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Iš Vakarų ir Rytų Vokietijos gyvenimo

NORI PINIGU, NUGRIAUK SIENA
Rytų Vokietijos raudonųjų režimas prašo Bonnos pinigų, Adenaueris 

perrinktas krikščionių demokratų partijos pirmininku

DORTMUND, Vakarų Vokie
tija. — Kancleris Adenaueris 
užvakar pareiškė, jog Vakarų 
Vokietija, gal būt, suteiks ko
munistiniam Rytų Vokietijos re 
žimui paskolų, jei raudonųjų 
siena, dalinanti Berlyną, bus 
nugriauta — bus atidarytas pa
sienis.

Kancleris spaudos konferen
cijoje Dortmunde pareiškė, — 
jog maisto trūkstant! Rytų Vo
kietija paprašė iš Vakarų Vo
kietijos 825 milijonus dolerių 
paskolą prekybos reikalams su 
Bonna. Tačiau jis pasakė, kad 
paskolos suteikimas reikštų šie 
nos nugriovimą ir sugrąžinimą 
laisvo susisiekimo Berlyne.

Adenaueris pareiškė, jog jo 
ministerių kabinetas praėjusį 
mėnesį svarstė Rytų vokiečių 
pagalbos prašymą.

“Jei jie ką nors mūsų prašy
tų”, — pareiškė jis, — “ma
žiausiai siena privalėtų nebe
veikti”.

Pagalbos reikalas Rytų vo- • tonu ginčą, kuris dabar esąs 
kiečiams išėjo viešumon praė- baigtas.

Buvęs generolas Jouhaud prašo 
OAS padėti ginklus

Slaptosios armijos byla pralaimėta. Nori taikos Alžirijoje

PARYŽIUS. — Buvęs gene- somybės ir įsakyti slaptosios 
rolas Edmond Jouhaud teismo! armijos žudikams padėti savo
pasmerktas mirti dėl dalyvavi
mo generolų sukilime 1961 m. 
Alžire, vakar prašė Slaptosios 
Armijos organizacijos (OAS) 
baigti terorą Alžirijoje.

Aukščiausias teismas pirma
dienį atmetė Jouhaud apeliaci
ją peržiūrėti jo bylą — pakeis
ti mirties sprendimą.

Tik prezidentas Charles de 
Gaulle turi galią išgelbėti bu
vusį generolą Jouhaudą. Nesą 
ženklų, kad jo pasigailėtų, bet 
Jouhaudo apeliacija prailgino 
jo gyvenimą.

Jouhaud savo prašymą iš mir 
ties vienutės pasiuntė buvusiam 
generolui Salanui, kuris nuteis
tas kalėti iki gyvos galvos, kaip 
Slaptosios Armijos organizaci
jos (OAS) ir generolų sukilimo

akivaizdoje alžiriečių nepriklau

Sumažėjo pareika
lavimai

BONNA. — Užsienio parei
kalavimai Vakarų vokiečių pra
monės reikmenų nukrito beveik 
13 procentų balandžio mėnesį. 
Tai pranešė ekonomijos minis
terija.

KALENDORIUS
Birželio 7 d.: šv. Robertas, 

Milda.
Birželio 8 d.; šv. Medardas, 

Meirūnas, Akytė.

ORAS

Oro biuras praneša; Chica- 
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 70 laipsnių, galimas lie
tus su perkūnija; rytoj — ga
limas lietus, truputį pasikeis o- 
ro temperatūra.

Saulė teka 5:16, leidžias 8:22.

jusį mėnesį, komunistų režimo 
laikraščiui “Neues Deutsch- 
land” pranešus, jog Rytų Vo
kietija norėtų kasmet gauti 3 
milijonus tonų anglies iš Vaka
rų vokiečių per sekančių 10 me
tų, ir dar svarbių įrengimų.

Adenaueris taipgi pasakė, kad 
jis jaučiąs, kad Jungtinių A- 
merikos Valstybių pasiūlymai 
suorganizuoti tarptautinę komi
siją, kuri kontroliuotų susisie
kimą su Vakarų Berlynu per 
komunistų valdomą teritoriją, 
turėtų palikti tik siūlymais.

Pradžioje Jungtinės Ameri
kos Valstybės siūlė sudaryti 13 
narių komisiją, kurioje 'būtų 
Jungtinės Amerikos Valstybės, 
Britanija, Prancūzija, Sovietų 
Rusija, Švedija, Šveicarija, Aus 
trija, Čekoslovakija, Lenkija, 
Vakarų Vokietija ir Vakarų 
Berlynas, Rytų Vokietija ir Ry
tų Berlynas.

Adenauerio pasipriešinimas 
šiam planui sukėlė su Washing-

ginklus ir leisti musulmonams 
gyventi taikoje.

Jouhaudo prašymas yra ar
mijos teroristams įsakymas, ku 
rį jis ragina Salaną pasirašyti.

Jouhaud pareiškė, kad slap
tosios armijos byla pralaimėta.

Indonezija gaus 
daugiau ginklų iš 

Rusijos
JAKARTA, Indonezija. — In- 

donezai greitai gausią kontro
liuojamų sviedinių ir dar mo
derniškų sprausminių lėktuvų 
iš Sovietų Rusijos sustiprinti 
Indonezijos karinėms jėgoms 
prieš olandus. Tarp Indonezijos 
ir Olandijos įsitempė santykiai,

vadas. Jis ragina Salaną stoti nes indonezų prezidentas Sukar.
no nori pasiimti Vakarų Nau
jąją Gvinėją.

New Yorke pagerbė astronautą Carpenteri — Paviešėjęs pas prezidentą Kennedy Baltuosiuose 
Rūmuose, astronautas nuskrido užvakar j New Yorką, kur jis buvo pagerbtas. New Yorko meras 
prisega medalį astronautui Carpenteriui. Pagerbimo iškilmės buvo New York Waldorf viešbutyje. 
Iškilmėse irgi dalyvavo (iš kairės į dešinę) buvęs prezidentas Hooveris, Walter Williams, Mereury 
projekto įstaigos direktorius; Mrs. Carpenter, ir buvęs prezidentas Trumanas (UPI)

Adenaueris turėjo spaudos 
konferenciją, baigus krikščionių 
demokratų keturių dienų meti
nį kongresą. Kongresas perrin
ko jį partijos pirmininku. Jis 
gavo 391 iš 461 balso, palygi
nant su 427 iš 441 prieš dvejus 
metus.

Užvakar 19 delegatų balsa
vo prieš jį, o 46 susilaikė; 5 
balsai paskelbti negaliojančiais. 
Užvakar dienos balsavimai jam 1 
davė dar kitus dvejus metus 
darbo.

Rusk pasveikino nauja
Italijos ministerj

ROMA. — Valstybės sekre
torius Dean Rusk savo rašte, 
pasiųstame Attilio Piccioni, Ita
lijos naujam užsienio reikalų 
ministeriui, pareiškė viltį, jog 
greitai įvyksiąs jų susitikimas. 
Tai pranešė užsienio reikalų mi 
nisterija birželio 4 dieną. Ge
ros valios notą įteikė Jungtinių 
Amerikos Valstybių ambasado
rius Frederick Reinhardt.

SENATAS PRIEŠ 
PAGALBĄ

KOMUNISTAMS
WASHINGTONAS. — JAV 

senatas 57 balsais (prieš 21)
vakar nutarė, kad Amerika ne- Į va* birželio 3 dieną skrido virš 
turi duoti pagalbos jokiam | Osty minint Norvegijos aviaci- 
kraštui, kur valdžioje yra ko
munistai ar marksistai. Nuta
rimas padarytas visų pirma 
galvoje turint Jugoslaviją.
Šiandien senatas balsuos bend
rąjį užsienio pagalbos įstatymo 
projektą. Šis senato nutarimas 
esąs ryškus protestas prieš 
Kennedžio užsienio politiką ko
munistinių kraštų atžvilgiu.
Taip aiškina šią žinią paduoda
mi komentatoriai.

1$ VISUR
— Sirijos premjeras vakar 

pasiūlęs sudaryti Sirijos, Egipto 
ir Irako sąjungą.

— San Francisco mieste, Cal., 
vakar žemė drebėjo; nieko ne
pranešta apie nuostolius.

— Lenkijoje pabrango bul
vės. Jaučiamas maisto trūku
mas.

— JAV akcijos (Šerai) kyla.

Posėdžiavo Amerikos Lietu vių Bendruomenes Taryba Naujausios

Amerikos Lietuvių Bendruomenės trečiosios Tarybos antrosios sesijos birželio 2—3 dienomis 
Clevelande*dalyviai. Iš k., j d. 1 eilėj: A. Mikulskis, dr. A. Nasvytis, O. Ivaškienė, J. Šlepetys, S. 
Barzdukas, dr. J. Sungaila, dr. B. Matulionis, J. Jasaitis, V. Adamkavičius; 2 eil.: NN, A. Giedrai
tis, S. Dzikas, J. Dailidka, V. Kamantas, T. Blinstrubas, J. Ignatonis, dr. A. Razma, V. Volertas, 
A. Rėželis, J. Januška; 3 eil.: Izbiekas, K. Drunga, J. Švedas, J. Bagdonas, B. Shotas, dr. P. Kisie
lius, dr. V. Vardys, A. Mackus. (Nuotr. V. Pliodzinsko)

Žuvo 42 komunistai
partizanai Vietname
SAIGON, Pietų Vietnamas. 

— Pietų Vietnamo kariniai da
liniai, pagelbstimi JAV helikop 
terių, užmušė 42 komunistus 
partizanus ir neteko 17 vyrų 
trijose kovose pirmadienį. Tai 
užvakar pranešė patikimi šal
tiniai.

— Turkijos parlamento narys 
Nuri Beser užvakar buvo nu
teistas kalėti vieneriems me
tams kalėti, kad įžeidęs armiją.

— Pagerbta Norvegijos a- 
viaeija. šešių valstybių lėktu-

jos 50 metų sukaktį.
— Laoso komunistai sutikę 

įeiti į laosiečių koalicinę vy
riausybę be jokių sąlygų. Koa
licinės vyriausybės premjeru nu 
matytas “neutralus” princas 
Phouma.

KOMUNISTU SIAUTĖJIMAS VENGRIJOJE
Štai kaip atrodo raudonųjų skelbiama "laisvė"

Mūsų korespondentas Italijoje

ROMA. ■— Užsispyrusiai, pas- nimo religinis mokymas esąs kurie nieko nepaisydami reika-
toviai, nepermaldaujamai vyks
ta religinio gyvenimo slopini
mas komunistų pavergtoje Ven 
grijoje, nors tuo pačiu laiku 
oficialūs komunistiniai šaltiniai 
ypač užsienyje įtikinėja, kad są
žinės laisvė esanti garantuota, - tikinčiųjų perpildytos bažny-
kad kulto praktikavimas esąs 
nekliudomas, kad vaikų ir jau-

Atbaidyti nuo karų

' APIBŪDINTA KARINĖ ROLĖ
Prezidentas Kennedy pasakė kalbą West Point karinės 

akademijos graduantams
WEST POINT, N. Y. — Pre

zidentas Kennedy vakar pareiš
kė, kad ateityje JAV generolų 
uždavinys būsiąs sulaikyti ka
rus, kovoti ir juos laimėti.

Amerikos galva nuskrido iš 
Washingtono į JAV karinę aka
demiją West Point, N. Y., pa
sakyti kalbą 1962 metų laidos 
graduantams.

Prezidentas Kennedy pabrė
žė, jog senos karo sąvokos pa
sikeitė. Todėl profesionalas ka
rys susiduria su naujomis ne- — 1,000 studentų korėjiečių 
karinėmis problemomis: diplo- Seoulo mieste vakare demons- 
mafija, tarptautinė politika ir travo prie Amerikos ambasados 
ekonomija, kaip ir kovos klau- rūmų, parodydami nepasitenki-; 
Simais. nimą dviejų amerikiečių karių

Šiandien svarbiausias proble- elgesiu.

plačiai leidžiamas, — rašo Va- lauja religijos pamokų, paten- 
tikano dienraštis “L’Osservato- ka į nepatikimo elemento są-
re Romano” gerai dokumentuo
tame straipsnyje apie Bažny
čios persekiojimus Vengrijoje.

Užsienio turistams rodomos

čios, rodomi kunigai, kurie ta
riamai naudojasi pilna laisve 
savo apaštalavime, rodoma “ka
talikų akcija”, kuriai tariamai 
niekas nekliudo atlikti savąją 
misiją.

Tačiau akylesnis stebėtojas 
po šia oficialia priedanga gali 
pamatyti visai kitokią tikrovę. 
Iš tikrųjų, tikinčiajam Vengri
joje šiandien reikia turėti ne
maža drąsos, jei jis nori nueiti 
į pamaldas. Norėdamas sekma
dienį išklausyti mišias, jis turi 
važiuoti kiek galint toliau nuo 
savo gyvenamosios vietos, kad 
paspruktų nuo budriai jį sekan 
čių komunistų partijos parei
gūnų akių ir išvengtų nemalo
nių pasekmių darbovietėje ar 
kitose valdžios įstaigose. Tėvai 
mokyklose, tiesa, teoretiškai ga 
Ii reikalauti savo vaikams reli
gijos mokymo, bet mokyklų va 
dovybės yra įpareigotos taip 
“apšviesti” tėvus, kad jie tokio
mokymo nereikaltutų. Mokiniai, vo pareigose. Praėjusiais metais

mas neišspręsi karine jėga, — 
prezidentas pareiškė 621 gra- 
duantui West Point rūmuose.

Rapacki j Kubę

VARŠUVA. — Adam Rapac
ki, Lenkijos užsienio reikalų mi 
nisteris, pradės vizitą Kuboje 
sekantį šeštadienį. Tai užvakar 
pranešė lenkų spaudos agentū
ra.

rašus ir galutinai užsikerta sau 
kelią į aukštesniąją mokyklą.

*
Valstybinė kulto įstaiga yra 

visai užgniaužusi bažnytinės 
hierarchijos laisvę. Visose vys
kupijų kurijose Kulto įstaiga 
turi savo komisarus, kurie kon
troliuoja visą vyskupijų valdy
tojų — vyskupų, apaštališkųjų 
administratorių ar kapitalų vi
karų — veiklą.

Praėjusių metų spalio mėn. 
mirė Kaloesa arkivyskupas Gro- 
esz. Jo vieton arkivyskupijai 
valdyti Šv. Sostas paskyrė vys
kupą Bard apaštališkuoju ad
ministratorium. Komunistinė 
Kulto įstaiga ne tik nepripa
žino šio paskyrimo, bet vysk. 
Bard suėmė ir ištrėmė į kaimo 
parapiją. Tas pats anksčiau bu 
vo padaryta eilėje kitų vysku
pija.

Tuo komunistinės Kulto įstai 
gos siautėjimas dar nesibaigia, 
—- rašo toliau Vatikano dien
raštis “L’Osservatore Romano”. 
— Prieš kiek laiko ji ryžosi 
galutinai likviduoti tuos kuni
gus, kurie pasižymi uolumu sa-

zmios
— Diplomatai dabar ruošia 

kelią Prancūzijos prezidentui 
Charles de Gaulle atvykti į A- 
meriką vizito. Vizitas numa
tomas šios vasaros gale. Vals
tybės sekretorius Rusk šio mė
nesio gale matysis su Prancū
zijos užsienio reikalų ministerių 
de Murville aptarti vizito klau
simo.

— Slaptosios Armijos orga
nizacijos (OAS) slaptas radijas 
vakar pranešė, jog ji Alžirijo
je vėl pradės terorą, kadangi 
nepasisekė susitarti su musul
monais.

— Buvęs viceprezidentas Nix- 
onas pirminiuose rinkimuose no 
minuotas California guberna
torium.

— Rytų Vokietijos komunis
tai visai nebeslepia, kad raudo
nųjų rojuje trūksta maisto.

— JAV vakar Nevadoje po 
žeme išbandė atominę bombą.

Kinijos raudonieji
šaudė į minię

H'ONG KONG. — Du pro- 
nacionalistų kinų laikraščiai va
kar pranešė, jog raudonosios 
Kinijos kareiviai atidaėr ugnį 
į triukšmaujančias minias Can- 
tone. Žmonės sukėlė riaušes, 
kadangi jų neleido į traukinį 
važiuoti į Hong Kongo pasienį.

Kinų kalba leidžiamas laik
raštis “Hong Kong Times”, na
cionalistų subsidijuojamas, pra
nešė, jog Cantone 10,000 as
menų sukėlė riaušes. Daugiau 
kaip 100 kinų žuvo ar buvo 
sužeisti pirmadienį po pietų.

daug kunigų buvo areštuota. 
Tikslus areštuotųjų skaičius nė
ra žinomas. Žinoma, kad tik 
maža jų dalis buvo viešai tei
siami už uolų kunigiškų parei
gų atlikimą, ypač už jaunimo 
religinį mokymą. Daugelis kitų 
kunigų buvo šaukiami į milici
ją tardymams. Po šių tardy
mų Kulto įstaiga pranešė vys
kupijų valdytojams, kad visa 
eilė kunigų turi būti “suspen
duoti” ir pašalinti nuo einamų 
pareigų. Jei tai greitu laiku ne
bus padaryta — grasino Kulto 
įstaiga — visi šie kunigai bus 
areštuoti... Vyskupijų valdyto
jai iš karto mėgino priešintis 
tokiam Kulto įstaigos įsaky
mui, — pastebi “L’Osservatore 
Romano”, — bet šių metų ko
vo mėnesį įsakymas buvęs pa
kartotas su naujais dar griež
tesniais grasinimais.

Taip iš viso 64 kunigai buvę 
pašalinti iš einamų pareigų ir 
ištremti į tolimus užkampius, 
kur turi gyventi griežtoje komu 
nistinės milicijos priežiūroje be 
teisės užsiimti kokia nors ku
nigiška veikla.

Vatikano dienraštis straipsnį 
baigia, primindamas Vengrijos 
primą karsKnolą Mjndszentyį, 
kuris jau 14 metų yra areštuo
tas ir atskirtas nuo giliai ti
kinčios ir už savo laisvę kovo
jančios tautos.

Nuo 1956 metų, kai Vengrijos 
laisvės kovotojai kardinolą iš
laisvino iš komunistų kalėjimo, 
jis yra priverstas gyventi ame
rikiečių ambasadoje Budapeš
te be jokio kontakto su savo 
žmonėmis. Ir šiandien — baigia 
“L’Osservatore Romano” — 
kardinolas Mindszenty yra gy
vas persekiojamos Vengrijos 
Bažnyčios ir kenčiančios veng-



2 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. birželio mėn. 7 prašomi nedelsiant registruotis pianu. Programa ir bendri pus- sekmadienį, gegužės 20 d. Susi- 
savo skyrių valdybose, o valdy- ryčiai buvo baigti sugiedant rinkę paskutinį kartą prieš va- 
bos savo ruožtu prašomos tokią ateitininkų himną.
registraciją vykdyti ir užsire
gistravusių sąrašą iki rugp. 1

Rengėjai padėjo nemaža pa
stangų šios šventės suruošimui.

saros atostogas, dainavom su 

(Nukelta į o psl.)
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talpų ir visoms kitoms stovyk
lavimo išlaidoms apmokėti. Ma
žamečiams bus taikomas suma
žintas mokestis atitinkamai pa
gal amžių.

d. pasiųsti Detroito ASS sky- Gaila, dalis vietų buvo neužim
tų. Moksleiviai ir studentai su
darė daugumą, sendraugiai ir

riaus pirmininkui J. Mikai, 
8277 Sussex, Detroit, Mich. 
Kam patogiau, gali ir individu
aliai registruotis Detroito adre
su.

Tikimasi, kad stovyklautojų 
skaičius šiemet bus didesnis; 
būtina laiku gauti registracines 
žinias.

Visus sendraugius ir skyrių 
valdybas prašome skirti tinka
mą dėmesį šiai savaitei ir vi
sais galimais būdais prisidėti 
prie jos pasisekimo.

ASS Centro Valdyba

S P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezlstaa 

aparatai-Protezai. Med. bau 
šeimos, matyti, pabiioio lie- I A dažai. Spee. pagalbu, kojoms 
. (Arch Supporta) ir t.ttaus. Šventes proga keletas pa- yaj 9.4 ir 5.g, šeštadieniais 9-1 
Stabų. ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB

Parengimo pavadinimas “Šei- J 2850 W. 63rd St., Chicago 29, III
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Tradicine at-kų šeimos 
šventė

Gegužės 27 d. Chicagoje į- 
vyko Jaunimo Namuose ateiti
ninkų šeimos šventė, kurią su-

Federacijos vado 
pranešimas

Remdamasis Ateitininkų Fe
deracijos konstitucija (5 ir 9 
paragrafais) ir Federacijos vai
dybos gegužės 26 posėdžio nu-, Iš anksto pasitvarkę stovyk- 
tarimu, šiuo pranešu, kad Ne- lautojai šiemet galės apsistoti 
paprastoji konferencija yra šau Napoleono motelyje, į kurį nuo 
kiama 1963 vasario 21-24 New Dainavos vaižuojamą apie 12
Yorke, Jungtinėse Amerikos minučių. Motelyje apsistojimo ...... , .
Valstybėse. Atstovų rinkimų sąlygos yra šitokios: savaitinis-, o ■*

kambarį ba.

mos šventė” dar nesudaro pa-1 
rengimo šeimynišku ir neduoda j 

jai šventiškos nuotaikos. Jei pa 
vięnėse šeimose yra ruošiamos J 
šeimos šventės, tai ten yra šven 
,'čiama šeimos narių ypatingi at- 
siekimai — mokslo užbaigimas, 
profesinė pažanga ar įvairios 
sukaktys. Ar ateitininkų šeimos 
šventė netaptų šeiminiškesnė, 
jei ta proga būtų pristatymas 
narių, daugiausiai atsiekusių 
per metus moksle, mene, muzi

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. IR X. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą. 

O©1 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1532 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied. išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 West 63rd Street
koje, literatūroje, visuomeninia' lo—ial'vak Trečia
me veikime ir profesijoje? Yra, ^kį’.3^tarus
per metus mirusių idėjos bro- i Rez- feief. WAii>r<w»k 5-5076 

lių čia ir Lietuvoje, yra reikš- iusz. he 0-1070
tvarka ir konferencijos darbo- , mokestis moteliui už g j 1Q organizacijos ar pavienių
tvar ė us pas e. tos veiau. , su vigu a ova 0 ’ * valandą šv. mišias ir pasakė pa narių sukakčių, yra narių, ku- j akušerija ir moterų eigos

Srnias Suziedel.s statoma lova vaikams - 1 dol. kankinami dėl ateitiL 6449 So. Rd. (Oauford
t; maitinantis stovyklo- , . . %-j. ", ' • •

DR. K. G. BALUKAS

Ateitininkų Federacijos vadas uz parą;
je, savaitinis mokestis ųž mais- beginant sudėtas aukas, primi

nė mirusius dr. Dielininkaitį ir
ninkiškų idealų bolševikų ir na- Medical Building). tel. LU 5-6446

. . _ _ ' V a T n 4 on a 11 o r* i vyy o "T r. i TT A _

$11.00 per year outside of Chicago and in Canada. S
5 Prenumerata: Metams y2 metų 3 mėn. 1 mėn. E
s Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 $7.00 $4.00 $1.75 E
= JAV ir Kanadoj $11.00 $6.00 $3.50 $1.50 5

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

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

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

iniiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiuiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiE

Telefonas: GRovehell 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Sd.

12 Ir 7- 
išakyrus

Valandos 9 
susitarimą, 
uždaryta.

9 v. v. pagal 
trečiadienius.

Ofiso ir buto tel. OUymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Conrt. Cicero
Treč. Ir aeš-

Registracija stovyklinei — 15 dol. suaugusiems asme
sendraugiu savaitei į niui ir registracijos mokestis — ateitininkiškuosius

5dol. dalyviui. Norintieji mote- . n J. 
Ateitininkų sendraugių sto- lyje apsistoti; būtinai turi užsi. idealus ir kyiete visus jungtis į 

vyklin.ė savaitė šiemet bus rug-. registruoti iki Iiepds 15 d.; įmo- ^endr^ mald^ TJa™aldlĮ metu 
piūčio 12-18 d. Dainavoje, Man- k&dami 15 dol užstato už kam_ giedojo sol. D. Kucemene. 
chester, Mich. Šią savaitę ruo- barį Registruotis pas dabartinį Bendrų pusryčių metu pra
šia ASS centro valdyba, o jos stovykjos kapelioną — admi- gramą pravedė dr. P. Kisielius, 
ądministraciniais reikalais rūpi- nįstratorių kun. dr. P. Celiešių Jaunučiai ateitininkai: Birutė 

šiuo adresu: Lithuanian Youth Lieponytė, Rasa Šoliūnaitė,

prof. J. Dovydaitį, kurie mirė
cių koncentracijos stovyklose,. 
daug brolių yra paaukoję savo . 
gyvybę už Kristų ir tėvynę. Ar j 
gali būti tinkamesnė proga pa- j 
minėti ir pagerbti tuos, kurie j 
ateitininkiškus idealus aukščiau f

Valandos
atsiliepia.

pagal susitarimą 
skambinti MI

Jei ne- 
S-0001

Kasdien 10-12 b 
tad. tik 10-12.

4-7

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 West 69th Street 

Spee. ORTHOPEDINES LIGOK 
Priešais s\. Kryžiaus ligoninę.

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo 6-8 vai. v. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadtentais h 
kitu laiku susitarus telefonu.
______Telef. REpublic 7-2290.

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

keičia stiklus ir rėmus 
4456 8. Callfornia Avė. YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak.. trečiad.
uždaryta, gežtad. 10 v. r. iki 3 p p

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

Rėžia.: 3241 West 66t.li Place 
Tel.: REpublic 7-7868

Dr. S. B IEŽSS
CHIRURGAS

Statė UŽ savo gyvybę? Dalis jų į Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; treč.
uždaryta. -Antrad. ir penkt. vakarais

naši Detroito ASS skyriaus val
dyba. Abi valdybos nustatė,
kad suaugusieji stovyklautojai rd„ Mailchester,' Mich, 
šiemet turės mokėti po 30 dol.: 
už visą stovyklavimo laiką, šis Visi kiti, kurie planuoja ap- 
mokestis imamas maitinimo, pa sistoti pačioje stovyklavietėje,

yra mūsų tarpe, bet mes vieni 
kitų pakankamai nepažįstame. 

Ne pomirtiniais nekrologais,

nuo 7 iki 8.

Camp Dainava, 15100 Austin Audronė šimaitytė ir Jonas Lie o gyvu žodžiu iš gyvų idėjos
ponis padeklamavo, Algis Ingau 
nis, Antanas Tauginas pagrojo 
akordeonu, Rasa Šoliūnaitė ir 
Daiva Matulionytė paskambino

Kai kalbama apie vasarinius kostiumus, 
mes turim daug kainų, daug stilių, daug 
medžiagų, daug raštų, daug spalvų, bet

tik vienų temperatūrų — VESIĄ

brolių, kančia patvirtinusiųjų 
ateitininkiškų idealų šventumą, 
uždegsime jaunesniųjų sieloje 
meilę ir pasiaukojimą Kristui 
ir tėvynei.

Vytautas Galvydis
i

Pax Romana dienai praėjus1
Gegužės 1 3d. buvo suruošta 

Chicagos studentų ateitininkų 
Pax Romana diena. Jėzuitų kop 
lyčioje vysk. V. Brizgys atna
šavo šv, mišias. Kučėnienė gra-

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

l'rečlad. ir Kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rez. VVAlbroOk 5-3048

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

(Spec. plaučių ir širdies)
756 AVest 35tli Street

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

Trečiad. susitarus.
Dienos metu tel. CA 5-5010 

Tel. Ofiso — BI 7-0400.

Tel.: RJfiliance 5-1811
0R. W£LTER I. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street 
Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:39-8:80 
vai. vak šeštad 1—4 vai. trečiad.

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

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

chburgija
Ofisai: 7958 S. Western Avė., tel. 

6-0091; 392 E. 169tb St., Harvey,
Iii., tel. EDison 3-4383; 80 N. Mi
gau Avė., gulte 808, tel. CE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą

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

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

Valandos pagal sųsitarima

' M ottso ir butu OLymnie 9-4159
* DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus 'trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
G449 So. lbilaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Porest, III. 

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

neatsiiiepia skambinti TE 9-1071.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 W. 63d. St. 
Ofiso tel. REUance 5-4410* 

Rez. tel. GRovehilI 6-0617
Valandos: 1-8 p. m. Ir 6-8 d m.

Penkt. tik 1—s p. m.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

LENGVAS 

IR TINKAMAS 

DABAR IR IŠTISĄ 

VASARĄ

Įkainota ^39*50 ir virš. 

Kreditas nemokamai

r
ije vargonavo, o programos me
tu akomponavo Nerijai Linke
vičiūtei, kuri tikrai visų širdis 
sušildė savo nuoširdumu. Arvy
das Tamulis sklandžiai pravedė 
programą. Aušrelė Skirmuntai- 

Baldus, Parlor setus, Miegamojo tė gerai atpasakojo Pax Roma- 
katnbario setus, Televizijas, Ref- na istoriją. O liaudies linksmu- 
rigeratorius, Karpetus, Virtuves' mums perdavė Cicero »žil_ 
setus, Pečius, Skalbimo masinas, , .j, ,, ,
Matracus, Staliukus, Lempas, La-1 VJC1° šokėjai, kurių keletas 

mergaičių buvo su kasom (net 
latviai su nustebimu pastebė
jo).

BIRŽELIO MĖN. 
PAS BUDRIKĄ 

IŠPARDAVIMAS
Pirksit© daug pigiau kaip kitur:

Pel. ofiso HE 4-5849- --ei. HE 4-2S24

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

, žiai solo koplyčioje pagiedojo.' 2434 West 71st Street
Manigirdas Motekaitis koplyčioj tik’ri,'

. ; sekm. uždary ta.

Ofiso telef. BAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA-CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—3 vai. 
vak. pirm., antr., ' ketvir. 6—9 vai 

Trečiadieniais tik susitarus

Jr

H. SEIGAN
RŪBAI, SKRYBĖLES, BATAI IR KITI REIKMENYS 

VYRAMS IR JAUNUOLIAMS

4630-32 South Ashland Avė. Tel. YArds 7-1272
CHICAGO 9, ILLINOIS

gaminus.
AUKSINIUS DAIKTUS

Laikrodėlius, Deimantus, Ginta
rą, Rašomas mašinėles, Lietuviš
kas plokšteles.

BUD R IK
FURNITURE

1 3241 So. Halsted St.
Tel. CAlumet 5-7237I

1 Atdara pirmad. ir ketvirtadieniais 
iki 9 vai. vakaro

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

Nors Daba Kolbaitė, Jonas 
Račkauskas, Laima Poskoči- 
maitė, Audronė Valaitytė, Aud
ronė Garbenytė ir Janina Rad
vilaitė daug laiko praleido be
sirūpindami reklama, tačiau lie 
tuvių atsilankė mažiau nei ga
lima buvo tikėtis. Matyt, Moti
nos garbei skirta diena netinka 
kitiems parengimams. V. T.

Kun. A. Lipniūno kuopa
Kun. Alf. Lipniūno kuopos 

paskutinis oficialus susirinki
mas šiais mokslo metais įvyko

Tel. ofiso HE 4-5758: Res. Hl 5-322f,

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street
(Bendra praktika K Alergija)

valandos: pirm., antr.. ketvirt 2-t> 
vai.; penkt. 10 v. r. iki 9 y v., 
šeštad. 10 v. r Iki 1 p. p. blgonluf 
priima pagal susitarimą.

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

2737 WEST 71st STREET 
Vtjandos tik susitarus 
Tel, GBovehiU 6-3409

Tel. Ofiso 247-1002. Namų PR 8-6900

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

4063 Archer Avenue
(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-087S

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA ER MOTERŲ EIGOS

8132 s. Kedzie Avė. WA 6-2670
Valandos pagal sųsitarima. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0001.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIRŲ UIGŲ 
SPĖOIAUIST®

MEPICAI. BUILDING 
7156 South UVeštem Avenue 

Pirmad., antrad., ket«. ir penktad 
nuo i 1 vai. iki 1 vai p. p. ir nuo 
S v. — 8 vai vakare. Trečiad nuo 
M vai. ryto — 1 vai. p šeštad. 11 

vai. ryto Iki 3 vai p. p.
Ofiw tel. RE 7-1168

- ^es- ^VAlbroOl 5-3765

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNO PARTNERIS

DR. E. HOERSTER
CI-IIRURCAS '

2858 West 63rd St.
'Iii. PR 8-7773

Vai.: pirmad. i,r ketv. 5 iki 8 v. v., 
antrad. ir penkt. 1 iki 4 n. p.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus Ilgos 
2454 West 71at 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.

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nno 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.

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^%

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ligos

2454 West 71st Street
(71-oa Ir Campbell Avė, kampas) 

Vai.: kasdien 1—-S Ir 6—h vai. vak. 
Šeštadieniais 1-4 p. p. 
TV^Aiadlenlais uždaryta

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir valkų ligos 
2737 West 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 6-2017 
Ligonius nriima nagai sųsitarima

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

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

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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West 6Srd Street 
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 Su. Kedzie Avenue
PAGAL SUSITARIMĄ 

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

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGffi 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28, UI, 

Telef. offlso; l’UIlman 5-6766 
Namų: BEveriy 8-3946 

Prišm. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt. 
1-4 v. p. p. tre&adlenl — uždaryta.

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Ofisas 2659 W. 59th St.
Vai. Pirm., ketv. 2-4 p. p. ir 6-8
p. p., šešt. 19-12 vai.

Ofisas 3259 S. Halsted St.
Vai. Antrad. Ir penkt. 3-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta

Ofiso telefonas — lilshop 7-2525

DR. AL. RA6KUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne 
(Kampas Kedzie Ir Archer!

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

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną, dieną 2—-4 jr 
6—8 vai. vak. Trečiadieniai t-- oeR. 
madlemals uždaryta, priimama pa
gal susitarimą.. Šeštadieniais nue 
2 vai. iki 5 vai. vak.

0R. VYT, TAURAS
,aS5.DISr%AAaj,S,KUM^ę

LIGOS
Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th St. 

PJffcwpeet 8-1223 ar PR 8-5577
)flso vai.: Pirm., antr., treč. ii 

penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. šešt 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą,.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-619#

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 West 71st Street
Prbma ligonis pagal susitarimą. 

Del valandos skambinkit tel.: HE 
4-2128 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien, Išskyrus trečiad. Ir šeštad.

Telefonas — GRovehilI 6-2828

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 

LIGOS
alandos: nuo 1-4 ir 6-8 vai. vak 
Šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet

Trečiadieniais uždarytu

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČII S

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGU 

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

Šeštad. nuo 2 Iki 4. Treč. Ir sekm 
tik skubiais atvejais Ir susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3109

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marųnette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. ir 7 iki 8 v. v 

Trečiad. tr šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-665B 

Rez. 6000 So. Arfesian Avenne 
Vai.: 11 v. ryto Iki I v. p.p., 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Apsimoka skelbtis ''DFAUGE”, 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu
vių dienraštis. Gi skelbimų kainos 
visiems prieinamos.



VERTINIMO BAIME

Mūsuose vertinimo ir kriti
kos baimė dažnai turi nesvei
ką, tiesiog liguistą požiūrį. Y- 
pač tokia baimė egzistuoja vi
suomeniniame darbe, o iš me
nų — dailėje ir muzikoje, šis 
stovis kartais toks nenorma
lus, kad darosi graudžiai juo
kingas.

Kritika nėra Kova. Kritika 
yra tik vertinimas. Tai nėra 
draugo niekinimas, bet jo tai
symas, tai nėra sukurtų ver
tybių nuvertinimas, o tik pa
geidavimas, kad tos vertybės 
būtų tobulesnės. Jeigu vardan 
žmogaus ar artimo meilės iš- 
giri nereikšmingą kūrinį, tai 
išduodi tiesą, kuri yra taip 
pat gerbtina kaip ir artimas.

Čia norėtume priminti dr. J. 
Girniaus žodžius: “Kritinė dva 
sia yra būtina sąlyga siekti 
pažangos ir kovoti su kūry
binių pastangų iškeitimų į sa
vitarpinę reklamą. Kritiką 
smerkti vienybės, taikos ir ra
mybės vardan yra nesusipra
timas, pagrįstas neteisėtu mo
ralinio atžvilgio perkėlimu ten, 
kur jis neturi prasmės. Mora
lėj neginčijamai galioja prin
cipas, jog nedera žmogui teis
ti savo artimo. Priešingai, mo
ralė įpareigoja žmogų teisti 
save patį, nes niekas nėra be 
kaltės. Tačiau iš to neplaukia 
išvada, kad imtis kritikos yra 
nemoralu. Kritika neturi nieko 
bendra su artimo meilės sto
ka, nes ji kreipiasi nebe į žmo
gų. o į kūrinius, ar apskritai 
viešuosius žygius”.

*

Taip aptaria mūsų filosofas 
kritiką, kuri yra labai liguista 
visuomeninio darbo plotmėj. 
Čia, jeigu palieti kokio nors 
vieneto vadovaujančių asmenų 
klaidas, tuoj pradedamos aša
ros, jog yra skriaudžiamas as
muo Gaila, kad nuo tokio su- 
pratimo nėra laisvi asmenys, 
turį pagarbos vertus titulus. 
Jeigu pareikalauji kokių nors 
reformų, atsilikėliai visada 
pradeda verkti ir skųstis, kad 
jie tiek nusipelnę, jog toks 
puolimas kenkiąs viskam, net 
ir jų sveikatai Argi reikalauti 
geresnio kūrinio išpildymo, ge
resnio veikalo, geresnių ir veik 
lesnių visuomeninių ėjimų yra 
jau nusikaltimas prieš asme
nį?

Spaudoje ir gyvenime

NEGUDRI PROPAGANDA
Lietuvos okupantų propagand-' 

lapis “Tiesa”, leidžiamas Vilniuje, 
įsidėjo (Nr. 123) straipsnį Drąsu - 
čio Šovos, kuris sakosi į JAV iš 
Vokietijos atvykęs 1951 m., buvęs 
įsikūręs New Britain, baigęs Ko
lumbijos universitetą New Yorke, 
gaudamas magistro laipsnį visuo
meniniuose moksluose, o 1961 m. 
rudenį grįžęs į Lietuvą. Jo tėviš
kė Geranonių km., Vandžiogalos 
vaisė., Kauno apskr. Gimęs 1928 
metais.

Suprantama, kad žmogus, pate
kęs į tokias aplinkybes, yra ver
čiamas tarnauti okupantų propa
gandai. Iš žmogaus, baigusio aukš
tąjį mokslą, bent gi buvo galima 
tikėtis gudresnės propagandos. 
Dabar jis vietomis meluoja, nei 
neužmaskuodamas. Pvz. rašo, kad, 
amerikiečiui įsigijus namą, tuoj 
užgula vargai: “Viena, daugelis tų 
namų yra tokio pobūdžio, kad su
griūva nespėjus išsimokėti skolų 
(Moderni statyba)”.

Šias eilutes rašančiam Amerikoj 
jau teko išgyventi 21 metus. Ir 
nė vieną kartą neteko pamatyti 
naujai pastatyto namo sugriuvu
sio. Juo mažiau priekaištų gali su
silaukti moderni statyba. Didesni 
namai čia turi plieno rėmus ir 
gal tik žemės drebėjimas juos iš
judintų. Chicagoje dygsta kelių de
šimčių aukštų namai, ir negirdėti, 
kad jie griūtų. Matyt, šova tuos 
sakinius rašė, turėdamas galvoje 
Lietuvos statybą; ten, tur būt, 
daug naujų pastatų griūva, jei 
Šova mano, kad skaitytojai leng
vai patikės tiems šmeižtams apie 
Ameriką.

Panašiai galima pasakyti ir apie 
kitą jo kaltinimą, kad Amerikos 
santvarka yra. paremta begaliniu 
žmogaus išnaudojimu, čia vagia 
darbininką. samdant, vagia viso

Mūsų nuomone, bet koks 
sustingimas nusistovėjusiose 
formose, nenoras ieškoti, ma
nymas, kad, kas buvo gera 
seniau, gera ir dabar, yra tik 
savęs nuvertinimas. Kiekviena 
naujovė susilaukdavo nuolati
nio puolimo, kiekvienas pozi
tyvesnis pasirodymas ar kon
kretesnis reikalavimas iššauk
davo miegančiųjų didžiausią 
rėksmingą pabudimą, nes žmo 
mii tingėti ant minkštai pa
tiestų. tegu ir praeities darbu 
įsigytų pagalvių, yra labai ma
lonu.

Aukštas postas neleidžia tin 
gėti, bet įpareigoja nuolati
niam naujam darbui, nuolati
nei kūrybai, naujiem ieškoji
mam. Aukštas iškilimas mene 
išstato kūrėją į nuolatinį pa
vojų nukristi, aukštas postas 
visuomeninėj veikloj išstato 
visuomenininką visų dėmesiui, 
į kurį žiūrima, kaip į viso nau
jo pradininką. Sveikieji vėdi
na kambarius ir džiaugiasi, gi 
ligoniams kiekvienas lango pra 
vėrimas reiškia naują jo sun
kios ligos komplikaciją. Todėl 
tie, kurie yra nepajėgiausi, la- 
b: ausiai bijo kritikos. Geni
jai užauga ir plakami, dvasi
nis skurdas bijo tiesos, jis ge
riau ir mieliau priima liaupsi
nantį melą.

*
Vertinimo baimė, ypač vi

suomeniniam darbe, tokia di
delė, kad šiandien ką nors ver
tinti reiškia būti apšauktam 
įvairiais, toli gražu nepagi- 
riančiais vardais. Dr. Juozas 
Girnius apie tai šitaip rašo: 
“Pagaliau kritikos baimė yra 
susijusi ir su pasąmonine men
kystės savijauta: ar beliks kas 
iš tiesų vertinti, jei viską kri
tiškai vertinsime?”

Šis nusistatymas plaukia iš 
giminiško nusiteikimo verčiau 
bet kokias negeroves toleruo
ti, negu joms pasipriešinti. To
kioj “blogiui nesipriešinimo” 
nuotaikoj visokios negerovės 
gali klestėti, kiek tik įsteng- 
damos, bet užtat iš visų pusių 
aistringai sukylama prieš kiek 
vieną bandymą jas aikštėn kel 
ti. Kritinis žvilgsnis apšaukia
mas vienybės ardymu, ir visi 
kviečiami nešti savo “įnašą” į 
bendrą “lobyną”.

Nereikia bijoti vertinimo, 
nes, jei bijosime, tai tikrai 
mūsų tas lobynas bus labai 
rekatyvus, vertas rašyti tik 
kabutėse. Al. B.

kiausiomis kitomis progomis. Anot 
jo, karjerą tepadarysi tik apgau
dinėdamas, sučiaudamas, praras
damas sąžinę. Taip atestuojama 
Amerika. Žinoma, iš tiek milijonų 
žmonių gali visokių pasitaikyti. 
Kaip ir visur. Tačiau šitoks Ame
rikos charakterizavimas yra me
las. Imkime mūsų tremtinius. Dau
gelis jų jau yra, kaip rašte kvali
fikuojama, karjerą padarę, gražių 
laimėjimų pasiekę. Ar tai jau jie 
žmonės be sąžinės, sukčiai, va
gys? Anaiptol ne. Daugelis jų 
pasižymi ypatingu taurumu, ką 
rodo ir jų gausūs siuntiniai savo 
artimiesiems tėvynėje. Jie nei są
žinės, nei žmoniško jausmo nėra 
praradę.

Iš kitos pusės, kad ir kaip aukš
tina Lietuvos gyvenimą D. šova, 
pildamas vandenėlį ant propagan
dinio okupantų malūno, vis tiek 
jis turi pripažinti, kalbėdamas 
apie dabartinį gyvenimą tenai: 
“.. . yra čia dar ir negerovių, taip 
pat ir neteisybės, gobšumo, suk
čiavimo, trūkumų. Pasigirsta kar
tais prikimęs kokio nors naciona- 
listėlio balsas, bandąs kiršinti įvai
rių tautybių žmones. .. Visos tos 
negerovės — buržuazinės praeities 
palikimas.” O jau atėjūnai mas
koliai tai nekalti avinėliai. Jie ne- 
lima kyšių, negirtauna, netremia 
žmonių, nekalina be teismo. .. 

i Negerovės tik pasilikusios iš ne
priklausomybes laikų?! Nereikia, 
kaip sakoma, akių muilinti. Tai vi
siems žinomi faktai.

Toliau D. šova pripažįsta, kad 
dabar Lietuvoje “opiausia, proble
ma — butų problema”. Kodėl. Ne
priklausomoje Lietuvoje ta proble
ma nebuvo tokia aštri. Po karo 

i dešimtys tūkstančių žm onių pabė- 
jgo, dešimtys tūkstančių buvo iš
vežta į Sibirą, tūkstančiai žmonių

laisvoji iniciatyva ir valstybės kontrolė ūkyje
Ar tos iniciatyvos aprežimai veda į socializmą?

ii

Iš neginčijamo valstybės kont 
rolės didėjimo ir laisvos inicia
tyvos tuo keliu siaurinimo mark 
sistinis galvojimas gali piršti 
išvadą, kad kapitalistinis ūkis 
savo istorinėje raidoje pamažu 
artėja prie socialistinio. Tokią 
išvadą, matyt, darosi ir Chruš
čiovas, kai jis savo marksizmo 
komentaruose pranašauja grei
tą kapitalizmo galą.

Tačiau nesunku yra patirti, 
kad tokia išvada yra tik vadi
namo wi»hful thinking padaras. 
Juk vienas dalykas yra įstaty
minis ūkio tvarkymas, kuris 
nustato privatinei iniciatyvai 
tam tikras ribas, o visai skir
tingas dalykas privatinio ūkio 
griovimas ir visiškas jo panai
kinimas, visas ūkio šakas peri
mant valstybei, kaip kad yra 
Sovietų Sąjungoje.

Tas skirtumas pareina čia iš 
ūkinės sistemos pažiūrų į nuosa 
vybės teisę. Kapitalistinė siste
ma tą teisę ūkyje pripažįsta 
ir ja remiasi. Tuo tarpu bolše
vikinė — nuosavybės teisę ū- 
kyje atmeta, kaip “žmogaus 
žmogumi išnaudojimo priemo
nę”. Tariamai vengdama tokio 
išnaudojimo, bolševikinė ūkio 
sistema yra padariusi valstybę 
vieninteliu gamybos ir paskirsty 
mo priemonių savininku, užmerk 
dama akis į tai, kad valstybė 
gali žmogų išnaudoti daug žiau 
riau, negu privatinis savininkas, 1 
kaip kad yra įvykę Sovietų Są
jungoje.

Ne valstybės kontrolė ūkyje, o 
nuosavybės teisių atmetimas

veda j socializmą
Teoretiškai imant, nuosavy

bės teisė yra gana sudėtinga : 
sąvoka, ypač vadinamos pilnos 
nuosavybės teisė. Tokia teisė 
apima ir neaprėžtą naudojimąsi 
daiktu, ir neaprėžtą jo valdy
mą, ir neaprėžtą disponavimą. 
Gyvenimo praktikoje niekuo ne 
aprėžtos nuosavybės teisę ga- ' 
lėtume pritaikinti ne bent kas
dieninio gyvenimo apyvokos

fcuvo suašudyta. Likusiems jau 
turėtų būti daug vietos. Tačiau 
okupantai prigrūdo daugybę mas
kolių, iš okupuotos Lietuvos gabe
na gėrybes į Rusiją, koichozinin- 
kams moka po porą svarų grūdų 
ir kapeikas už dienos darbą — iš 
ko gi žmonės galės namus statyti. 
Vergiška okupantų tvarka kaip tik 
ir yra kalta dėl butų ir dėl kitų 
trūkumų. Tebus Lietuvai duota 
laisvė, tuojau visai kitaip dalykai 
tvarkysis. — J. Daugailis

VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

Matukonienę pabardavo, duodavo kietus nurodymus, 
kaip elgtis, ir išeidavo skalbyklon, kad už kelių va
landų vėl sugrįžtų.

Juškelienė buvo gera, švari, rimta ir kieta mo
teris. Niekas negirdėjo, kad ji būtų su kuo susibarusi. 
Niekų neplepėjo, į akis be reikalo nešoko, bet teisy
bės pasakyti nevengė. Jei kam pagalbos prireikė, ėjo 
neprašyta, dirbo ir plušo, visai neklausdama, ar už 
tai atsilygins. Kieme ją gerbė, nors nė vienam ji ne
sistengė įtikti, be reikalo šaipydamosi ar į akis lįsda
ma. Bet jei kas kreipėsi, kiekvieną mokė ir norėjo, 
kad jos klausytų.

Niekas nežino, kas būtų nutikę skalbykloje, jei 
ne Juškelienė. Ji kasdien stovėjo tarp Pasiaurienės 
ir Zinevičienės kaip akmeninė siena, neleisdama 
joms susieiti ir kibti viena kitai į plaukus. Užtekda
vo tik vieno Juškelienės žodžio, ir abi moterys ap
rimdavo, nuleisdavo rankas ir grįždavo prie darbo.

Nors Basiaurienė buvo tyli ir nekalbi, tačiau 
Zinevičienei nė nesirengė nusileisti. Iš pažiūros švel
ni ir gera, niekam po kojomis nesimaišiusi, savo prie
šininkei buvo neįveikiama. Zinevičienė plūsdavo ją, 
koliodavo biauriausiais žodžiais, išgalvodavo nebūtus 
dalykus o ji tylėdavo ir nė žodžio nesakydavo. Bet 
jei ana imdavo artėti, išskėtusi nagus, Pasiaurienė 
šokdavo kaip žvėris ir pradėdavo tąsytis. Tada tik 
Juškelienė jas galėdavo išskirti.

Kas šią neapykantą tarp jų įžiebė,) niekas, neži
nojo. Tačiau viena kitai degė baisiu pykčiu, liepsno
jo kaip šiaudų kūliai ir laukė progos atsiteisti. Pro
ga atėjo dabar, pas Matukonius vaikui atsiradus. Vie
ną dieną Zinevičienė pradėjo burgzti nuo ankstaus 
ryto.

— Ir kiaulė taip nedarys ir ta susigėdys, — 
bumbėjo ji, žvilgčiodama į Pasiaurienę. — Per metų 
metus antrą aukštą tik aš apskalbdavau, o šita ka
lė vakar nulindo ir susirinko. Visą svietą nori ap
žioti, už centą, sijoną pasikelti nesigėdytų, dar ir ant 
stalo pasilypėtų.

Pasiaurienė tylėjo ir dirbo, pasilenkus ant len
tos, sušilusi, suprakaitavusi, paskendusi garuose, 
muilo burbulais apsitaškius. Priešė stovėjo prie gel
dos, kėsčiojo rankomis čia į Juškelienę, čia. į Pa
siaurienę pasižiūrėdama, ir putojo.

— Per gobšumą susisukusi, uvėrumas suėdė, kad 
net kaulai barška. Už tai ir vyras bijo prisiliesti. Gal 
svetur pasigano, pro šalį pasilinksmina, kitaip nebū
tų bergždžia šitiek metų. Vieną vaiką susigraibė, o 
daugiau nesimato.

Pasiaurienė dirbo, galvos nepakeldama. Tylėjo 
ir Juškelienė, nes šitokių dainų buvo užtektinai pri
siklausiusi. Tik viena Zinevičienė malė ir malė, vos 
akimirkai geldon rankas panerdama ir vėl atsities
dama. O Kai Juškelienė išbėgo pas Matukonius vaiko 
pažiūrėti, ji šluostėsi į prijuostę rankas, artėjo prie 
Pasiaurienės ir plūdo:

— Dabar taip ištaisysiu tavo kreivą snukį, kad 
nė vyras neatpažins.

Ši pakėlė galvą ir laukė. Kai tarp jų liko tik 
pora žingsnių, šoko ant Zihevičienės, griebė už plau
kų ir taip patraukė žemyn, kad ta, ant šlapių grin
dų paslydusi, krito ant cemento ir nesavu balsu ėmė 
šaukti:

— Vai, Jėzau, Jėzau! Pribaigė mane šita gyva
tė, mirtinai užmušė! Gelbėkit, žmonės, gelbėkit! — 
Raičiojosi muilo klanuose ir vaitojo, nepajėgdama 
atsikelti. O kai atbėgęs kepėjas paėmė už rankos ir 
norėjo ant kojų pastatyti, taip subliuvo, kad net vi
siems per širdį nuėjo.

Kepėjas ir grįžusi Juškelienė vargais negalais 
ją išvedė namo. Ji žengė laukan, vaitodama ir dejuo
dama, apvaliu liemeniu, tarytum šieno., kupeta, svy
ruodama į visas puses. O kai už valandėlės kepėjas 
atsivedė daktarą, po kiemą skambėjo skausmingi jos 
šauksmai, nes ranka buvo sulaužyta, ir daktaras ją 
lipdė gipsu.

daugiau),

Abu siuvėjai buvo tiek užsiėmę, kad nė per 
langą nepažiūrėdavo ir į stiklą, pažįstamiems pra- 

i einant, nepabelsdavo. Nuo ankstaus ryto matei juos 
! ant darbo sukniubusius ir niekad nepakeliančius akių,
Į o kada naktį jų lange šviesa užgęsdavo, vienas Dievas 
žinojo. Pro kepyklos duris laukan volais veržėsi įvai
riausi kvapai ir per vartus riedėjo gatvėn, po žmonių 

i bei vežikų arklių kojomis suduždami į mažiausius ga- 
: balėlius. Tačiau kepėjas dar kartas nuo karto išbėgda- 
j vo kieman, suplasnodavo ilgomis rankomis, lyg paukš- 
I tis sparnais, apskriedavo aplink ir kiekvieną sutiktąjį 
I paklausdavo, ar nereikia kokios pagalbos, nes mėgo 
visiems padėti, kad Dievo karalystę užsipelnytų, o gal 
ir naujienas šviežiai sužinotų. Tik sekmadieniais jo ne
matydavai. Anksti išbėgdavo bažnyčion ir negrįždavo 
tol, kol vėlyviausios apeigos nepasibaigdavo, nes bu
vo geras zakristijono draugas ir jam padėdavo visuo
se šventuose darbuose.

Matukonis, susilaukęs sūnaus, vakarais lankė 
kaimynus, šypsojosi ir juokėsi, po daug kartų pasa- 

, kodamas tas pačias smulkmenas apie gimdymo rytą 
‘ bei apie vaiką. Žmona buvo jau sustiprėjusi, net kie
me kažkurią dieną pasirodė, tačiau Juškelienė dar vis 
užbėgdavo pas ją kasdien po kelis kartus. Anksti ry
te, vos prašvitus, ji išdidžiai pereidavo kiemą, vien
plaukė ir tiesi, plaukus kasose susipynus ir ant pa
kaušio kuodan susukus. Įėjus pas Matukonius, apžiū
rėdavo kūdikį, pervyniodavo jį, būtinai už ką nors

PRANAS DAILIDĖ

daiktams ir to gyvenimo reik
menims. Visur kitur susitiksi
me su tvarkančiais visuomenės 
ūkį įstatymais, kurie vienu ar 
kitu keliu pilnos nuosavybės 
teisę aprėžia, atsižvelgiant į 
viešos gerovės reikalus. Kai ka
da išgirsime net apie visišką 
privatinės nuosavybės nusavini
mą ir perdavimą valstybei, kaip 
kad įvyko darbiečių valdymo 
laikais Anglijoje.

Tokie “pasikėsinimai” į priva
tinės nuosavybės teisę kapitalis 
tiniame pasaulyje taip pat ga
lėtų pakišti marksistams pagun 
dą aiškinti tuos pasikėsinimus, 
kaip naudojimąsi socialistinio 
ūkio priemonėmis. Tačiau tokia
me naudojimosi kapitalistinis 
ūkis skiriasi nuo bolševikinio 
tuo, kad kapitalistinis ūkis net 
nusavinimų atveju nuosavybės 
teisės neatmeta. Jis ja remiasi 
ir dėlto — priešingai bolševiki
nei sistemai už bet kurį nuosa
vybės teisių pažeidimą skiria 
atitinkamą atlyginimą.

Dėlto apie posūkį kapitalisti
nio krašto į socializmą galima 
kalbėti tokiais nusavinimo at
vejais tik tada, kai nusavini
mas vyksta be teisingo atlygi
nimo, kaip kad buvo Kuboje.

Tuo tarpu Chruščiovui griežtos 
kontrolės varžtus tenka 

lengvinti

Jeigu pramonėje ta kontrolė 
apsėjo be sunkesnių Sovietų Są
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Valstybės iždo sekr. Dillon (kairėj) ir New Yorko biržos prezi
dentas Funston šypsosi žurnalistų pavasario baliuje New Yorke, 
po1 to, kai Dillon paskelbė prez. Kennedy planą sumažinti 1963 m. 
mokesčius. (UPI)

jungos ūkiui padarinių, tai že
mės ūkyje bolševikinė sistema 
pasirodė aiškiai žalinga. Ligi 
šiol Chruščiovui nepavyksta į- 
vykdyti užsibrėžtų žemės ūky
je planų. Ir tuo tarpu, kai šis 
kraštas nesuranda kur dėtį že
mės ūkio gaminių pertekliaus, 
Sovietų Sąjunga turi rūpesčių 
dėl savo gyventojų aprūpinimo 
maistu.

Chiuščiovas jau yra padaręs 
keletą “pataisų” kolchozų ir 
sovehozų ūkvedy boję, neišeida
mas iš bolševikinės sistemos ri
bų. Bet tos pataisos laukiamų 
vaisių nedavė. Dėlto per pasku
tinį Vyriausio Sovieto suvažia
vimą Chruščiovas prabilo jau 
apie bolševikinės sistemos varž
tų palengvinimą ir apie grynai 
“buržuazinio” pobūdžio paska
tas kolchozininkams.

Iš to galima būtų darytis iš
vadą, kad bolševikų sukurta ū- 
kio sistema artėja čia prie ka
pitalistinio ūkio, ką kai kurie 
š o krašto komentatoriai ir yra 
pasakę. Tačiau nesunku yra 
suprasti, kad, pavesdami kolcho 
zininkams net didesnius žemės 
sklypus jų “asmeniškam” nau
dojimuisi, bolševikai nuosavy
bės teisių į tuos sklypus nesu
teikia. O tuo pavedimu bolševi
kai siekia tik išspausti iš kol
chozininkų daugiau darbo ir ap
lopyti pairusį Sovietų žemės ū- 

' kį. Taigi šiuo atveju galima kai 
' tėti tik apie šiokį tokį varžtų 
I palengvinimą, bet ne apie žy
mesnį pasitraukimą nuo bolše
vikinės sistemos.

|gg|
liMH
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Pavojaus ženklai New Yorko 

biržoje

Gegužės 28 d. JAV vertybės popierių kainos kritimas 
turėjo įtakos Europos ir Azijos biržai

GEDIMINAS GALVA

Juodieji pirmadieniai
Staigūs įvyko sąmyšiai 1929 

m. spalio 28 d. ir praėjusio ge
gužės 28 d. New Yorko biržoje. 
Didieji akcijų vertės kritimai iš- 

i tiko anuomet ir dabar pirmadie
niais, kurie praminti juodai
siais. Mažesnis sukrėtimas pasi-i 
kartojo š. m. birželio 4 d. —1 
taip pat pirmadienį.

i Tačiau abu juodieji pirmadie
niai yra skirtingi, Veik prieš 33 
m. įvykęs biržoje lūžis buvo li
guistos spekuliacijos išdava 

J JAV. Aną pirmadienį akcijos 
krito 38 taškais (doleriais), šį 
pirmadienį 35. Aną juodąjį pir- i 

i madienį sekė nepaprastas ūkinis i 
j sukrėtimas - krizė, kuri nusiau- ' 
bė visą pasaulį. Šio pirmadienio I 

i išdavos yra neaiškios, tačiau 
jos gali išugdyti kai kuriuos ne
pageidautinus reiškinius ūkyje. 
Anuo metu vyko ūkinė audra, 
kuri nušlavė išpūstą vertybės 
popierių kainą, išugdė nepapras
tą nedarbą, nes tik kas ketvir
tas darbininkas nepilnai tedir
bo, daugeliui išplėšė nuosavybę: 
namus, ūkius, įmones, nušlavė 
santaupas bankuose ir išmetė į 
gatvę.

Nesveiki reiškiniai

Šis pirmadienis, sako, kad
JAV ūkis nėra sveikas: įskolin- 
tas, vertybės popieriai išpūsti, 
spekuliacija tarpsta, patarnavi
mas braigus, viešasis ūkis grau
žiamas nesąžiningumo kinvarpų, 
mokėjimo balansas pasyvus, 
aukso fondas mažėja ir dole
riui reiškiamas nepasitikėjimas 
Europoje.

Tuodu pirmadieniu iš esmės 
yra skirtingi, nes prieš 33 m. 
spekuliacija buvo neapvaldyta, 

į valstybės įsikišimas buvo bejė- 
' gis, o bankai anuomet milijonus 
padarė skurdžiais. Šiuo metu 
federalinė valdžia turi daugiau 
priemonių ūkį palenkti, jei ji 

i turės ganėtinai išminties jas pa
naudoti.

| Abiejų pirmadienių įvykiai 
vertė prezidentus Hoover ir 
Kennedy prabilti tais pačiais 
žodžiais: JAV ūkis yra sveikas, 
todėl sukrėtimai biržoje neturi 
rimto pagrindo.

Nūdienio sukrėtimo priežastys 
Šį juodąjį pirmadienį verty

bės popierių kaina krito 93,3 bil. 
dol. Per vieną dieną akcijų kai
nos kritimas prilygo nuolati
niam slinkimui nuo š. m. pra
džios. Per pirmuosius penkis 
mėnesius akcijų vertė sumažėjo 
118 bil. dol. — vidutiniškai 
21.5% jų vertės. Pastarojo pir
madienio kritimas per savaitę 
buvo išlygintas, bet vėl sulaukta 
naujo smūgio. Kas per vienos 
ūkinio netikrumo priežastys?

Pirmoji priežastis vertybių 
popierių kainos išpūtimas. Per 
pastarąjį dešimtmetį pramonės 
akcijos pakilo 127%, kai tautos 
pajamos — prekių vertė ir pa
tarnavimai — padidėjo 67%, 
pramonės gamyba ugterėjo 
44%, bendrovių pelnas — 30%, 
o gyventojų skaičius — 20%.

Antroji priežastis — akcijos 
šiais metais mažiau teatnešė 
naudos, kaip taupmenos. Per šių 
metų pirmuosius 3 mėn. taupo
mosiose sąskaitose įnešta 8,2 
bil. dol., kurie buvo anksčiau į- 
dėti į vertybės popierius.

Trečioji priežastis — JAV 
prezidento susikirtimas su plie
no gamyklomis dėl kainų kėli
mo, kuris anuomet buvo netei
sėtas ir tautos ūkio sumetimais 
nepagrįstas. Ginčas paliko žy
mes. Dar neišryškėjo sąryšis 
tarp didžiojo kapitalo nepalan
kių nuotaikų vyriausybei ir jo 
įtakos į juodąjį pirmadienį. Šio 
krašto spauda susikirtimą laiko 
esmine priežastimi. Ji sieja ir 
su prezidento asmeniu: „štai ko 
susilaukėme, turėdami turtuolio 
sūnų Baltuose rūmuose”.

Ketvirtoji priežastis — sun
kesnė kova dėl rinkų ir bandy
mas. keisti prekybos politiką. Ar 
JAV pramonė sugebės kovoti su 
žemesnio pragyvenimo lygio 
kraštais?

Spaudoje minimas psichologi
nis veiksnys greičiausiai neryš
kus ir patiems jo aptarėjams.

Vyriausybė svyruoja
Washingtonas lūkuriuoja. 

Prekybos sekretorius L.H. Hod- 
ges siūlo paskubomis sumažin
ti mokesčius, kai iždo sekreto
rius D. Dillon pataria palaukti. 
Prezidento patarėjas W.W. Hęl- 
ler nuogąstauja, kad šiais me
tais gamyba sumažėsianti. Su
prantama, tuo atveju pirmiau-

(Nukelta į 4 pusi.)
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MINĖTINOS MŪSŲ VASAROS DIENOS

Daugelyje kraštų šiais mėne
siais ir jaunimas ir užaugusieji 
išsiskirsto poilsio. Ne vienam 
teks būti, kur nebus didesnio 
skaičiaus lietuvių. Kur kuris be 
būtumėm, kiekvienas laikyki
me sąmoningo lietuvio ir krikš 
čionio pareigą nuoširdžiai atsi
minti vasaros meto tris datas.

Pirmoji iš jų birželio vidury
je — bolševikų vykdytų depor
tacijų iš Lietuvos metinės. Pap
rastai kalbama apie 1941 me
tus. Barbariškos deportacijos 
vyko kelis kartus po 1945 me
tų, gi ateinančiomis žiniomis iš 
Lietuvos šią vasarą deportuo
jama daug jaunimo vergų dar
bams Rusijos šiaurėje ir į Sibi
rą. Kur kuris būsime, birželio 
viduryje melskimės už deporta
cijų aukas, skelbkime kiekvie
nam žmogui, kokią gėdą ir nu
sikaltimus toleruoja žmonės mū 
sų laikais.

Antroji data — Pavergtų Tau 
tų savaitė šiemet liepos mėne
sio 15 - 22 dienomis. Laisvė nė
ra tik civilinis reikalas, o iš 
Dievo gauta žmogaus privilegi
ja. Ji neatskiriama nuo žmo
gaus prigimties. Yra dieviškas 
darbas gelbėti visokį nelaimin
gą žmogų. Gelbėti iš nelaisvės 
vergą yra didžiausias artimo 
meilės ir teisingumo darbas. Pa 
vergtų Tautų savaitė visų te
būnie minima ne vien už baž

nyčių, bet ir bažnyčiose ir šei
mose maldos būdu.

Trečioji vasaros data yra rug 
sėjo 8-ji. Tą dieną minime kelis 
Lietuvai istorinius įvykius. Svar 
blausias yra Šv. Marijos apsi
reiškimas Šiluvoje. Šios šven
tės vaisiai bus juo gausesni, 
juo daugiau pasistengsime dva
siniai susitelkti. Tebūnie ta šven 
tė mums visiems dvasinio at
sigaivinimo diena. Mums rei
kia daug šviesos ir dvasinės 
jėgos būti pasaulyje, kuo turi
me būti, kad atliktumėm mūsų 
pareigą šiuo metu labai nelai
mingai mūsų tautai.

Kiekviena is tų trijų progų 
lietuviai daug kur ruoš patrio
tinio turinio minėjimus. Jų nau 
dos nemažinkime ir kiekvienas 
prisidėkime jų sėkmingumui. Pa 

! gal išgales kiekvienas skelbki
me kam tik galime, kas baisaus 
įvyko ir vyksta mūsų laikais.

Visos trys šios datos tačiau 
i yra vertos ir religinio paminė
jimo. Kur būtų lietuvių per ma
žas skaičius tas dienas paminė- 

I ti pamaldomis bažnyčiose, tie 
! paminėkime jas tinkamai nors 
' savo privačiose maldose.

Kelkime žmoniją iš dvasinio 
I miego, šaukdami visus pamaty- 
' ti pro savo kasdieninius reika
lus svarbesnius dalykus, besi
šaukiančius ne tik dangaus, bet 
ir kiekvieno rimto žmogaus dė
mesio ir pagalbos.

Vysk. Vincentas Brizgys

John Con.nally, kuris pasitraukė iš JAV laivyno sekretoriaus pos
to, sveikinamas savo žmonos Nellie, laimėjus prieš Dan Yar- 
borougb, kaip demokratų kandidatas į Tekąs gubernatorius. Se
kantį lapkričio mėnesį rinkimuose buvusiam laivyno sekretoriui 
teks susirungti su respublikonu Jack Cox. (UPI)

KONFERUOS LIETUVIAI KRIKŠČIONYS 
DEMOKRATAI

Atėjo konferencijų laikas. Ne . mimo dainius Maironis, kuris 
seniai Pietų Amerikoje buvo su i buvo vienas iš pirmosios Lietu- 
sirinkęs pirmasis pasaulio jau- vos Krikščionių Demokratų Par 

krikščionių demokratų kon tijos programos kūrėjų ir auto- 
gresas, praeitą savaitę posėdžia; rių. Konferencijos proga ant
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Viliojantis — maistingas 
ekonomiškas.

Kiekvienai progai — 
paruostas servavimui.

Mėsos skardinėse, aukš
čiausios kokybės, gauna

mos visur su gerai 
žinoma etikete

ATALANTA-KRAKU8-TALA
TIKRAI IMPORTUOTAS LENKIŠKAS 

KIAULIENOS RULIADAS
Puikaus skonio, liesas, sultingas. Gali būti servuojamas šiltas 

ar šaltas. Gaunamas patogiose 1’% ir 3 sv. skardinėse.
VISADA REIKALAUKITE IMPORTUOTO LENKIŠKO 

KIAULIENOS RULIADO

AT A L A N TA - K R A K U S - T A L A
.............. J

5515 SO. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
JUNE — BIRŽELIO 7, 8, 9 D. D

FifthCREME DE MENTHE LIQUEUR

FifthBURTON’S LONDON DRY GIN

HAMM’S OLD STYLE, or PABST BLUE 
RIBBON BEER Uase of 24:—12 oz. Botties

MARTINI or MANHATTAN COCKTAIL

KRON BRANNVIN or ANDERSON O. P A. 
IMPORTED AQUAVIT Fifth

PFEIFFER PREMIUM BEER 
Case of 24—12 oz. Cans

STOCK 10 YR. OLD IMPORTED
$3-73BRANDY Fifth

CUSENIER IMPORTED THREE STAR
COGNAC Fifth 53-98

EXSHAW 80 PROOF FRENCH
COGNAC Fifth $3-98

RAIN ALCOHOL 190 PROOF

vo Vokietijos krikščionių de
mokratų partija, o netrukus dvi- 
metinės konferencijos susirinks 
Lietuvių Krikščionių Demokra
tų sąjunga.

LKDS konferencija įvyks 
1962 m. birželio 16 -17 d. Cle- 
velande, naujai išdekoruotoje 
sv. Jurgio parapijos salėje. Kon 
ferencijos posėdžių pradžia 10 
vai. ryte.

Konferencijai numatyta pla
ti darbų tvarka, nes ir konferen

Maironio paminklo lietuvių dar
želyje bus padėtas vainikas pa
gerbiant ir prisimenant šį didį 
lietuvį.

Sekmadienį šv. Jurgio para
pijos bažnyčioje suma bus lai
koma už Lietuvos laisvę ir žu
vusius bei mirusius sąjungos 
narius.

Clevelando kd skyrius, vado
vaujamas P. Balčiūno visu ūpu 
rengiasi konferencijai, stengda
masis suvažiavusius atstovus,

Bendrabutis be vandens 
ir stiklinių

Kaune, Vilijampolėje yra įs
teigtas bendrabutis. Deja, ja
me, kaip rašo pati maskolių 
kontroliuojama “Tiesa” nr. 123, 
vis dar nėra nei karšto, nei šal 
to vandens, nėra grafinų, arba
tinukų, net nėra nei stiklinių.. 
Nėra ko ir kalbėti, kad jame 
nėra radijo, nėra veidrodžių nei 

j televizijos. Bendrabučio įnamiai 
neturi jokio dušo nusiprausti. 
Gera sovietinė tvarka.

Didžiausias kunigų procen
tas — Kanadoje

Kanadoje šiuo metu yra 8,- 
583 dieceziniai kunigai, taigi— 
vienas kunigas kiekvienam 841 
tikinčiajam. JAV-se diecezinių 
kunigų (be vienuolių) yra 32,- 
298. Kiekvienam iš jų atitinka 
1,211 pasauliečių katalikų. Jei
gu priskaityti ir vienuolius ku
nigus, tai Kanadoje yra vienas 
kunigas kiekvieniems 5-36 tikin
tiesiems ir JAV-se vienas kuni- 
mas kiekvieniems 750 tikinčių
jų.

vestuvių nuotraukos tr 
AUKŠTOS F&ŪŠIKS FOTOGRAFIJOS 

jRfrSV SPBtoArABff
PRECIN PHOTO STUDIO

1-068 Archer Avė. Tel. VT 7-2487
'■ ’ncorporatpfi t KRVAHPAS UTJ8. sb’-- s v,. n» —y, rffgfrą.

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

8415 S. Lituanica Avė.
Tel. FRontier 6-1882

cijos metas neeilinis. Tarptau- • įurįų bus į§ visos eilės skyrių, 
tmė padėtis įtempta, Lietuvos ; kuo gražiau priimti. A.J.K.
laisvinamo darbas nesunkėja, ta Į
čiau jokiu būdu ir nelengvėja, į 
lietuvių visuomenėje buvusi ku- 
rį laiką atslūga politiniais vi-; 
daus reikalais vėl iš naujo iš
siveržė nesutarimais ir neaišku 
mais. Konferencija turės į visus 
šiuos klausimus atkreipti dėme
sį ir tarti savo žodį.

Šalia vidaus reikalų konferen 
cijos metu bus ir du pranešimai;
- paskaitos. Jos prasidės maž
daug 4 vai. po pietų ir į jas 
maloniai kviečiama visa Cleve- 
iando lietuviu visuomenė. Lais
vės gretų ir sovietų galios te
ma kalbės Vyriausiojo Lietuvos 
išlaisvinimo Komiteto pirm. dr.
A. Trimakas ir Lietuvių poli
tinio susigrupavimo išeivijoje 
klausimu — LKDS vieepirm.
S. Rauc-kinas.

Kartu tomis pačiomis dieno
mis vyks ir Lietuvių Krikščio
niškosios Demokratijos Studijų 
Klubų atstovų bei Leono XIII 
Fondo valdybos posėdžiai.

* Šeštadienio vakare vietos sky ■ 
rius atstovams ir kviestiesiems . 
svečiams rengia vaišes. Čia bus 
trumpai paminėtas tautos atgi-

Pavojaus ženklai 
biržoje

(Atkelta tš 3 psl.)

šia paliestų darbininkus. Ir be 
šio sukrėtimo biržoje pramonės 
mechanizacija brandina nedarbo 
klausimą.

Keistu sutapimu JAV ir So
vietai tuo pat metu pergyvena 
ūkinį sutrikimą. Sovietų kom
partija buvo priversta pakelti 
žemės ūkio gaminių kainas, kai 
JAV pergyvena biržos netikru
mą, kurio metu nepatartina ieš
koti progų pasipelnyti vertybės 
popieriais, t. y. žengti plonu le
du iki įlūžimo.

JAV turi peržiūrėti ūkinę są
rangą, pašalinti ūkinių negala
vimų priežastis, nes jos gali 
tvirčiau sukrėsti, kaip trumpa
regiškumas šio pokario politi
niame bare.

"T^ūtePi'6o'/,/
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WISE FOLKS CALL IT

HOUSE PAIMT |
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 6-1309

Il6%, 20%, »0% pigiau mokėsite! 
už apdraudę nuo ugnies ir auto-j 
mobilio pas
-FRANK Z A P O L I S

3208% VVest 95th Street 
■Jhieago 42. Illinois 

[Tel.; GA. 4-8054 ir GR, 6-4.338.

ELECTROniCŽ^DGinn
iTV-RAOIJA1 - JUOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELES 
ANTENOS - BATERIJOS - LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

Viskam žemiausios kainos Ir garantija

13321 S. Haisted St- CLiffside 4-5665

A L —T O M Y 
OECORATING

Ilgamete patirtis dažyme—dekorą- { 
vime. Pigu. Sąžininga.

A. BIKINIS. GA 5-5867. ,
A. BUBBATT: 3-885653.

W

J. NAUJOKAITIS 
Ilgų metų patyrimas lr 
apdraustas perkraustymas

<iKAI»AMKAS

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

j Gamina ir par-

{ 1T; kas rūkytas

džius, įvairią rū- 

Į riai," saldainiai,

SOPHIE DARGUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk I 
tadlenio 10 iki 11 vai. ryto. Šeštadie- ' 
litais ir sekmadieniais nuo S iki j 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad i 
7 vai. vak,

VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA !
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 1 

Tel. HEmlocb 4-2413
7158 So. Maplewood Avė.. 

Chicago 28, 111.

M O V I N G
R, ŠERĖNAS perkrausto baldui 
ir kitus daiktus. Ir iš to?< Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 Pi. WA 5-8063

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

Lietuviška vasarviete 
BANGA
CAPE COD’E, MASS.

GREAT MARSH ROAD, 
Centerville, Mass.

• Patogūs kambariai ir atskiri 
namukai

• 1,5 m. nuo šiltojo Craigville
Beach vandens

• Skanūs lietuviški valgiaio Grynas pušų oras ir rami vie
tove poilsiui

• Svečiams be nuosavų automo- 
bilių — trąnsportacija j ir iš 
papludymio

• 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. j “Bangą”, 
Box 1SS, Centerville, Cape Cod, 
Mass. Tel. SP 5-1833

ATOSTOGAUKITE IR PAILSĖKITE RAMIOJE IR 
JAUKTOJE VASARVIETĖJE 

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

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

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

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

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

Dėl visų informacijų kreipkitės į

INSURED

Mutual Qede*ol Savings
and cdSoan sociaiion

Chartered and Supervised by the United States Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

BAŽNYTINIU PAMALDŲ
VADOVĖLIS

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

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

TV RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVĄ] 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryte

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.

VACYS MOTOR SALES 
6516 S. VVestern Avenue, Chicago 36, III. 

Teiet. VVAlbrook 5-5121

t : < i m imu su inumiimiiilli

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje J3.00, 
už dirbtuvSs darbą—510.00 ir da
lys. Pigios paveikslinSs lempos.

J. MIGLINAS
2549 W. 69th St. H a. PR 6-1063

iiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiin

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį

LIETUVIU PRffi»S NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC. 
MARQUETTE PK., 6211 S. Westera, 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 VVestern Avė. krautuvė
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BIRŽELIO TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS

1941 m. (birželio mėnesį įvykę 
masiniai lietuvių, latvių ir estų 
trėmimai į Sibirą rodo kas at
sitinka komunistų pavergtoms 
tautoms. Tėvynėje likę lietuviai 
tų genocido įvykių negali pami
nėti. Jiems beveik neįmanoma 
parodyti pasauliui vandalistinį 
komunizmo paveikslą tiek 1941 
tiek ir 4962 metais. Tokioms 
sąlygoms tebesant yra mūsų 
gili pareiga atskleisti tebesitę- 
sinačią gėdingą Sovietų okupa
ciją ir tautų naikinimą.

Kaip ir kasmet pabaltiečių 
komitetas rengia bendrą birže
lio trėmimų paminėjimą, kuris 
įvyks birželio 17 d., 4 vai. p.p. 
Detroito Tarptautiniame Insti
tute, 111 E. Kirby. Programos 
metu pagrindinę kalbą pasakys 
Michigano gubernatorius John 
B. Swainson. Iš lietuvių pusės 
žodį tars dr. A. Darnusis, pir
mojo Vyr. Lietuvos Išlaisvini
mo komiteto vicepirmininkas ir 
1941 m. sukilimo organizatorius 
bei laikinosios vyriausybės mi
nisteris.

Visa lietuvių visuomenė kvie- 
čaima savo dalyvavimu pagerb
ti žuvusius ir ištremtuosius už 
savo tautos laisvę. Priminkime 
pasauliui tą didžiąją artimos 
praeities vaikų, jaunuolių ir se
nelių krauju aplaistytą skriau
dą mūsų tėvynei Lietuvai.

Detroito Pabaltiečiij 
Tautų Komitetas

MENO PARODOS
DAINAVOJE DALYVIAI

Detroito bendruomenėje gan 
apsčiai yra menininkų-tapytojų, 
dalyvaus birželio 9 d. Jaunimo 
stovykloje Dainavoje, išstatys 
savo kūrinius. Dalyvaus Rama
nauskaitė, baigusi 1961 m. 
Wayne universitete Art Educa- 
tion. Šiuo metu dirba (dėsto 
meną) Dixon Junior High ir 
kaip stipendininkė ruošiasi ma
gistro laipsniui. Yra dalyvavu
si Wayne Un. studentų meno 
parodose.

V. Smagrauskaitė — meninin 
kė, baigusi tą pat Wayne Un. 
Art Education ir pagrindine 
sritim studijavo “Fine Art”. 
Šiuo metu dėsto meną Pierson 
Junior High ir savo kūrinius 
išstato privačiose galerijose 
(šiuo metu McGrow-Wyoming). 
Dalyvavusi Wayne Un. Stud. 
meno parodose.

St. Smalinskienė jau 4 metai 
studijuoja privačiose meno mo
kyklose. Dalyvavusi keliose 
amerikiečių meno parodose čia 
Detroite ir vienoje amerikiečių 
dail. parodoje Chicagoje, 1.961 
m. šių metų sausio mėn. daly
vavo Am. Lietuvių dailininkų 
parodoje Chicagoje ir yra narė

uim'iiinmimimiimmimiiimumiiiiii'

DETROIT, MICH.
SKELBIMAI

tiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiii

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan 
Tel. WE 4-6105 

GENERAL CONTKACTOR

Atlieka įvairina statybos pataisy
mo ir pertaisymo darbus — stalinln- 
kystęs. cemento, mūrijimo, elektros, 
piumbingo, dažymo ir dekoravimo. 
Atskiru kambariu bei butu įrengimą 
pastogėse ir skiepuose.

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. BRoadvvay 3-2224

LITHUANIAN MELODIES

šios ir The All-Illinois Society 
of Arts.

V. Balynienė buvusi mokyto
ja. Savo privačia iniciatyva 
praktikuoja tapybą ir savo lais
valaikį nuo namų ruošos atiduo 
da menui.

Alg. Vladas Čekauskas — in
dustrinis modelistas. Gimnazi
joje tapęs akvarelę, Vokietijoje 
gyvendamas daugiau laiko pa
šventęs šiai sričiai ir dabar sa
vo laisvą laiką nuo kasdieninio 
darbo tapybą aliejumi laiko sa
vo “hobby”. Talentą menui pa
veldėjęs iš tėvo, kuris Lietuvo
je buvo žinomas menininkas — 
(Vyt. Didžiojo ordino, Vyt. Did
žiojo Metų albumo projekto au
torius ir nekartą premijuotas 
tapytojas.

Dr. Julius Kaupas — medici
nos daktaras. Meno mėgėjas sa 
vo laisvalaikį skiriąs menui.

V. Ogilvis — lankęs Meno 
Mokyklą Kaune. Gamtovaizdi- 
ninkas, daugiausiai tapęs alie
jumi. V. Ogilvis yra gal vienas 
iš daugiausiai Detroito visuome 
nei pažįstamų menininkų.

A. Paškus — inžinierius. Tu
rėdamas talentą menui jo ne
apleidžia. Dar Vilniuje lankęs 
vieną kursą Vilniaus Meno Aka 
demijoj, o ir čia Detroite ėmęs 
specialų tapybos kursą General 
Motors IStyling klasėje.

Susipažinti su šių menininkų 
kūriniais Detroito visuomenė 
kviečiama birželio 9 d. į Kartū
nų Balių Dainavoje. Kūriniai 
bus išstatyti jau nuo anksty- 
vaus ryto. Jdv

TALKA DAINAVOJE
! Jaunimo stovykloje talkinin
kai atliko daug gražaus darbo
— asfaltu išliejo sporto aikštę 
bei takus prie salės ir miega
mųjų namukų. Asfaltavimo dar' 
bams vadovavo Vacius Lelis. | 
Talkininkavo Augius V. Alkevi-' 
čius, Alg. Bražėnas, J. Buitkus, 
V. Čižauskas, V. Gražulis, K. 
Jankauskas, Ant. Lelevičius, 
Juozas Mikaila, St. Miliešius 
St. Naumavičius, A. Svereckis, 
Narimantas Udrys, Žalkaus- 
kas. Jadv. Damušienė talkinin
kams paruošė pietus.

Sunaudota 105 tonos asfalto 
mišinio, užklotos 11,000 kvad- 

I ratinių pėdų plotas.
I Tuo pat metu Br. Patariūno 
buvo įstatomi langai ir durys 
iškylautojų pastogėje, o tarp 
berniukų ir mergaičių namukų 
dygo seselių namo sienos, ku
rias Myk. Abraitis, J. Vizgirda, 
St. Dryža ir V. Darnusis per 
keturias dienas iškėlė iki stogo 
ir įdėjo langus.

KVIETIMAS Į KARTŪNŲ 
DIENĄ

Birželio 9 d. Jaunimo' stovyk
loje įvykstanti Kartūnų diena;
— balius bus daug kuo ypatin-1 
gesnė už anksčiau vykusias. 
Daug naujų dalykų laukia atsi- 
lankusiuosius.

Didižojoje stovyklos salėje 
vyks Detroito menininkų — 
mėgėjų paroda.

12:05 vai. p. p. įvyks vasa
rotojų paviljono oficialus ati
darymas ir jo šventinimo cere
monijos.

Seserų namo naujas pastatas 
ir gražiai aptvarkytas kryižaus 
kalnelis patrauks visų įvažiuo
jančiųjų dėmesį.

Nušienautos pievos priglaus 
poilsiautojus, o žuvies Spygly
je užteks visiems meškerioto
jams.

Kartūnų balius su šokiais pra 
sidės 1:30 v. vak. Baliaus me
tu bus atžymimos ir premijuo
jamos jury komisijos atrinktos 
gražiausios kartūno suknios. 
Šokiams gros — Detroito kon
servatorijos mokinių orkestras.

Šiemet svečių patogumui vi
sos dienos maitinimasis vyks 
vasarotojų paviljone, o vakaro

Detroito lituanistinės mokyklos mokiniai ir mokytojai 1961/2 m. m. Paskutinėje eilėje mokytojai (iš 
k. d.) A. Misiūnas, A. Rastenytė-Page, kun. K. Simanavičius (kapelionas), dr. V. Misiulis (vedėjas), 
seselė Kristina, J, Pečiūrienė, D. Kaupiene, St. Sližys ir Pr. Zaranka. (Nuotr. J. Gaižučio)

metu veiks bufetas šokių salė
je. i

Ir meno parodos dalyviai, ir 
Kartūnų baliaus rengėjai šios 
šventės pasisekimui nuoširdžiai 
rengiasi tik vieno jie negali ga-' 
rantuoti tai gražaus oro. Bet ir 
kokiam orui esant prašo visuo
menės nepasikliauti Detroito 
oru ir vykti į saulėtą Dainavą, 
nes beveik visuomet pasitaiko 
taip, kad drąsiam šeimininkui 
Spyglio “paplūdymyje” saule 
kepinantis jo daržus Detroite 
lietus laisto.

Rengėjai kviečia Detroito ir 
apylinkių lietuvius kuo gausiau 
išoje šventėje dalyvauti.

—Jdv—

SĖKMINGAS JAUNIMO 
VAKARAS

D. L. K. Birutės d-jos ir Cho 
ro Tėvų k-to ruoštas jaunimo 
vakaras gegužės 26 d., praėjo 
su dideliu pasisekimu. Tai pir
mas jungtinis jaunimo pasiro
dymas Detroite. Jam buvo ruoš 
tąsi ilgokai, užtai jis buvo vi
sais atžvilgiais sėkmingas. Pro
gramą pradėjo mergaičių cho
ras vad. muz. S. Sližio išpildy- 
damas “Išauš pavasaris” — B. 
Budriūno, “Kaipgi gražus, gra
žūs” — S. Sližio, “Mergelė 
jaunoji” — S. Sližio, “Lopšinė” 
— J. Brahms’o, “Birželio nak- ; 
tis” — J. Offenbacho ir pabai
gai savo tradicinę dainą “Ke
liaujam mes su daina” — M; 
Karkos. Visos mergaičių choro 
dainos atliktos pasigėrėtinai, o 
“Mergele jaunoji” ir “Keliauja
me meg su daina” publikai be 
perstojimo plojimu prašant — 
kartotos. Kalbant apie mergai
čių chorą, tenka pripažint jo pa 
darytą didelę pažangą ir kartu 
džiaugtis jo pajėgumu.

Pirmą kartą scenoje pasirodė 
Birutiečių suorganizuotas jauni
mo mišrus choras vad. muz. S. 
Sližio, sudainuodamas “Kai pa
vasario rytelį” — S. Sližio, “Sū- 
batos vakarėlį” ------B. Budriū
no ir “Praded aušrelė aušti” B. 
Budriūno, šią pastarąją, ploji
mams nesibaigiant turėjo pakar 
toti.
Šiuo savo pasirodymu mergai

čių ir mišrus jaunimo choras, 
jų vadovas muz. Stasys Sližys 
ir D. L. K. Birutės dflja su pirm.
K. Daugvydienė priešakyje, pub 
likos buvo aukštai įvertinti.

Detroito tautinių šokių grupė 
Šilainė, vad. G. Gobienės, pašo
ko du tautinius šokius — Jon
kelį ir Šustą. Šilainė šoka Det
roite jau antrą dešimtmetį ir 
yra žinoma ne tik vietos lietu
vių, bet ir amerikiečių tarpe. 
Nors Šilainės sąstatas ir keičia
si, bet jos vadovė yra ta pati 
nepailstanti mokytoja Galina 
Gobienė.

Nesenai susiorganizavusi tau
tinio baleto grupė, vadovauja
ma energingosios G. Gobienės, 
atliko Subatėlės belaukiant ir 
Tautinių šokių pynę. Čia gra
žiai pasirodė gabieji šokėjai Da 
nutė Miškinytė ir Rimgaudas 
Sukauskas.

Nuotaikingas pavasario jau
nimo vakaras, paįvairintas gra
žiomis lietuviškomis dainomis, 
tautiniais šokiais ir baletu, bu
vo baigtas šokiais Clevelando 
Neo Lituanų studentų orkes
trui grojant.

Lietuvybės išlaikymas mūsų

jaunimo tarpe yra didžiausias 
mūsų uždavinys. Lietuviška dai 
na, tautinis šokis yra lengviau
siai prieinamas kelias tautišku 
mui išlaikyti. Tačiau ir čia, no
rint tikslo pasiekti, tenka daug 
ir su dideliu pasišventimu dirb 
ti. Reikia džiaugtis, kad turime 
Detroite tokius gabius mokyto
jus kaip muz. S. Šližį, G. Go- 
bienę ir kitus, kurie visa ener
gija dirba, kad mūsų jaunimas 
liktų lietuviškas, kad būtų nau
dingas savo tėvų kraštui Lietu
vai. P. J.

GRAŽUS ŽESTAS
Amerikos Lietuvių Gydytojų 

sąjungos Michigan skyrius, ope 
retės “Consilium Faeultatis’’ pa 
statymo reikalams paaukojo 
200 dolerių. Gražus žestas ir 
reikšminga parama operetės ren 
gėjams — šv. Antano parapi
jos chorui. P. J.

JAUNIMO VAKARAS
Darbščiųjų birutininkių gegu

žės 26 d. suruoštas vakaras pa
rodė, kad darbas su jaunimu 
visuomet duoda gražius rezul
tatus, jeigu yra kam su jais 
dirbti. Šiuo atveju pasidarbavo 
mokyt. Stasys Sližys puikiai pa 
ruošdamas mergaičių ir mišrų 
chorą, o Galina Guobienė taip 
pat turinti daugelį naujų šokė
jų “Šilainės” sąstate ir visuo
menei paruošusi staigmeną tau
tinį baletą. Tad dainos bei šokio 
koncertas pilnai tinka vadinti 
jaunimo švente, nes programą 
išpildė virš pusšimčio choristų 
ir apie 20 šokėjų, žiūrovų tarpe 
buvo taip pat nemažai jauni
mo. Pagaliau ir orkestras gro

GRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

4 '/2%

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

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

VALANDOS:

BU I C K AS- LIETUVIŠKAS 
AUTOMOBILIS! 

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

Taksai 89.11
Pilna kaina .. . $2,316.96

Dan Kuraitis • Liet. Prekyba
MILDA B U I C"K , INC.

907 W. 35th Street, Chicago 9, III., Tel. LA 3-2022

jęs šokiams buvo Clevelando 
jaunuolių — neolituanų.

Publika, kuri šį kartą skait
lingai atsilankė, su dėmesiu se
kė programą. Širdį džiugino ne ! 
tik choro gražus vaizdas, bet J 
ir puikus mūsiškių bei svetimų
jų kompozitorių kūrinių išpil
dymas. Kai kuriuos kūrinius te- j 
ko pakartoti. Ypatingai mielas ( 
kūrinėlis “Kai pavasario ryte- 
lį” liaudies motyvais sukurtas ; 
Stasio Sližio. Bendrai choro va- i 
dovui mokyt. Stasiui Sližiui šį 
kartą teko nemažai padirbėti, 
nes pirmą kartą mišraus choro 
sudėtyje dalyvavo 17 berniukų. 
Jų pirmasis žingsnis į sceną j 
tenebūna paskutinis. Linkėtina, ! 
kad dar daugiau berniukų įsi-Į 
jungtų į chorą. Tautiniai šokiai 
“Šilainės” vadovės Galinos Guo 
bienės paruošti, publikos vi
suomet sutinkami su entuziaz
mu, net pasigendama panašaus 
vakaro, kaip kad Šilainė buvo 
suruošusi prieš porą metų. Vi
sus maloniai nuteikė G. Gobie
nės paruoštas tautinis baletas 
ir tautinių šokių pynė, išpildy
ta mūsų šauniųjų okėjų Danu
tės Miškinytės ir Rimgaudo Su- 
kausko. Koncerto bei šokių pro 
grama buvo neperkrauta ir į- 
domiai pravesta. Rengėjai Det
roito birutininkės ir vadovai G. 
Gobienė ir St. Sližys bei choris
tai su šokėjais nusipelno visuo 
menės pagarbos ir padėkos. 

MOKSLO METŲ UŽBAIGA

į buv. lietuvių svetainę iškilmin roito skyr. pirm. Kazys Veiku- 
gam aktui. Atsidarius uždangai tis kiekvienam abiturientui įtei. 
scenoje pasirodė abiturientai, kė po knygą. Pirmaisiais mo- 
Maironio vardo klasė, pradeda- kyklą baigė Zaparackaitė Žibu- 
mi iškilmes Marija, Marija gies tė ir Kaupas Algis. Kiti baigų-; 
me. Jiems išpildžius tai dienai šieji mokyklą yra: Čiunkaitė 
paruoštą montažą Bendruome- i Aldona, Griciūtė Virginija, Kvie- 
nės švietimo vadovas ir lituanis tys Petras, Marčiukaitytė Bi
tinės mokyklos mokytojas Sta- rutė, Polteraitis Vytautas, Bat- 
sys Šližys taręs visuomenei žo- nikas Algis ir Sirutytė Birutė, 
dį pristatė mokyt. Praną Za- Kitais metais išleidžiamosios kla 
ranką, kuris savo klasės auk- sės nebus, nes šiais metais ne- 
lėtiniams įteikė pažymėjimus, buvo 7 skyriaus.
Vilniaus Krašto Sąjungos Dėt- (Nukelta į 6 psl.)

~iLEO’S TEXACO SERVICE
PILNAI UŽBAIGTI MECHANIŠKI DARBAI

Prityrusių tepimas ir aliejaus pakeitimas
A95I $. California Avė. (kamp. 58 St.) Chicago 32, III.

Leonas Franckus, sav. Tel. GR 6-9555

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės. religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2846 W. 69th Si. RE 7-1941

GERAS BIZNIS PAS 
BAIZEKA

DU LAIMINGIAUSI VYRAI CHICAGOJE
Stanley Balzekas, Sr. ir Stanley Balzekas, Jr.

Mes esam kupini džiaugsmo, dėl nepaprastos reakcijos ir 
palankumo, parodyto mūsų naujiems automobiliams. Tokiu bū
du, dar kartą mes siūlom puikų automobilių pasirinkimą kaino
mis, kurios yra jums prieinamos. Ateikit greitai ir jsitikinkit, 
kaip mes išlaikėm puikią 45-ių metų biznio reputaciją Chicagoj. 
Nėra reikalo keliauti mylias ieškant geriausio pasirinkimo ir pa
tarnavimo — BALZEKAS yra didžiausias Chrysler, taperiai, 
Plymouth, Valiant, Studebaker ir Lark pardavėjas Chicagoje.

Detroito lituanistinė šeštadie
ninė mokykla jau baigė mokslo 
metus. Birželio 3 d. Šv. Antano 

i bažnyčioje visi mokiniai susirin 
ko į 10 vai. pamaldas ir po to

1962
VALIANT $1695

New 1962
CHRYSLER $2964

1962 1962
PLYMOUTH $1795 IMPERIAL $4195

BALZEKAS MOTORS 
4030 Archer Avenue.________ Telef. VI 7-l5l5i
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

jai: parašyk korespondenciją j 
“Ateitį’’

— “Ateities” Korespondentų 
Tarnyba

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

Parengimai

K E A L ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
Prie parko 7 metų, 4 kamb. mūras j S-jV butu mūras. Garažas. Reikalas 
su augšta pastoge. Garažas. $20,200. į parduoti: žema kaina. $26.200.

I 6 kamb. didelis namas. Naująs šil- Vienų metu liuksus 6 kamb. mūras
į dymas. Arti 71st ir Western. $15,900. ant 50 p. sklypo, alumin. langai. Ga-

— Los Angeles ateitininkų va- i 2-jų butų namas. 7 ir S kamb. Nau- ražas. $27,000.
atnvvlrlno radnvvhė imi cm- i 3as Šildymas. Alumin. langai. Gara- Į Platus lotas ant kampo ir muro ga-fearos stovimos vactovyne jau SU J17,2OO. ražas Tuojau parduoda už $5.000.

daryta, į kurią įeina: kun. Anta- Galvojate gerai pirkti? 5 kamb. mo- ū lnitū muro namas. Alyva šildymas, 
nas Valiuška — kapelionas, F. dernuš namas. AlyVa šildymas. Ga- Į $6,000 pajamų, ir mažos išlaidos, 

ražas. $12,900. t $32,500.
Žavus 5% kamb. mūras. Karpetai. 314 kamb. mūro namas. Platus skly- 
alumin. langai. Įrengtas rūsys. Gara- pas. Garažas. Gera vieta. Gražus, 
žas. $22,600. , $17,900.
Ar svarbu kaina? Tik $36,S00 už mū- 14 butų mūras. Naujas alyva šil-

vaitienė — mergaičių vadovė ir ro namų ir taverną.. 4 butai. Geras i dymas. Naujas stogas ir alumin. lan-
ponios Motiejūnienė bei Kojeliene ! biznis. Gera vieta. 1 gai Garažas. ^4S>90°. .

Stdvnir.i.-iL-Sc! „rastUo ' & matyti ir siūlyti. 2-jų butų na- : . kukst, mūras. Prieš 12 metųseimininkes. Stovykla prasidės, mas 5 ir 4 kamb. Garažas. Naujas statytas, naujojo sekcijoje prie par-

Palubinskus — stovyklos vadovas,
^Jurgis Gliaudys, jr. — komendan
tas ir berniukų vadovas, Zina Kal-

(birželio 17 d. vakare ir truks visą/alyva šildymas. $22,000. 
savaitę i Didelei šeimai 9 kaimo, mūras, ir 3

auto. garažas. Koklių stogas. Platus
— Oltn'ihos ateitininkai birželio 

mėn. 17 d., sekmadienį,rengia savo 
metinę šventę. Sutelktomis jėgo
mis jau ruošiamės, šventė bus iš
kilmingesnė, jei susilauksime kuo 
daugiau svečių. Kas iš ateitininkų 

iš rytų į vakarus ar iš vakarų į 
rytus tuo laiku keliautų, nepamirš
kit sustoti Omahoje ir kartu su

, , . „ ., . , , , , , . ... . mumis pasidalinti šituo džiaugsmu. I
tokiu užsidegimu, kad net kam- tą takeli, taip musų laimėjimai BrangUS idėjos drauge, jei kėliau-1 
bario sienos virpėjo. Išklausėm] ir pralaimėjimai palieka tyresnį si, sustok Omahoje ir skambink:/ 
du pašnekesius: stud. J. Meš- taką ateinančiai kartai ieškoti 733-3229 J. Jonykai arba 731-8577 po*'1"1‘,‘meg'^’ansušims‘rii^vs,' įmon-

kausko ir stud. L. Poskoeimai- tiesos ir meilės. Tu, Ateitinin- X vand™šiim. 2Vi atekirLgazo
pečiai, 2 pilnos vonios kiekvienam 
bute, atskiri įėjimai j kambarius, 
(galimos 4 nuomos), "Termopane” 
stiklai, daug įvairių priedų, tik 2 
blokai nuo Marąuette p. bažnyčios ir 
mokyklos. Kaina prieinama.

Mūrinis 7 metų, 3 mieg., 30 p. lo- 
, tas, garažas. įrengtas rūsys, išpil- 
1 tas pravažiavimas, nepaprastai gra
ži vieta priešais parką, tik $22,000.

Moksleivių ateitininkų prof. Pakšto kuopos margučių paroda 
Grand Rapids. Iš kairės: Z. Girginaitė, A. Astraitė, M. Girginaitė, 
M. Astraitė, kun. Ant. Kardas ir L. Kušlikytė.

(Atkelta iš 2 pusi.) sios per skruostus palieka bal-

tės “Studentų ateitininkų kor
poracijos”. Prelegentai iškėlė į- 
vairių korporacijų tikslus, rei
kalavimus ,veiklos metodus, ir 
reikšmę. Po šitos dalies sekė 
naujos valdybos rinkimai. Be
veik visi buvusieji “diktatoriai” 
(valdybos nariai) ir šiais me
tais buvo išrinkti. Sekantiems 
metams mums vadovaus: Va
cys Šaulys — pirmininkas, Lai
ma Bačinskaitė — vicepirminin 
kė, Jūratė Juozevičiūtė — sek
retorė, Romas Sakadolskis — 
iždininkas ir Zita Acalinaitė — 
socialinių reikalų vedėja^

Kun. Alf. Lipniūno kuopos 
mergaičių būrelio susirinkimas 
įvyko penktadienį, gegužės 25 
d. Buvo išrinkta nauja valdyba 
mergaičių būreliui vadovauti. 
Pareigomis pasiskirstė sekan
čiai: Rita Jaraifė — pirminin
kė, Vida Ripskytė — viieepirmi-, 
ninkė, ir Gražina Bičiūnaitė — 
sekretorė.

ke, pajusk savo pareigą istori- jumis, ir pasilsėję keliaukit toliau.
Omahos ateitininkai

sklypas. $28,000.
3-jų butų 6 kamb. ir 2 po 3 kamb. 
švarus namas, puikus pirkinys. 
$17,000.
Tik 2-jų metų, 5% kamb. mūras. 
Sausas rūsys. Alumin. langai. $19,- 
900.

ko. Garažas' ir kt. $28,500.
6 butų mūras. 2 po 5 kamb. ir 

4 po 4. Apie $7,000 nuomos. Dar 
ne vėlu. $50.000i

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

Modernus C kamb. mūras. Marllte 
kabinėti! virtuvė. Karpetai. Pušim 
įrengtas rūsys. Gazu šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Garaž. $20,700.

K. VALDIS REAL ESTATE 
2815 W. 7 įsi St. Te!. RE 7-7280 arba RE 7-8534

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI
Mūrinis 2x6 naujai pi esteriu otas, 

2 šild. gazu, garažas, platus lotas, 
lukštą pastogė, 44 ir Talman, sku
biai už $27,900.

Mūrinis pajamų namas ant dvi
gubo loto, virš $10,000 įeigų me
tams, alyva šild., Marąuette p.. ra
jonas, kaina sumažinta iki $54,000, 
įmokėti $10,000. Nedelskite!

Medinis 1% aukšto (5 ir 3 viršuj) 
pilnas rūsys, virš 30 p. lotas, mo
dernizuotas vidus. $14,900.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 691h ST. HE 6-5151

REAL ESTATE*

fRIF MAJSGIJETTE PARKO 3-jų aukštų mūr. 5 ir 6 kamb.
3-jų butų mūr. 6 — 5—3 kamb. , Alyva šildymas. Plytelių vonios. Ga- 

Alyva - karštu vandeniu šildymas. . raž.as. Arti 62-os_ir Mozart. $28,900. 
Garažas. $145 mėnesinių pajamų ir [ Mjr aukstų mur. ^4, 5 ir 2 kamb. 
savininkui ' ‘ J
$27,900.

u mojiVJaiiiJLų. pčbjcviiiii n 1 c .... ......~ ax«,***^
butas. Gage Parke. ! Modern. vonios. Karštu — vand. šil

dymas. Mėn. pajamų $280. Arti 55-
Pajanių namas — 5% ir 3 kamb. tos ir Pulaski. $26,900

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. 32 p. skly
pas. 7 metų senumo. Garažas. Arti 
66-os ir Pulaski. $20.900.

4 butų mūr. Visi po 5 kamb. 60 
p. sklypas. 4 maš. garažas. Butai vi
si išnuomuoti po $115. Arti 66-os 
ir Artesian. Tik $49,900.

G butų mūr., po 5 kamb., 60 p. 
sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
Parko apyl. $51.500.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE

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

MARQUETTE PARKE
81-a ir Mozart. mūr. bungalow, su 

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

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

Dėmesio! Prie Šv. 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

MAS stovyklų taisykles
Moksleivių Ateitininkų Sąjun 

gos centro valdyba savo posė
dyje, 1962 gegužės 3 d., nusta
tė visoms Moksleivių ateitinin
kų stovykloms taisykles:

1. Stovyklose kalbama tik lie 
tuviškai.

Grand Rapids jaunutes ateitininkės ALB Motinos dienos minėjime 
pašokusios Žaliojoj girelėj ir suktinį.

DETROITO ŽINIOS
(Atkelta iš 5 psl.j . rodo, kad namai iš salės ir baro

Į aukštesnį skyrių perkelti patalpų nuomos išsilaikyti ne- 
109 mokiniai, antriems metams galės. Gi Dariaus ir Girėno klu- 
palikti 8 ir vasaros darbus ga- bas yra numatęs nuomos mokė-

LIETUVSA1 PLEČIASI LEMONT
Sklypai mieste, visi patogumai,_ po $1.500. 5 akrai, jaunas sodas, 6 kamb. 
res. $17,500. Pajamų nuosavybė ir gražus 2-jų akrų sodas. 4 butų 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, III., CL 7-6675
Medinis namukas, S miegamieji,

. gazu šildymas. Brighton P-ke, netoli 
nuo Archer, žemi mokesčiai. Gražus 

Į sodelis. Tik $12,000.
Medinis bnngaloiv, 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-

6 kamb. 10 m. rezidencija ant 
40 p. iot. Gazo šildymas. $18,000.

2 aprt. po 4 kamb. 6 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. 
2455 W. 69th St. RE 7-8399

vo 7 mokiniai.
Pirmieji mokiniai gavę dova-

ti 200 dol. į mėnesį. Prielaidos, 
kad gautas pelnas iš 'baro eitų

HELP YVANTED VYRA!

GASUALTY INSURANCE 
UNDERWRITER

Ambitious young man with 2 yrs. | ąuette Pk.
experience in Auto or Workmen’s 
Compensation Underwriting to 
learn Multiple Lines in expanding 
branch office operation.

Liberal fringe benefits.
.EMPLOYE.RS MUTUAL 

CASVALTY CO.

222 W. Adams St., Chicago. 
ANdover 3-0464

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 Tax.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St. CL 4-2390

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.

ŠflAKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBEIO
4259 So. Maplewood Avė.

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

TINKAMAS DIDELEI ŠEIMAI
8 kambarių mūr. bungaloiv Mar

ąuette Pk. Šildymas alyva. Antri lan
gai. Dvigubas garažas. Proga pirkti 
Už $1S,000.

1 METŲ 2 BUTŲ MŪR.
Po 5% kmb. (po tris miegamus). 

Rūsyje dar 3 atskiri kambariai iš- 
nuoinuomavimui. Oro vėsinimas. Vi
si įrengimai iš geriausios medžiagos. 
2 šildymo sistemos. Gražiai sutvar
kyta aplinka. $48,000.

TIK $17,900.
5 kmb. 13 metų mūr. rezidencija 

Marąuette Pk. Platus sklypas. Gazo 
šiluma. 2 auto garažas.

4 ir 2 kamb.
Mūr. Gage Pk. Alyvos šiluma. Že

mi taksai. $15,500.
5 METŲ MŪR. BUNGALOAV

4% kmb. Gazo šiluma. Apsaugt 
nuo potvynio. Daug vertingi} priedų. 
2 auto garažas. Tik 2 blokai nuo 
Marąuette Pk. $19,000.

GERAS PIRKINYS
7 metų 2 aukštų mūras Marąuette 

Pk. Pirmame aukšte krautuvė ir 4 
kamb. butas; viršuje — 6 kamb 
gražus poilsio kambarys rūsyjr 
$380 mėn. pajamų. Kaina $43,000.

VASARVIETĖ
Su baru ir restoranu Beverly Shc 

res, Ind. (Sandūnuose). $12,000 gry 
no J metus. Savininkas duos paskolą.

P. LEONAS
REAI... ESTATE.

2735 West 7įsi Siresi
Tel. VVAIbrook 5-601B

Nauj. mūr. 2x5% (3 m.)—$36,500
Nauj. mūr. bung., garažas—$18,900
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.-—$29,500
Med. 2x5, gar., did. lotas—$16,900
Didelis pasirink. geni lr pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

Marąuette ant Talman Avė., netoli} per 4 m gallte lgmoksti sią nuo. 
69tb St. parduodamas geram sto-, savybę; 2 mūr. namai, 23 išnuomuo- 
Vy, 2-jų hetų mūr. namas ir 2-jų ' ti vienetai ir 3 butai. Metinės pa
ntas. naujas garažas. Dėl apžiurę- į į^°oO ^12'300' Parduodama uz 
jimo šaukite PRospect 8-3792. I ' ’
———————— 1 Norkus Real įstate

WA 5-5030

HELP WANTEDnas knygomis buvo:l skyr. —j namo išlaikymui atpuola. Trum 
R. Rukšteiytė ir R. Brinkmanai-! pa išvada tokia: Lietuvių na- 
tė, 2 skyr. — V. Nakas ir R. mus perka visuomenė Detroito 
Šližytė, 3 skyr. — A. Mikailai-; Lietuvių Namų Draugijos var
tė ir D. Valytė, 4 skyr. — A. | du. Dariaus ir Girėno Klubas 
Banionytė ir L. Mikulionis, 5 i pirktuose namuose išsinuomoja | skambinti

2. Rūkymas yra griežtai drau skyr. — R. Kaunelytė ir V. Bliu! barą už 200 dol. mėnesiui. Ky- Į oitehard 5-1251
džiamas. džiūtė, 6 skyr. — A. Pečiūraitė la neaiškumas iš kokių sumų ,

3. Stovyklautojai neprisideri- ir v Baukytė. S bus galima padaryti namų re-
nę prie stovyklos taisyklių, bei Meninėje dalyje jaunesnių ir I montą ir juos išlaikyti.

vyresnių mergaičių atskiros gru1 — Lietuvos Vyčių 79 kuopa
pės vadovaujamos mokyt. A. j yra suorganizavusi vyresnio am 
Rastenytės - Page pašoko kelis j žiaus žmonėms susibūrimus, 
tautinius šokius ir visi mokinu- kad jie galėtų vieną dieną per

nepaklusnūs vadovybei, po per
spėjimo, siunčiami namo — tė
vų lėšomis — negrąžinant sto
vyklinio mokesčio.

4. Stovyklautojai, atvykę į 
stovyklą mašina perduoda sto
vyklos vadovybei mašinos rak
tus. Jokiu atveju nebus stovyk
lautojui leidžiama naudoti maši
ną stovyklos eigos metu.

5. Visos stovyklos yra afceiti- 
ninkiškoje dvasioje pravedamos 
— visi sąžiningai vykdo pro
gramą.

6. Semdamasi patirtį iš pra-

kai vadovaujami mokyt. Prano 
Zarankos sudainavo keletą dai-

MOTERYS

REIKALINGA ŠEIMININKĖ.
Lengvas namų ruošos darbas ir pri
žiūrėti vaiką. Kambarys, maistas ir 
geras atlyginimas. 5 dienos sav. Rei
kia nors kiek angliškai kalbėti.

savaitę praleisti laiką kartu su-1 
sirinkę. Todėl kiekvieną ketvir-1

nclių. Sklandžiai pravesta moks tadienį nuo 9 vai. ryto iki 4 
lo metų užbaigimo įškilmingo- vai. po pietų Dievo Apvaizdos 
ji, dalis baigta tautus himnu. 1 parapijos salėje vyksta taip 

vadinami auksinio amžiaus žmo
TRUMPAI

— Detroito skautų paroda, 
prisijungusi prie amerikiečių 
skautų, dalyvaus Michigano vai

nių susirinkimai. čia vyksta 
laikraščių bei knygų skaitymas, 
rankų darbai ir įvairūs žaidi
mai. Duodama veltui pusryčiai,

DĖMESIO!

Visi Pittsburgh’o lietuviai 
klauso ir Remia

Pittsburgh’o Lietuvių
Katalikų Radijo Programą

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
IS STIPRIOS TR GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

Kiekiveną sekmadienį nuo 
1:30 iki 2:00 viU. u. p.

Viaaia reikalaia kreipkitės šiuo ad- 
reau: Lithtianian Catholic Tlour.

GI9£RO^-BERWYN
1. Medinis 5 butų: 4 po 4 ir vie

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

2. Parkliolme mūrinis 4 butų: 3— 
3 — 3 — 4. Dviejų .mašinų garažaa

3. Parkliolme mūrinis 2 butų: 2 
po 6-šiš kamb., mūrinis garažas. 
. . 4. 4 kamb. mūrinis. 2 miegamieji. 
Gafažas. $12,900.

5. Medinis 4 butų namas: 4—3—
,2—2. Tik $12,500.

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

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

S. Parkholme beveik naujas 5 
kamb. bungalovs-. Palikimas. Vertas 
pamatyti.

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

OL 2-9589

Savininkas parduoda Marąuette 
Parke 2-jų aukštų mūr. namą.

2619 West 69th Street

$11,500. Geras 2-jų butų namas ,
apylinkėje 28th ir Komensky Avė. j W, 51st St.__________

i 5 ir 5 kamb. Gazu -apšild. 50 pėd. j
SVOBO' į Perskaitę “Draugą4', duoki- DA, 3739 W. 26th St. LA 1-7038. 1 Y

Savininkas parduoda 6 kamb. mūr. 
namą. Autom, gazu apšild., 2 auto. 
garažas. Arti California ir 59-os.

Agentai tenesikreipia. HE 4-1541.

d Hitams na s i skaityti

CONTRACTORS

v J.VJ. kJiiU.Lt C LA J L4C1J. V V C4.U4.K? U.L1 V V , • v • v • • • ■. , . v-, rkSU. JUl Llikl <11 tl<4 it Ll*k7I IV- jljivrvis
eities, MAS CV prašo mokslei- stybės parodoje, parodos aikš- ^CSP 1 lf kaVUte SU Radio staUennS7ivam; Braddock>
vių, kurie nestovyklauja, ir stu
dentų stovyklavietėje laike sto 
vykios nesilankyti.

tėję Detroite prie 8 mylios š 1
SILPNAME KŪNE

— Amerikos Lietuvių Balso
„ _ ... , radijo klubas liepos 15 d. ruošianomis: 8 dieną nuo 7 iki 10 v., i ................. . .

Nota Bene: MAS CV pasilie-. 9 dieną nuo 1 iki 10 vai. ir !0 P™ Che-
ka savo nuožiūroje priėmimą dieną nuo p iki 5 vap p0 pietų. muIJ| ez®^°> kuris yra 5 pylios
ne-ateitininkų į stovyklą. Jei ■ Detroito skautus reprezentuo- Bl-'lght°n miestelio sale US
centro valdyba mano, kad as- ja DLK Mindaugo draugovė, ku 16 kelį°- Yra geros sąlygos pa-
muo (at-kas ar ne) sprendžiant riog skautukaį pademonstruos simaPdytl ir Papsėti. Klubas, 

audimą ir drožinėjimą. Paroda
bus Dairy pastate D-377 sky
riuje.

iš pereitų stovyklų elgesio, yra 
nepageidautinas — MAS CV sa 
vo kompetencijos laikydamosi
nepriims į stovyklą.

Naujausi ateitininkų, 
leidiniai

m. birželio mėn. 8, 9 ir 10 die- i

j — Birželių trėmimų minėji
mas ir šiais metais įvyks tarp
tautiniame institute birželio 17

Ateitis, 4 nr., ateitininkų žur- d5en^- Smulkesnės informacijos
nalas. Administracijos adresas: 
5254 So. Trumbull Avė., Ghiea- 
gp 32, III.

bus sekančią savaitę.
— Lietimų gimnazijos steigi

mas Chicagoje domina ir Det-
Ateitin! 4 nr., Vokietijos SAS įroito lietuvius- Kai kurie tėvai 

neperiodinis leidinys, išeinąs!sav0 vaikus pasiryžę siųsti į 
Muenchene, Vokietijoje. j Chicagą mokytis, jei prie gim-

Sūkurys, 24 nr., Chicagos ^azij°s veiktų bendrabutis.
moksleivių ateitininkų redaguo
jamas.

Laukia korespondencijų
Kaip sūrios ašaros nuriedėju-

— Detroito Lietuvių namų 
pirkimo reikalu iškilo nuomonių 
skirtumai tarp Dariaus ir Gi
rėno Valdybos ir Lietuvių Na
mų Draugijos pirmininko. At-

kuris išlaiko Lithuanian Voice 
radijo valandėlę prašo visus ga
linčius atvykti į šią gegužinę.

— Dr. Kęstutis A. Keblys 
įsigijęs doktoratą iš organinės 
chemijos Purdue universitete 
apsigyveno Southfield, Mich., ir 
dirba Ethyl kompanijoje, kurio
je anksčiau gyvendamas Det
roite dirbo. Dr. Kęstutis A. Keb 
lys visą laiką reiškiasi visuo
meniniame gyvenime. iŠ. G-kas

Detroitiečių aukos
šiomis dienomis -Chicagoje prie 

JAV LB veikianti komisija jau 
nupirks dr. A. Nasvyčio parašytą 
knygą apie lietuvės Barboros Ar-

kongresmanąms bei kitiems aukš
tiems pareigūnams. Birželio 21 ir 
22 d. knygą nuveš į Washingtoną 
lietuvių delegacija, kuri ten lan
kysis ryšium su kongresmanų įneš
tomis rezoliucijomis Pabaltijo iš
laisvinimo klausimo įnešimo į 
Jungtines Tautas.

Knygos pirkimui aukojo šie det- 
roitiečiai:1 10 dol. — dr. V. Ma
jauskas. Po 5 dol. — J. Briedis, 
gen. J. Černius (iš Flinto), dr. 
Pragulbickas, J. šepetys, dr. O. 
Vaitas.

Po 3 dol. — Bajorūnienė, A. ir 
A. Banėnai, K. Daugvydas, K. Tus- 
kenis, J. Valukonis, K. Veikutis. 

iKiti. po mažiau.
Viso suaukota 105 dol.
Aukotojų tarpe tarp kitų ma

tyti beveik visi paskutiniame su
sirinkime dalyvavę Lietuvių žur
nalistų sąjungos Detroito skyriaus 
nariai.

Persiunčiant pinigus komisijos 
pirm. Levui- Prapuoleniui, pagei
dauta, kad ši knyga visiems JAV 
senato ir kongreso nariams iš

Šitokiu pavadinimu nauja dr. 
JUOZO PRUNSKIO knyga nese
niai išėjo iš spaudos. Tai labai 
naudinga dovana ligoniams ir vy
resnio amžiaus asmenims. Sergan
tiems ir apskritai kenčiantiems 
skaitymas šios knygos atneš daug 
paguodos, suraminimo, atskleis 
gilesnę ligos ir kančios prasmę, 
duos nurodymų, kaip laikytis to
kios nelaimės atveju.

Knyga skaitoma lengvai, joje 
duodama daugybė istorinių pavyz- ’ 
džių iš didžiųjų žmonių gyveni
mo. Voikalas turi 133 pusi, kai
nuoja $1.50, Gaunamas “Drauge’

KERELIS BROS. Į
CONSTRUCTION CO. Į

STATOME ĮVAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOSirPREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 

ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

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

STAN KUS 
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 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 86, Illinois

V. SIMKUS
Statybos ir Remonto Darbai 
2618 WEST 71st STREET 

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

.1

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

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

EA 1-6047, RO 2-8778
» * -A- A-A-A A A ♦-A.A-A-A A A--A-A-.

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIO. SKADE, ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS
Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildimus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) Iki 8 metų išst- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenue
Chicago 23, Illinois 

Tei. 277-1442 Res. OE 6-0412

CONTRACTORS

monienės gyvenimą Sibire — “Pa- Michigano valstybės bei gubarna- 
lik ašaras Maskvoje”, kuri bus toriui būtų įteikta Detroito lietu- 
įteikta visiems JAV senatoriams,'vių vardu, —V, Butkus.

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

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

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rockwell Street 
Tel. GRovehilI 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
HEATING & SHEET METAE 

4444 S. Western Ava.
Chicago 9. HL 
Tel. VI 7-8447

i CONSTRŪCTION CO.
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 486 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMTJ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 OE 7-2094 Chicago, HI.

kJiiU.Lt


MŪSŲ KOLONIJOSE

Worcester, Mass.
Pirmasis vyskupijos shioBas
Gegužės 10 d, Šv. Pauliaus 

katedroje įvyko pirmasis Wor- 
cesterio vyskupijos sinodas (vys 
kupija įsteigta 1950 metų pra
džioje), kuriame dalyvavo per 
300 kunigų bei prelatų. Sino
das priėmė 310 vyskupijos ad
ministracinių, bei tikinčiųjų mo 
ralės nuostatų. Įsteigtos trys 
komisijos: sinodalinių egzami
nų, Sinodalinio teismo ir para
pijos kunigų patarėjų. Iš lie
tuvių tik Atolio klebonas J. 
Jutkevičius paskirtas į sinoda- 
linio teismo komisiją, kurioje 
jis ir anksčiau veikė.

Tarp daugelio tikinčiuosius 
liečiančių nuostatų yra vienas 
draudžiąs katalikams dalyvauti 
liudininku ar šiaip kuo nors 
pareikšti pritarimą neteisėtai 
moterystei, net ir dovanų nega
lima teikti neteisėtoje moterys
tėje gyvenantiems. Taip pat 
primenama tikintiesiems atitin
kamai švęsti sekmadienį, sušilai 
kyti ne tik nuo bet kokių dides
nių darbų, bet ir apsipirkimo 
(šapinimo). Gavėnios metu 
griežtai uždraustos bet kokios 
pramogos be specialaus vysku
po leidimo, nepaisant pramogų 
paskirties. Suvienodintos visoje 
vyskupijoje aukos už bažnyti
nius patarnavimus, kaip krikš
tą, jungtuves, laidotuves, šv. 
mišias.

Katalikų vyrų suvažiavimas

Gegužės 20 d. Šv. Kryžiaus 
(Holy Cross) kolegijoje įvyko 
ketvirtas vyskupijos katalikų 
vyrų suvažiavimas, kuriam į- 
žanginę kalbą apie pasauliečio 
apaštąlavimo pareigas ir svar-

Vaikus pirmajai komunijai pa
rengė sesuo M. Salvatorė.

Birželio 4 d. vakare Šv. Ka
zimiero bažnyčią vizituos vie
tos vyskupas ir suteiks sutvir
tinimo sakramentą.

Tikybos mokslo užbaigimas
Gegužės 27 d. iškilmingai už

baigti tikybos mokslo metai. 
Šv. mišias atnašavo parapijos 
klebonas J. Bakanas, visi moki
niai priėjo komunijos. Po pa
maldų parapijos salėje surengti 
pusryčiai, kurių metu baigu
siems vidurinės mokyklos tiky
bos kursą buvo įteikti pažy
mėjimai. Tikybos mokslą bai
gė Akvalina Burdulytė, Graži
na Česnaitė, Joyce Greene, Ar- 
lene Haddad, Cynthia Kaunai- 
tė, Virginia Lelakytė, Margari
ta Metrikaitė, Nancy Milerytė, 
Živilė Pauliukonytė, Marija Pau 
liukonytė, Nancy Rainy tė, Pra
nė Sakalauskaitė, Patricija 
Watts, Rimvidas Dėdinas, Ša
rūnas Garsys, James Kamble, 
Robertas Lisauskas, Danielius 
Juška, Antanas Štaras, Pranas 
Tagminas, Jurgis Volungis. Už 
geriausius mokslo pažymius ga
vę dovanas Gražina Česnaitė, 
C'. Kaupaitė, Ž. Pauliukonytė 
ir D. Juška. Pamokų nepraleido 
Praųė Sakalauskaitė ir D. Juš
ka.

Visų klasių vidurinės mokyk
los 113 mokinių lankė tikybos 
pamokas. Mokiniai buvo suskirs 
tyti į keturias 'berniukų ir ke
turias mergaičių grupes, dėstė 
8 pasauliečiai lektoriai. Tiky
bos mokslui vadovavo kun. A. 
Volungis.

Rinkliava vyskupijos fondui
Gegužės 27 d. surengta viso

je vyskupijoje rinkliava vys-

audros pabūgo. Keletas asmenų 
atvyko ir iš toliau, kaip dr. B. 
Matulionis ir Vaškeliai, ir ste
bėjosi, kad vietos lietuviai taip 
negausiai atsilankė į koncertą.

Surengto metinio koncerto 
proga tenka tik palinkėti LMM 
Ratelio chorams ir toliau ne
pailsti ir su tuo pačiu stropu
mu puoselėti lietuviškos dai
nos meną.

Po koncerto, sekmadienį, Mai 
ronio parke surengta Ratelio 
vakarienė ir pagerbti garbės dip 
lomais ilgą laiką ratelyje išbu
vę nariai: Jonė Vaitkevičiūtė, 
Aldoną Jakniūnaitė ir Henri
kas Enrikaitis. Pr.

Rochester, N. Y.

Baigė su aukščiausiu pažymiu
Rochesterio Technologijos in

stitutas šiomis dienomis išleido 
didelį būrį absolventų. Iš 987 i 
išleidžiamųjų 8 baigė su aukš
čiausiu pagyrimu už gerą mo
kymąsi. Malonu pastebėti, kad 
šitam mažam pasižymėjusių bū 
rely yra ir vienas lietuvis — 
Raimundas Kiršteinas, kuris 
A.A.S. laipsnį įsigijo lankyda
mas institutą vakarais. R. Kirš- j 
teinąs uoliai reiškiasi ne tik 
moksle, bet ir aktyvus visuome ' 
nininkas — ALB narys, radijo 
klubo ir choro valdybos sek
retorius.

Pirmieji kiniečiai pabėgėliai, atvykę į Chicagą iš komunistinės 
Kinijos pro Hong Kongą. Tai Eng šeima su keturiais vaikučiais.

Vienerių mėty mirties sukaktis

j DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. birželio mėn. 7 7

GUŽiUSrŲ BEVERLY HILLS GtLJNYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 ĮVEST 63 r d STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. N E L S O N

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams -Pianą 
Pasirinkimas Visam© Mieste

Telef. — CEdarcresf 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

.L F. EtlDElKIS

Nek. Pr. Marijos Seserų rėmėjų seime gegužės 27 d. kalba. prel. 
P. Juras. Šalia jo — kun. V. Martinkus. (Nuotr. B. Kerbelienes)

Gavo diplomus

Gegužės mėnesio pabaigoje 
Birutė Sedlickaitė baibė Nąza- 
reth College ir įsigijo mokyto
jos laipsnį. Nuo rudens ji pra
dės mokytojauti Rochesterio 
priemiesčio vienoj gimnazijoj. 
B. Sidlickaitė veikli lietuvaitė, 
daug dirba su skautais, priklau
so lietuvių chorui ir studentų 
skyriui.

— Dalė Užemytė baigė Ro
chesterio universitetą, kuri ir
gi priklauso skautams ir vietos 
lietuvių studentų skyriui.

Radijo valandėlės pranešėjas 
Dziakonas įsigijusius diplomus 
nuoširdžiai pasveikino ir palin- 

I kėjo geriausios sėkmės.n--.

Ruošiamas minėjimas

Baisiojo birželio proga, Ro- 
i chesterio Alto valdyba ruošia 
birželio 17 d. 3 valandą lietu
vių parapijos salėje minėjimą, 

i kuriame prof. dr. A. Musteikis 
, tars žodį, o choras išpildys me
ninę dalį. M.

A. “ A.

FRANK MI'LAUSKAS
Gyv. 1425 S. 49th Avė., Cicero, III.

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą, kurio netekome 1961 m., birželio 
9 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą užprašytos šv. Mišios su egzekvijomis šešt., birželio 
mėn. 9 d. 8 vai. ryto Sv. Antano parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. 
Frank Milausko sielą.

Po pamaldų prašome gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti 
pusryčiams Š.v. Antano parap. salėje.

Nuliūdę: Žmona Ona, dukterys: Emiiy Jakštas, žentas Peter ir 
Helen Zigmont, žentas Joseph ir anūkai.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

O L 4005-07 South Hermitage Avenue
Tel. YA 7-1741-2

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ DR NAKTĮ

Aukos Lietuviškos Širdies 
fondui

A. + A.
PETRUI PARULIUI mirus, 

p. Tinai Paruiienei, sūnui Leopoldui, duk
roms p. Irenai Kriaučeliūnienei ir p. Reginai 
Kučiauskienei ir jy šeimoms giliy užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi

Biskšniy šeima
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TĖVAS IR SŪNUS W
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50fh Avė., Cicero. T0wnhali 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

bą pasakė vysk. Bamard Fla- 
nagan. Jis tarp kito ko pareiš
kė, kad iki šiol pasauliečių a- 
paštalavimo klausimas buvęs 
daugiau teorijoje, bet jis tap
siąs “kūnu ir krauju”, kai moks 
lu ir darbu bus parengti geri 
parapijos vadai. Apaštalavimo 
sėkmingumas priklauso nuo as
mens sugebėjimo ir pasišven
timo, tačiau šiandien dar dėl 
pasauliečių konservatyvizmo pa 
sauliečių apaštalavimas sutin
ka daug kliūčių.

Pasauliečių katalikų akcijos 
lavinimosi programon numaty
ta supažindinti su komunizmu, 
rasine lygybe, federalinės val
džios parama mokykloms ir 
klausimais, liečiančiais pasau
liečių apaštalavimą.

Pabaigoje suvažiavimo pri
imtos -rezoliucijos Viešpaties 
garbei skirtą sekmadienį tinka 
mai užlaikyti prašyti įstatymda 
vystę uždrausti tą dieną pre
kybą, kovoti su jaunimo nusi
kaltimais, įpareigojant tėvus 
daugiau rūpintis savo vaikų 
auklėjimu ir raginti visus tikin 
čiuosiuš Tnelstis už visuotinio 
Bažnyčios susirinkimo sėkmin
gumą.

Pirmoji Komunija
Gegužės 20 d. Šv. Kazimiero 

parapijos buvo pirmoji komu
nija, kurią priėmė 55 vaikai.

! Rupijos fondui labdarybės rei
kalams. Numatyta surinkti per 
600,000 dol.

Lietuvių Meno Mėgėju Ratelio 
koncertas

Gegužės 19 d. Eikš Home sa
lėje surengtas metinis LMM Ra 

i telio koncertas, kurio progra
mai buvo parinkta daug lietu
vių kompozitorių dainų. Pro
gramą atliko vyrų, moterų ir 
mišrus chorai, vadovaujami mu 
ziko J. Beinoriaus. Ne be- pir
mą kartą Worcesterio lietuvių 
visuomenė turi progos pasige
rėti Ratelio chorų lietuviškomis 
dainomis. Jau daug kas lietu
viškos veiklos kelyje pavargo 
ir iniciatyvos bet kokiam dides
niam kultūriniam parengimui 
neberodo. Tuo tarpu LMM Ra
telis savo darbą bene keturiolik 
tus metus su visu atsidėjimu 
varo pirmyn, tik ne visi jo dar
bą reikiamai vertina ir bran
gina. Ir Michelsonas savo isto
rijoje, kalbėdamas apie Worces 
terio lietuvių koloniją, daug su 
minėjo net nereikšmingų smulk 
menų, bet LMM Ratelio veiklos 
nė žodeliu neužsiminė.

Koncertui pakenkė pora va
landų prieš koncertą įvykusi 
Worcesteryje didelė perkūnija 
su smarkiu lietumi bei ledais. 
Bet ne visi tos jau praėjusios

J. Cicėnas, Vincas Barvydas, Ig. 
Vileniskis, N. Antanavičius, J. Mi
kalauskas, Ig. Končius, M. Vais- 
nys, K. Krauci unas, John J. Bir
bilas, J. Kralikauskas, E. A. Vei- 
sai, Valentina Traun, L. Nagevi
čius, Vytautas Senkus, Sigitas 
Pladys, Ed. Steponavičius, Pranas 
Visockis, Tadas Jurcys, J. Deme- 
reckis, Birutė ir Bronius Kasa- 
kaiciai, J. Jurkūnas, dr. V. Tau
ras, dr. L. A. Durda, T. Varanka, 
P. Vadeika, J. Rekašius, Vincas 
Lingis, Pranas Taruta.

14 asmenų prašė pavardžių ne
skelbti Aukotojams ačiū.

J. J. Bachunas

Mokytoją GRASILIJĄ MEILUVIENę, j 

Švietimo Tarybos sekretorę, jos vyrui

A. -f A.

PETRUI MEILUI mirus, 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

ALB švietime Taryba

A. f A.
MARIJAI ALEKSANDRŪNIENEI 

staiga mirus, liūdesio valandoje jos vyrai VYTAU
TUI, tėveliams SUMOTOS ir sesutei ONUTEI gilią 
užuojautą reiškia

Alma šr Valdas Adamkavičiai 
Ona ir Stasys Nutartai

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVĖ

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWIC2
Tel. REpublic 7-1313 
Tel. Vlrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiuiiHiiii

įsteikif Lietuvišką šventovę 
Savo Namuose I

Jei Jūs norite, kad Dievas laimini 
tų jūsų namus, išstatykite Jo būvi 
mo ženklą, savo namuose. Mums Die
vo gerumų geriausiai primins Jo my
limosios MotinūlSs Marijos paveiks
las. Marijos Metais savo namuose 
Įsteikite Marijos šventovę.

Mums lietuviams Dievo MotinSIS 
itin artima. Mūši; žem§ gausi Mari
jos šventovėms, mūsų tauta pavesta 
jos Nekalčiausios širdies globai. Tai
gi steigdami Marijos metų šventovę 
savo namuose, padarykite ją. kartu 
ir 1,1 ETŲ VISKĄ.

Įsigykirne Aušros Vartų Marijos- 
paveikslą ir pakabinkime garbingiau
sioje vietoje mūsų namuose.

Puikų Aušros Vartų Marijos spal
votą paveikslą 13%xl7% colių gu 
lite įsigyti šiam tikslui už $1.00.

Užsakymus su pinigais siųsti:

DRAUGAS 

4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO 29. ILL.

iiiiiiKmiimiiiimmiiHiiiiiiiiminiiiiiiiiii

«348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

MALONI STAIGMENA,
Kad Įvairių pažiūrų rašytojai, žurnalistai vispusiškai knygą 
rekomenduetų, tai —

TOMO ŽIŪRAIČIO, O.P.,

ŽODIS IR GYVENIMAS
Religinei - tautinei rimčiai

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

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

Knyga gaunama "DRAUGO" Administracijoje: 4545 
W. 63rd St., Chicago 29, Illinois. Kaina tik $2.75. 
............... — 1

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ,

3354 S. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
Tel. YArds 7-1911

LEOH|RDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIH
8319 S. LITUANICA AVĖ, Tel. YArds 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

Skaitykite ir platinkite dienrašti “Draugą”
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X Chicagos Studentų At-kų 
metinė šventė įvyks šį penkta
dienį, birželio 8 d., 7:30 v. vak. 
Jaunimo Centre. šeštadienį, 
birželio 9 d., 6:30 v. v. Jauni
mo Centre bus susirinkimas. 
Programoj — Jazzo koncertas. 
Sekmadienį, birželio 10 d. išky
la — Paw Paw Lake. Daugiau 
apie iškylą bus pranešta susi
rinkime. Valdyba visus narius 
ir daugus maloniai kviečia da
lyvauti.

X Kun. Stasys Gaučias, Visų 
Šventųjų parap. vikaras, Rose- 
lando Šv. Vardo d-jos dvasios 
vadas, šį sekmadienį, birželio vu- 
10 d. parapijos salėj 9 vai. ati
darys genocido parodą ir tą 
progą tars žodį.

Lietuvių genocido parodą bus 
galima apžiūrėti nuo 8 vai. ry-: 
to iki 1 vai. p. p. 10 v. įvyks 
pamaldos už Lietuvos kanki- I 
nius ir po pamaldų parap. sa- į 
Įėję birželio įvykių minėjimas, j 
filmas ir dr. J. Paukštelio kai- i 
ba. Įėjimas į parodą ir minėji- ; 
mą nemokamas.

X šatrijiečių susirinkimas į- 
vyksta šį sekmadienį 3 vai. po 
pietų Aldonos Šmulktienės bu
te, 7114 S. Mozart. Kviečiami 
ir visi jaunieji šatrijiečiai.

X šv. Pranciškaus Vienuoly
no Seserų rėmėjų 3 sk. iš Town 
of Lake rengia arbatėlę su dau
gybe dovanų sk. pirm. Helen 
Gedvilienės namuose, 4639 So. 
Hermitage avė. rugpjūčio 12 d.
3 vai. p. p. Komisiją sudarė 
Helen Gedvilienė, Eleonora Ged 
vilienė, A. Snarskienė ir Bene- 
ta Cicėnas. Rėmėjos pradėjo 
platinti bilietus ir laimėjimų 
knygutes. Kviečiame visus da- 
lyvauti.

X Dail. J. Pautienius per 
Liet. Bendr. Cicero apylinkę pa 
aukojo Chicagos apygardos vai 
dybos birž. 10 d. tėvų marijonų 
ūkyje ruošiamai gegužinei pa
veikslą “Saulėleidis mėlynuose 
kalnuose”. Dail. J. Pautienius, 
aukodamas šį paveikslą, gautą
jį pelną skiria nepriklausomos 
Lietuvos pavijonui Tarptauti-
nėję Prekybos ir Pramonės pa- jtempu dirbo jau vienerius mo
rodoje įrengti.

X A. L. B. Kristijono Done
laičio lituanistikos mokykla bir 
želio 9 d. baigia mokslo metus. 
Pamokos prasidės normaliu lai 
ku, t. y. 9:30 v. r., o 11 v. Mar 
quette Park Fieldhouse salėje, 
prie 67-tos ir Kedzie gatvių 
kampo, įvyks mokslo metų už
baigimo aktas. Šiais metais šią 
mokyklą baigia 11 mokinių. Tą 
patį rytą 9:30 v. įvyksta tėvų 
susirinkimas.

X Lietuviška programa tele
vizijoje bus ateinantį sekmadie
nį, birželio 10 d., nuo 9 iki 10 
v. v. — “International Cafe”, 
iš WGN televizijos stoties, 9 
tinklas. Programoje dalyvaus 
solistė Genovaitė Antanaitytė, 
pr. metų Tarptautinės Preky
bos parodos “Miss Lithuania”, 
Alice Stephens ansamblis, Atei 
ties šokėjai ir Jono Bijanskio 
orkestras.

Stoties teigimu, programa yra 
matoma 100 mylių atstume 
nuo Chicagos. Programą mačiu 
šieji maloniai prašomi parašyti 
padėkos laiškelius ar atvirlaiš
kius WGN-TV Station, Chica
go, III. Nuo lietuvių atsiliepimo 
priklausys ateityje pakartotini 
lietuvių pasirodymai šioje tele
vizijos stoty.

i

X Inž. Donatui Bielskiui ir i 
visai šeimai, jo Tėveliui mirus, 
užuojautą reiškia Ramonai.

(Sk.)

I.

X A. L. B-nės Melrose Park 
' apylinkės Lituanistinės šešta
dieninės mokyklos mokslo me
tų užbaigimo proga piknikas - 
gegužinė įvyks birželio 10 d. 
1 vai. p. p. Mayvvood Grove Nr. 
4 (Lake st. ir lst avė. kam- j 
pas). Bus gera muzika, bufetas 
ir visokį kitoki įvairumai. Mo- Į 
kyklos mokiniams ir svečiams i 
ruošiamos vaišės ir įvairūs lai
mėjimai. Prašoma visus tautie
čius atsilankyti į šią mūsų mok 
slo metų užbaigimo šventę, pa
būti tyrame ore ir tuo pačiu pa 
remti lietuvybės išlaikymo ži
dinį — Lituanistinę mokyklą.

X K. P. Deveikis, Cicero gy
ventojas, porą mėnesių svečia
vosi pas sūnų ir marčią Arizo
noje ir pas dukrą su šeima Ca- 
lifornijoje. Birželio 3 d. grįžo 
į Cicero gerai pailsėjęs. Džiau
giasi kelione sprausminiu lėktu-

CHICAGOS ŽINIOS
GREIČIAU TAPS DAKTA

RAIS
Northwestern universitetas pa. 

rinko 25 gabiausius studentus, 
kuriems sudarė sąlygas baigti 
medicinos studijas per 6 metus 
vieton normalaus 7 metų kur
so. šie parinktieji pagreitintu

ksio metus. Rezultatai esą geri 
ir tas bandymas laikomas sėk
mingu.

UNIJOS REMIA GYDYMO 
PLANĄ

Chicagos Darbo Federacija, 
ir Pramonės Unijų taryba ant
radienio nakčia nubalsavo rem
ti prezidento Kennedy norimą 
pravesti gydymo programą. 
Unijų nariai renka parašus, 
pritariančiųjų King - Anderson 
įstatymo projektui. To gydymo 
plano šalininkai piketavo Gydy 
tojų sąjungos būstinę, be kitų,

Dainuoja Marųuette Parko moksleivių tautinis ansamblis.

Asmeniškas dėmesys keikvienai 
Marijos seserų stovykloje...

stovyklautojai Putnaeno N. Pr. 
(Nuotr. B. Kerbelienės)

IŠ ARTI IR TOLI
ARGENTINOJE

— A. a. Zigmas Šunskus mi
rė sulaukęs 58 m. ir palaidotas 
Chasarita kapinėse. Buvo kilęs 
iš Utenos apskr., Malnykų km. 
Liko dukra Anita.

— Rašyt. Kazimieras Čibiras 
buvo atvykęs savaitei laiko iš 
Urugvajaus pas Argentinos lie
tuvius į svečius.. Ta proga įgra 
vavo savo kalbą, kuri bus 
transliuojama birželio tragiš
kųjų įvykių paminėjimo proga.

— A. a. Antanas Purvinis. 
Po sunkios vėžio ligos, gegu
žės 10 d. mirė Antanas Purvi
nis, kilęs iš Kruklių, sulaukęs 
57 metus amžiaus. Sekančią die 
ną palaidotas Chacarita kapuo
se. Velionis dirbo medžio apdir
bimo įmonėje.

Liko liūdinti žmona Ona Šle- 
žytė ir pusbrolis Alfonsas ir Jo 
nas Kalibutai su šeimomis.

J. A. VALSTYBĖSE
X Birutė Pleškytė ir Algir- — Muz. Petro Armono veda- 

das Jakštys buvo sutuokti ge- mas Los Angeles moterų kvar- 
gužės 12 d. Švč. P. Marijos Gi- tetas ir solistė Janina Armo- 
mimo parap. bažnyčioj kun. V. nienė atliks meninę programą 
Urbos. Alg. Jakštys yra baigęs Los Angeles Baltų Komiteto 
Illinois universitete architektu- organizuojamajame birežlio įvy 

' rą, o Birutė Pleškytė ten pat . kių minėjime, kuris įvyks Pat- 
riotic Hali patalpose (1816 So.

niiiliiiiiiiiiiiliiiuii

!nešiodami plakatus: “Fili the 
pulse before you feel the pur- 
se”.

PADIDINAMAS GELŽKELIE- 
ČIŲ ATLYGINIMAS

Po ilgesnių Chicagoje vyku
sių pasitarimų, geležinkelių li
nijų atstovai ir geležinkelių uni 
jos priėmė vyriausybės komisi
jos pasiūlymą — pakelti gele
žinkeliečių atlyginimą 10.28 
cento valandai. Susitarimas ga
lios vienerius metus.

PAGYRĖ CHICAGOS SAU
GUMO PASTANGAS

Aštuoliolika Illinois miestų, 
jų tarpe ir Chicaga bei 11 prie
miesčių, buvo specialiai JAV 
Saugumo tarybos pagirti už pa 
stangas išsaugoti gyventojus 
nuo susisiekimo nelaimių. Chi
caga ypač pagirta už vedimą 
geros statistikos.

ŠV. KAZIMIERO SESERŲ
RĖMĖJŲ SUSIRINKIMAS

Town of Lake Šv. Kazimiero 
Seserų rėmėjų I sk. susirinki
mas įvyko birželio 3 d. Šv. 

I Kryžiaus parapijos svetainėje. 
| Pasidarbavusi Yotkienė įrašė 
4 1 sk. Daną Mantvilą, Antani
ną Abravičienę, Kazimierą Ab- 
ravičių, Bernice Navickienę, An 
ną Abaravichų,William Abaravi 
chų. Pirm. J. Kuzmickienė pra
nešė, kad įvykęs bunco gerai 
pavyko. Daugiausiai išplatino 
bilietų P. Turskienė ir V. Buc- 
nienė. Taip pat J. Kuzmickienė 
pranešė, kad rėmėjų seimas ge 
rai pavyko. Mrs. Rpuba prisiža 
dėjo būti amžina narė. Serga 
šios narės: Matkevičienė, M. 
Jurkienė, Elizabeth Rhody.

Centro bunco įvyks spalio 21 
d. Rėmėjos kviečiamos daly
vauti. Raštininkė B. Cicėnas 
skaitė laišką nuo motinėlės M. 
Adoratos, kuri sveikina rėmė
jas ir dėkoja už gausias aukas, 
įvertina rėmėjų darbus ir žada 
savo geradarių nepamiršti mal
dose. Sudėta šv. mišiom už kun. 
klebono A. Linkaus sveikatą.

Paulina Gudinskienė dėkojo 
rėmėjoms už užprašytas šv. 
mišias ir dalyvavimą laidotuvė
se jos vyro a. a. Antano Gudin- 
sko.

Baigiant susirinkimą J. Kuz-

Figueros St.) birželio 9 d. 7 v. 
30 min. vakare.

Lietuvius Baltų komitete at
stovauja inž. Julius Jodelės 
vadovaujamas vietos Amerikos 

| Lietuvių Tarybos skyrius, šiais 
metais minėjimą organizuoja 
latvių grupė. Pakviesti žymūs 
kalbėtojai.

— Akt. Kazys Vasiliauskas 
ir akt. Daubaraitė - Skobeikienė 
per “Lietuvos Atsiminimų” ra
diją gegužės 26 d. programoje 
atliko 30 minučių Maironio mi
nėjimą - montažą. Jiems talki
no žurnalistė Emilija čekienė- 

'Maironytė.
! Birželio 16 d. akt. Kazys Va 
siliauskas ruošia pastatyti radi- 
jo vaizdelį “Paskutinis partiza- 
nas Lietuvoje”, taip pat duoti 

'klausytojams pasakojimų iš 
, Sekminių ir Joninių papročių. 
Žinias iš akademinio liet. jauni- 

įmo gyvenimo perduos Algiman 
tas Šetikas. Baisiojo birželio 
minėjimo proga žodį tars vie
nas Laisvės komiteto narių.

— Vytautas Sakalauskas, Los 
Angeles gyventojas, su savo 
šeima išvyko vieno mėnesio ke
lionei po Ameriką. Žada aplan
kyti visas didesnes lietuvių ko
lonijas ir Kanadą. Taip pat už- 

'suks ir į Seattle, Wash., paro
dą.

— Kun. Ant. Rupšys, Man- 
hatten kolegijos profesorius, 
birželio vidury atvyksta į Los 
Angeles atostogų ir dalyvauti 
klebono jubiliejuje.

ITALIJOJE
— Saleziečių gimnazijos de

šimtmetis. Gegužės 8 d. suka
ko 10 metų nuo Castalnuovo 
lietuviškosios gi,m-jos įsikūri
mo. Manoma sukaktį atžymėti 
vėliau, vasaros atostogų metu. 
Šia proga giliausią padėką reiš 
kiu dabartinių ir buvusių auk
lėtinių vardu visiems mieliems 
geradariams, bendradarbiams, 
bendraminčiam, ypač gi rėmėjų 
būrelių vadams ir nariams — 
ir tiems, kurie palaiko mūsų 
nelengvą lietuvybės ugdymo 
darbą, ir tiems, kurie, nebesu
laukdami išauštant taip laukia
mos aušros, nusivylę nuleido 
rankas ir mus apleido, ir tiems, 
kurie gal kaip tik dėl didelio

Algimantas Romanas Šlapkaus- 
kas, atliekąs karinę tarnybą Fort 
Lee, Virginia, yra išrinktas “Sol- 
dier of the Month”. Šlapkausko 

j tėvai gyvena Chicagoj.

pasišventimo sutrumpinę savo 
amžių jau iškeliavo į amžiny- 

pbę, kur, viliamės ir karštai mel 
'džiame, iš dangiškojo Šeiminin- 
Įko gavo nemarų atpildą už sa- 
■vo dosnios širdies darbus, žo- 
idžiais neišreiškiamas ačiū ypač 
tiems, kurie, iškilmingu apžadu 
atsisakė nuo žemės turtų ir net 

i nuo kilnių savo šeimos džiaugs- 
smų, metų metus, dieną ir nak
tį, žiemą iratostogų metu, su 
neįkainuojamu pasišventimu dir 
ba dėl gražesnės Tėvynės atei
ties mažųjų josios sūnų asme
ny — būtent auklėtojams, ben- 

I dradarbiams saleziečiams!
Man kitko nelieka, kaip tik 

linkėti miliems tautiečiams ir 
sau pačiam, kad greičiau pasi
baigtų ši kankinanti tremtis, 
ypač taip kenksminga tėvynės 
atžalynui - jaunimui. Betgi ir 
raginti visus tautiečius, kol dar 
neatsivėrė vartai į laisvą Lie
tuvą, nepasiduoti nevilčiai ir ne 
nuleisti rankų, o dosniai remti 
ir šį lietuvybės židinį laisva-; 
jam lietuviškam pasauly. Ačiū! 
(Kun. Stasys Petraitis, direk
torius) .

ITALIJOJ
— Kun. K. Rėklaitis, MIC,

generalinis pastulatorius beati
fikacijos byloje, išvyko į Vica- 
rello trims savaitėms pasigy
dyti. .

— Kun. J. Vaišnora, MIC, iš 
plaukia laivu iš Prancūzijos į 
JAV birželio 7 d. New Yorke 
bus birželio 12 d.

mickienė visų rėmėjų vardu pa 
reiškė užuojautą mūsų darbš
čiai iždininkei Paulinai Gudins- 
kienei mirus jos vyrui a. a. An- kusi du visuomeninių organiza- 
tanui. Rėmėjos pasimeldė už jo 
sielą. Rėmėja

LIETUVOS REPREZENTAVI- 
MAS IR KITI DARBAI

Šiuo laiku LB Chicagos apy
gardos valdyba dažnai posė
džiaudama, skubiai vykdo pa
ruošiamuosius darbus nepriklau 
somos Lietuvos paviljonui į- 
įrengti Tarptautinėje Prekybos 
parodoje, kuri įvyks liepos 25 
— rugpjūčio 10 d. Chicagoje. 
Lietuvos paviljonui išnuomuota 
vieta 120 kv. pėdų pločio, šalia 
Pilipinų valstybės, sudaryta 10 
narių komisija iš architektų - 
inžinierių ir dailininkų, kuri 
dirba meniškam paviljono api
pavidalinimui. LB Chicagos apy 
gardos valdyba jau turi suda
riusi paviljono vidaus ekspona
tų išdėstymo planą ir paruošiu- 
si parodai eksponatus, kurie bus 
visai skirtingi nuo praeitų me
tų rengtų Lietuvos paviljonų. 
Apskritai paėmus, paviljono 
turinys reprezentuos nepriklau
somos Lietuvos politinę, ekono
minę ir kultūrinę pažangą, o 
taip pat ir laisvojo pasaulio lie
tuvių politinį ir kultūrinį ryžtą 
siekiant atgauti Lietuvai lais
vę.

Parodos bendrame prekybos 
skyriuje bus išstatyti lietuvių 
pagaminti meniški dirbiniai ir 
mūsų tautinės pramonės gami
niai.

Išrinktoji lietuvaitė grožio ka 
ralienė parodos metu reprezen
tuos Lietuvą.

Tarptautinės Prekybos paro
doje Lietuvą programoje at
stovaus mūsų jaunimo tautiniai 
ansambliai.
Paruošiamieji darbai ir jų vyk 

dymas iš organizatorių pareika 
lauja didelės darbo aukos. LB 
Chicagos apygardos valdyba, 
būdama finansiškai nepajėgi, 
kreipėsi į Chicagos lietuvių or
ganizacijas ir atskirus asmenis, 
prašydama jos šį darbą parem
ti auka. šįmet Lietuvos paviljo
nas bus įrengtas visos Chica
gos lietuvių visuomenės, o Ben
druomenė tik atliks techniškuo
sius paviljono įrengimo darbus.

L. B. Chicagos apygardos vai 
dyba birželio 10 d. 2 vai. p. p. 
tėvų Marijonų seminarijos so
duose, Claremont Hills, rengia 
didelę gegužinę ir gautąjį pelną 
skiria nepriklausomos Lietuvos 
pavijonui įrengti.

LB Chicagos apygardos val
dyba, tragiškų birželio įvykių 
minėjimą ruošia birželio 16 d. 
6 v. v. Jaunimo Centre. Minė
jimo programa numatyta įspū
dinga ir trumpa.

LB Chicagos apygardos val
dyba, gavusi Chicagos miesto 
mero pakvietimą, lietuvių tauti
nei grupei dalyvauti rugpiūčio

MERGAIČIŲ VASAROS STOVYKLA

DAINAVA
ŠIEMET ĮVYKSTA LIEPOS 8 IKI LIEPOS 22 D.

• Rūpestinga Nekaltai 
Pradėtosios Marijos 
seserų priežiūra

Norintieji platesnių informacijų, kreipkitės:
iki birželio 15 d.
DAINAVA
Immaculate Coneeption Convent 
R. F. D. 2, Putna.m, Connectieut!

Iki liepos 1 d. registracija vyksta ir šiose vietose:
CHICAGOJE
Mrs. S. Tumosienė 
9837 So. Albany Avė. 
Ev-ergreen Pk. 42, III. 
Telef.: GA 3-6386

DETROITE
Mrs. V. Kundrotienė 
17315 Parkside 
Detroit 21, Michigan 
Telef.: UN 1-1958

24 d. rengiamose Chicagos mie
sto 125 m. įsikūrimo sukakties 
minėjimo iškilmėse, buvo sušau

se buvo nutarta iškilmėse daly 
vauti ir buvo sudarytas dalyva- 
cijų atstovų posėdžius, kuriuo- 
vimui pasiruošti komitetas. St.
MOTERŲ SĄJUNGOS APSK. 

SUSIRINKIMAS

Moterų Sąjungos Chicagos 
apskričio susirinkimas įvyko 
Jaunimo Centre gegužės 27 d. 
Pirmininkavo D. Kamm, rast. 
V. Šimkus. Atsilankė didelis 
skaičius atstovų iš visų skyrių. 
Padarė pranešimus 2 kuopos 
pirm. S. Diržius, 20 kp. vice- 
pirm. M. Paukštis, 46 kp. pirm. 
ė. A. Lukas, 48 kp. — M. Ge
nis, 49 kp. — D. Damm, 67 kp. 
— Yanchus, 76 kp. — pirm. U. 
Rastenis. Gautas laiškas iš Cen 
tro pirm. E. Paurazas. Naujų 
narių vajus prasidėjo vasario 1 
d., baigsis rugpiūčio 1 d. Rei
kia, kad visos kuopos gautų 
nors po vieną naują narį ir ra
ginti jaunas moteris, kad įsto
tų į Moterų s-gą.

M. Druktenis, iždo gldbėja, 
padarė pranešimą. Kasa veda
ma tvarkingai.

Nutarta šaukti apskričio su
sirinkimą 3 kartus per metus, 
gegužės, rugsėjo ir gruodžio 
mėnesį.

46 kp. pirm. E. A. Lukas, 
pakvietė apskričio susirinkimui 
rugsėjo 2 d. Jaunimo' Centre. 
Vaišins 46 skyrius.

Atsilankė viešnia, Centro vi
cepirmininkė Anna Slazis iš 
Westwill. D. Kamm įteikė jai 
dovaną, apskričio vardu. Vieš
nia ragino organizuoti Moterų 
sąjungos skyrius ten, kur jų 
nėra.

Visas pavaišino apskričio vai 
dyba: pirm. D. Kamm, U. Ras
tenis, M. Paukštis ir M. Druk
tenis. Ona IvinSkaitė

Mes turime pakelti neišvengia
mus ligos kentėjimus, ne paniurę 
ir surūkę, o su kantrybe ir skaid
ria nuotaika, kad visiems, kurie 
mus slaugo ar lanko, paliktume 
gražų įspūdį. — Fr. W. Foerster

TERRA PRANEŠA,
kad parduotuvėj, 3237 W. 63rd 
St., Cihcago 29, IU., jau susi
rinko iš Europos visos svar
biausios prekės, šveicariški laik
rodžiai, aukso apyrankės, gin
taro puošmens, žiedai su viso
kiais brangiaisiais akmenimis, 
kristalo, porcelano ir kerami
kos dirbiniai yra dideliu pasi
rinkimu ir prieinamiausiomis 
kainomis. Taip pat didelis pa
sirinkimas stalo, amžinų plunk
snų, lietuviškais puošmenimis 
foto albumų, knygų, muzikos 
plokštelių ir visokių kitų pre
kių, tinkančių visoms dovanų 
nmcrraTit! ir namu padekoravi-

Priimamos mergaitės 
7 iki 16 metų amžiaus

nuo birželio 15 d. 
DAINAVA
Lithuanian Youth Camp 
15100 Austin Road 
Manchester, Michigan

CLEVELANDE 
Mrs. J. Kliorienė 
1235 E. 84 Street 
Cleveland 3, Ohio 
Telef.: RA 1-8397




