
buvo susikvietusios spaudos at
stovus, kuriuos painformavo, 
duodamos žinių apie nuveiktus 
darbus, ateities veiklos gaires 
ir patį suvažiavimą.

Karuj organizacijos tikslas

Ramovė buvo įkurta 1950 m. 
balandžio 2 d. Chicagoje. Pir
masis jos pirm. buvo gen. P. 
Plechavičius, valdybą sudarė 
V. Mieželis, A. Rėkalitis, B. Mi- 
chelevičius ir P. Linkus. Vėliau 
pradėjo kurtis skyriai ir kituo
se miestuose, kaip New Yorke, 
Bostone, Clevelande, Detroite 
ir kt. Dabar jau yra skyrių An 
glijoje, Vokietijoje, Australi
joje ir tuose kraštuose, kur tik 
yra buvusių lietuvių karių. Ra
movės nariais gali būti visi bet 
kokio laipsnio buvę Lietuvos 
kariai. O šiuo metu priimami 
ir tie, kurie tarnavo svetimose 
kariuomenėse, bet nenusikalto 
Lietuvos valstybiniams tiks
lams.

Lietuvos karių sųsiorganiza- 
vimo tikslas yra tęsti lietuviš
kas karines tradicijos dabarti
nėse galimybėse. Todėl yra mi
nima kariuomenės šventė—lap
kričio 23 d., prisidedama prie 
iškilmingesnio Vasario 16 d. pa 
minėjimo, žuvusiųjų pagerbimo. 
Kariai ne tik patys nori paro
dyti savo tikrą ryžtą kovoti už 
Lietuvos laisvę, bet tą patrioti
nį jausmą nori įkvėpti ir jau
najai kartai, kad ir ji tęstų lie
tuviškas tradicijas, keltų lietu
vio ir Lietuvos vardą svetimuo
se kraštuose.

Iš nuveiktų Ramovės darbų 
reikia priminti paminklo žuvu- 
siems už Lietuvos laisvę pasta

Vėliavos pakėlimas mergaičių stovyklos metu 1959 m. Dainavoje

tymą Jaunimo Centro sodelyje 
ir jo globojimą. Paminklą, tie
sa, statė ne vien ramovėnai, bet 
ir kitos kariškos organizacijos 
bei savo aukomis visa lietuviš
ka visuomenė, bet kariai vado
vavo ir šį paminklą dabar, pri
žiūri. Paminklo statymas — tai 
buvo tartum protestas Lietu
vos okupantui, kuris nu
griovė Karo muziejaus sodelyje 
stovinti paminklą. Taip pat rei
kia vertinti Laisvės kovų mu
ziejaus įsteigimą ir nuolatinę jo 
priežiūrą.

Ilgai išliksiu darbai
Tačiau iš didžiųjų ir ilgai iš

liksiančių Ramovės darbų rei
kia labiausiai pabrėžti, tai lei
diniai, kurie iškelia mūsų lais
vės kovų istorinę reikšmę, kaip
O. Urbono “Žalgirio mūšis”, dr.
K. Jurgėlos anglų kalba para
šytas “Tannenberg 15 July 
1410”, kuris buvo ypatingai pla 
čiai paskleistas amerikiečių tar 
pe. Tikimasi greitu laiku išvy
sti M. Rėklaičio, K. Ališausko,
P. Žilio ir M. Maksvyčio ruo
šiamą Lietuvos karų istorijos 
populiarų veikalą,atitaisantį dau 
gybę klaidų, iškels naujų aspek 
tų į mūsų laisvės kovas ir mū
sų laimėjimus, kuriuos dažnai 
savinasi mūsų kaimynai lenkai 
ar kiti. O prof. S. Dirmantas 
ruošia kitą veikalą, kuriame 
bus surinkta visa medžiaga, iš
kelianti mūsų praeities karinius 
laimėjimus ir atitaisanti sveti
mųjų klaidinimus ir istorinius 
klastojimus. Be to, žurnalas 
“Karys’’ taip pat išsilaiko dau
giausia pačių karių lėšomis ir 
pastangomis. “Karį” redaguoja 
Z. Raulinaitis, administruoja L. 
Beleris.

Liet. Didž. Kunigaikštienės 
Birutės Karių Šeimų Moterų 
draugija yra tampriai susijusi 
su Ramove, todėl ji ir savo de- 

. šimtmetį švenčia kartu, kad vie 
1 ni kitiems galėtų padėti. Jie 
kartu išleidžia pirmajam dešimt

GROŽIO KARALAITĖS 
REIKALU

Šiais metais Tarptautinėje 
Chieagos Prekybos Parodoje 
Lietuvą yra numatoma atstovau 
ti keturiomis atskiromis šako
mis : Lietuvos paviljonu, tarp
tautiniu prekybos kiosku, pasi
rodymais scenoje ir grožio ka
ralaite.

Grožio karalaitės sritis yra 
nepaprastai svarbi Lietuvos po 
puliarinimo ir propagandos rei
kalams ir Lietuvai duoda daug 
naudos. Grožio karalaitė turi 
daug progų ne tik parodos me
tu, bet ir per ištisus metus da.- 
lyvauti amerikiečių televizijoje, 
radijo, scenoje, spaudoje ir reik 
štiš kaip tikra savo krašto re
prezentante, o ne kaip papras
ta gražuolė, kokia yra renkama 
maudymosi kostiume Atlantic 
City. Išorinė išvaizda yra svar
bus faktorius, tačiau ne pirmau 
jantis. Mergaitė turi būti išsi
lavinusi, inteligentiška, gerai 
mokėti anglų ir lietuvių kalbas, 
pažinti savo kraštą, žinoti Lie
tuvos istoriją, ekonominę bei 
politinę padėtį. Turi būti neve
dusi nuo 18 iki 28 metų am
žiaus.

Tokiai Lietuvos reprezentan- 
tei išrinkti Parodos rengimo ko 
misija yra sudariusi sekantį ko 
mitetą: pirm. p. Kriaučiūnienė 
(Krause), sekr. G. Antanaitytė 
(praėjusių metų gražuolė), na
riai L. Braždienė, Kaveckas ir 
Marčiulionis. Rinkimai įvyks 

; birželio 3 d. 1 vai. p. p. Jauni
mo Centre, 5620 So. Claremont 
Avė. Kandidatės, norinčios Lie
tuvos reprezentantės rinkimuo
se dalyvauti, turi registruotis 
šiuo adresu: L. Braždienė, 
6600 So. Whipple Avė., Chica
go 29, III. PR 8-5122. Regist
racijos baigiasi birželio 1 d.

Kandidatės apsirengimas rin 
kimų dienai: paprasta sekma
dieninė suknelė, aukštais kul- i 
nim batukais. Dėl smulkesnių 
informacijų kreiptis į registra
torę arba į B. Nainį, tel. PR 
6-3726.

Mergaitės yra kviečiamos 
gausiai šiame konkurse daly
vauti. Praėjusių metų gražuo
lės G. Antanaitytės patirtis ro
do, kad tokios rūšies Lietuvos 
reprezentavimas yra naudingas 
mūsų laisvės kovai, Lietuvos

mečiui paminėti Metraštį, kuria 
me bus smulki visos veiklos 
apybraiža. Ten bus paminėta 
taip pat ir Birutininkių veikla. 
Ramovės pirmininku šiuo metu 
yra prof. S. Dirmantas, o Bi
rutininkių — L. Stasiūnienė.

Reikia tikėtis, kad gegužės 
į 26-27 d. įvykstančiame šių dvie 
jų organizacijų suvažiavime da
lyvaus ne tik visi buvę Lietu- 

jvos kariai, jų šeimos, bet ir 
(daugelis mūsų tautiečių, kurie 
! negali nesidomėti savo tautos 
'laisvės kovomis ir už laisvę žu 
įvusiųjų pagerbimu. A. Dalius

populiarinimui svetimtaučių tar 
pe ir pačiai mergaitei.

Kuri gi iš jaunų mergaičių 
nenorėtų vaikščioti televizijos 
ekrane su užrašu Miss Lithua- 
nia.

Bronius Nainys,
Parodos ruošimo kom. pirm.

MOTERŲ S-GOS SUSIRINKI
MAS

A. L. R. K. Moterų sąjungos 
75 kp., Šv. Kristinos parapijos, 
susirinkimas įvyko Emilijos 
Gudgailienės namuose. Namų 
šeimininkė ir pagalbininkė Ma
ry Ann Maneiko labai meilai pri 
ėmė ir skaniai pavaišino.

Pirm. U. Rastenienė atidarė 
susirinkimą: M. Janulis ilsisi 
savo namuose pergyvenus sun
kią operaciją Little Company 
of Mary ligoninėj. Pauline Kai- 
ris išbuvus 2 savaites St. Jo
seph’s Health Resort dabar il
sisi savo namuose. Dv. vadas 
kun. J. Vėlu tis vadovavo maldai 
už sergančias.

Padėkos laiškeliai buo per
skaityti nuo Pauline Kairis ir 
Donna Žilis. Dėkojo sąjungie- 
tėm už malonų užjautimą ir do 
vanėlę.

Donna Kamm, Chieagos Apskr. 
pirm., užkvietė nares dalyvauti 
apskričio susirinkime, kuris į- 
vyks geg. 27 d. Jaunimo Cent 
re.

Sophie Urbik sugrįžo pavie
šėjus 6 savaites Californijoje 
ir pristatė naują narę Berthą 
Willey.

Vienbalsiai nutarta mišias 
užprašyti marijonų koplyčioje 
gegužės mėnesį už motinas, gy
vas ir mirusias, ir birželio 
mėn. už tėvus. Mary Ann Mi- 
neiko buvo paskirta užprašyti 
mišias.

Vicepirm. Ann Dolik dukte
riai buvo surengta priešvedybi- 
nė puota ir buvo apdovanota 
puikiom dovanom.

Veiklios narės Mary Ann Mi 
neikos 1 m. anūkas, labai sun
kiai susirgo, bet dabar grįžo 
iš ligoninės.

Dvasios vadas uždarė susirin 
kimą įdomia kalba apie artimo 
meilę ir maldą.

Ateinantis susirinkimas įvyks 
Donna Žilienės ir Uršulės Rašte 
nienės namuose, 3751 West 
112th Place. Kviečiam visas at
silankyti.

Donna žilis

PAVYKUSI VAIKŲ IR TĖVŲ 
IŠVYKA J GAMTĄ

Gegužės 20 d. tėvų ir vaikų 
išvykoj dalyvavo virš 300 
žmonių, iš kurių 120 buvo vai
kų. Pažymėtina, kad vaikų el
gesys buvo labai girtinas, ką 
atžymėjo atvykusi Birutė Sala- 
veičikaitė - Redman. Vaikai bu
vo visą laikeį užimti mok. M. 
Pėteraitienės, besirengiant fes
tivaliui. Čia pat buvo laimės 
giraitė, kur visi vaikai susira
do sau dovanų — skrybėlaičių, 
bankelių, su gėlėmis vazonų ir 
kitokių dalykų. Viena mergytė 
gyrėsi, kad ji esanti laiminga, 
nes gavusi gyvą kačiuką. Išvy
koj veikė pirmos med. pagal
bos punktas. Buvo bendri sta
lai visiems dalyviams, kur al- 
vudietės, Augustaitienės, Bur- 
levičienės, Bosienės, Rabašaus- 
kienės įr kt. padedamos, vaiši
no svečius ir jie patys savo 
maistu prisidėjo. Visi dalyviai 
gaivinosi skania gira. Tvarka 
buvo pavyzdinga, nė vienas da
lyvis nerūkė ir nevartojo svai
galų. Be to buvo Alvudo litera
tūros stalas, kur neseniai išlei
stas žurnalas "Visapusiškos svei 
katos ugdytojas” išsiskyrė iš 
kitų organizacijų leidinių. Iš
vyka baigėsi su saulės laida, 
kai visi . dalyviai patenkinti 
traukė namolei. Prie Alvudo su 
ruoštos išvyko daugiausia pri
sidėjo dr. J. Adomavičius ir 
inž. J. Slabokas. Fab.

LIETUVIŲ ŪKININKŲ 
ŠVENTADIENIS

Gegužės 27 d. Lietuvių Ūki
ninkų sąjunga ruošia Jaunimo 
Centre savo organizacijos me
tinį lietuvių ūkininkų šventa
dienį. Programoje numatyta: 
10:30 v. r. gėlių padėjimas prie 
paminklo žuvusiems Jaunimo 
Centro sodely. 11 v. pamaldos 
jėzuitų koplyčioje už tragiškai 
žuvusius Suvalkijos ūkininkus. 
12 v. Jaunimo Centro salėje 

i Lietuvių Ūkininkų s-gos prave
dama programa, kurioje bus 
prel. M. Krupavičiaus praneši
mas, Liet. Ū-kų s-gos garbės 
narių bei svečių žodis. Liet. 
Ū-kų s-gos pirmininko ir sek
retoriaus supažindinimas su ūki 
ninku organizacijos kūrimosi 
eiga ir linkme. Šion ūkininkų 
šventadienio programon kviečia 
mi visi. Valdyba

IŠARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Dr. J. Zubrickas su žmo
na Emilija, gyv. Kankakee, III., 
atvyko į Falimo Wisc., kur ap
sigyveno prie didelio ežero 
kranto, ištisom dienom žuvau
ja. Jiedu žada ten išbūti savai
tę laiko. Kviečia savo bičiulius 
juodu aplankyti.

— Aleksandras Ružancovas, 
mūsų garbingas bibliografas, 
šiemet susilaukė 50 m. sukak
ties kai šioj srity darbuojasi. 
Jau 1912 metais jisai sudarė sa 
vo apskrities dalyvavimo 1812 
m. kare prieš Napoleoną knygų 
ir laikraščių bibliografiją, bet 
dar rusų kalba. Jau sueina 40 
m. kai jisai dirba gudų ir lietu
vių bibliografijos srity (pirma
jame “Knygų” numery paskel
bė Lietuvoje išleistų gudiškų 
knygų bibliograf ją).. Bibliogra
fijos darbui A. Ružancovas yra 
ruošęsis Maskvoj pas prof. J. 
V. Gotje ir pas Šaniavsio liau
dies universiteto dėstytoją L. 
Chavkin. Dabar yra lietuvių bi
bliografinės tarnybos vedėjas 
ir gyvena 1132 North Walnut 
St., Danville, III.

BRAZILIJOJE
— Nijolė Semėnaitė, mūsų 

bendradarbė Brazilijoje, studi
juojanti Sao Paulo universitete 
laimėjusi Fulbright stipendiją, 
šiuo metu keliauja po Urugva
jų, Argentiną ir kitus Pietų A- 

'merikos kraštus. Ji yra gavusi 
stipendiją Wisconsin universite
te ruoštis magistrės laipsniu ir 
yra pakviesta minimame univer 
sitete dėstyti ispanų kalbą, su
teikiant jai asistentės vietą is
panų - portugalų kalbų sky
riuje.

i

PENKERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS

Monika Bukantiene
Jau suėjo penkeri motai, 

kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimą 
motiną ir seserį, kurios nete
kome 1957 m. geg 25 dieną.

Nors laikas tęsiasi, bet 
mes jos negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas sutei
kia. jai amžiną ramybę.

Už jos sielą užprašytos šv. 
Mišios Dievo Apvaizdos pa
rapijos bažnyčioje ir taipgi 
kitose bažnyčiose.

Maloniai kviečiame- visus — 
gimines, draugus ir pažįsta
mus pasimelsti už a. a. Mo
nikos Bukantienės sielą.

Nuliūdę: Duktė, sūnus, ve
lionės brolis ir kili giminės.

Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybės, etc.
3237 W. 63rd St. Chicago 29, DI. 

Tel. 434-4«(!0
Parduotuvė atdara ir sekmadie

niais.




