
/ Lietuvos \

M.Matomi
\ biblioteka/

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU DIENRAfeTIS

4545 VVEST 63RD STREET CHICAGO 29, ILLINOIS 
TELEPHONE: LUdlow 5-9500

THE LITHUANIAN WORL D -Wl D E DAILY
Vol. XLVI Price 100 KETVIRTADIENIS, BIRŽELIO (JUNE) 28, 1962 Kaina 10 c Nr. 151

Ar prezidentas Kennedy gins Formozą?
Ragina Kongresą priimti 

JAV prekybos planą
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas Kennedy vakar spaudos 
konferencijoje iškėlė Quemoy 
ir Matsu salų klausimą ir Aukš
čiausiojo JAV teismo sprendi
mą, draudžiantį kalbėti maldą 
viešose ( valdinėse) mokyklose.

Kalbėdamas apie Formozą, 
prezidentas Kennedy pareiškė, 
kad JAV laikosi taikios, gyni
mosi politikos ir priešinasi gink
luotų jėgų panaudojimui, bet 
jei komunistai padarytų agre- 
syvinius. žygius, gresiančius 
Formozos saugumui, Amerika 
imsis reikalingų priemonių.

Paklaustas apie Aukščiausio
jo teismo sprendimą dėl maldos 
kalbėjimo draudimo viešose mo
kyklose, JAV prezidentas pa
reiškė, kad kaip geri piliečiai 
turime paklusti šiam sprendi
mui, ir jis dar nežino, ką Kon
gresas nutars tuo reikalu, bet 
pabrėžė, jog mes turime daug 
melstis namie ir bažnyčiose.

Jis taipgi ragino Kongresą 
priimti JAV prekybos projektą. 
Jei Kongresas nepriimtų šio 
plano, eksportas sumažėtų, 
auksas daugiau išplauktų ir 
įmonės išsikraustytų į Europą.

Prezidentas nepatenkintas 
Kongreso ligšioliniais darbais, 
ir jis turėtų neišsiskirstyti, kol 
jis nepriims įstatymų krašto 
gerovei.

Toliau Kennedy pabrėžė, jog 
jis norėtų ištraukti iš Europos

Amerika perspėjo Peipingą prieš 
Formozos užpuolimą

Jungtiniu Amerikos Valstybių ambasadorius Varšuvoje 
Cabot susitiko su Peipingo ambasadorium

WASHINGTONAS. — Jung
tinės Amerikos Valstybės tie
siogiai perspėjo raudonąją Ki
niją uždarame posėdyje Var
šuvoje, kad ji nedarytų jokio 
karinio žygio prieš nacionalinę 
Kiniją. Tai oficialūs šaltiniai 
pranešė užvakar.

Perspėjimas pateiktas posė
dyje, kuriame dalyvavo JAV am 
basadorius Lenkijoje John Mo- 
ors Cabot ir Peipingo ambasa
dorius Wang Ping-nan.

Wang paprašė posėdžio, sako 
informuoti šaltiniai, ir atvirai 
nusiskundęs dėl kinų naciona
listų grėsmės įsiveržti į žemy
ną. Jis norėjęs žinoti, ar Jung
tinės Amerikos Valstybės remia 
nacionalistų žygį.
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karinius dalinius, bet dar ne
atėjo laikas. Amerika ten turi 
tik šešias divizijas. Šiaurės At
lanto organizacijos (Nato) da
liniai pilnai apsaugo Europą, 
nors Prancūzija norinti turėti 
savo atominę jėgą. Mes nesu
tinkame su šia parncūzų pozi
cija.

Paklaustas apie savo brolį 
Edvardą (Ted), kuris kandida
tuoja į JAV senatą, preziden
tas atsakė: “Massachusetts gy
ventojai tars, ar nebus perdaug 
Kennedžių Washingtone”.

Nėra jokių pavojų iš atomi
nių kritulių Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse, — pareiškė 
JAV prezidentas. Ir jis nėra 
priešingas tam sąjūdžiui, kuris 
nori išpirkti asmenis, pateku
sius į Fidel Castro nelaisvę.

Eksporto rekordas 
MEXICO CITY. — Meksikos

galvijų konfederacija pardavusi 
vieną milijoną gyvulių užsieniui 
nuo praėjusio rugsėjo mėnesio.

— JAV Valstybės vicesekre- 
torius George W. Bali pareiškė, 
kad kinai komunistai labai nu
kentėtų, jei jie pradėtų užpuoli
mus prieš nacionalistų Quemoy 
ir Matsu salas.

— Filipinų prezidentas pas
kyrė liepos 4 d. filipinų ir ame
rikiečių draugiškumo dieną. Tai 
bus nauja valstybinė šventė.

Cabot užtikrinęs raudonųjų 
diplomatą, jog Jungtinės Ame
rikos Valstybės neremia jokių 
nacionalistų invazijos planų. Ca 
bot paklausė, kodėl raudonoji 
Kinija paskutinių metu pradė
jo stiprinti karines jėgas Fu
kien provincijoje palei Formo
zos salas.

Cabot perspėjo, kad raudo
noji Kinija nebandytų jokios 
invazijos į Formozą. Pasak po
litinių informuotojų, Quemoy ir 
Matsu salos Kinijos pajūryje, 
nebuvusios specialiai prisimin
tos posėdyje.

Cabot davęs užtikrinimą, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
nepridėjo pirštų prie kinų na
cionalistų pranešimų, jog dabar 
laikas atgauti žemyną.

Jungtinių Amerikos Valsty
bių ambasadorius Varšuvoje pa 
laiko diplomatinius ryšius su 
raudonosios Kinijos ambasado
rium, žinoma, progai pasitai
kius.

— Dr. Sobel, kuris buvo nu
teistas kalėjiman dėl šnipinėji
mo Sovietų Sąjungos naudai, 
dingęs iš New Yorko, kai teis
mas atmetė jo prašymą peržiū
rėti bylą. Sobel, gal būt, pabė
go į Kubą.

Lietuvių Krikščionių Demokratų sąjungos konferencijos, įvykusios birželio 16-17 d. Clevelande, da
lyviai. Nuotr. V. Pliodz.insko

RŪSTOKI SENATUI NEATSKLEIDE SLAPTOJO 
JAV POLITIKOS DOKUMENTO
Apklausinėjimai užtruko tris valandas

WASHINGTONAS. — JAV sen. Dirksen pareiškė, kad Se- 
1 Senato užsienio reikalų komite-1 nato komitetas tebėra susirūpi- 
to nariai antradienį tris valan- nęs dėl Jungtinių Amerikos Val
das apklausinėjo Valstybės sek- Į stybių užsienio politikos ir kai 
rotoriaus pavaduotoją George ' grįš Valstybės sekretorius Rusk, 
W. Bali ir Valstybės departa- jis turėtų būti apklausinėtas, 
mento politikos planavimo ko
miteto pirmininką Waltą W.
Rostow. Kad tik buvo keliami 
klausimai apie spaudoje pagar
sėjusį pagrindinio JAV saugu
mo dokumentą, sudarytą vado
vaujant Rostowui, abudu apklau 
sinėjamieji atsisakė duoti bet 
kokį atsakymą. Jie tik dėstė va 
dinamas savo pačių asmeniškas 
pažiūras.

Apklausinėjimams vadovavo 
senatorius Dirksen. Jis stengė
si patirti, ar tas pagarsėjęs Ros 
towo dokumentas tikrai sako 
apie Sovietų Sąjungos vidaus 
ir užsienio politikos švelnėjimą 
ir apie atsiradimą bendrų Sovie
tų ir JAV interesų, kurie vestų 
į susitarimą. Bali priminė Ros- 
towui, kad jis į tą klausimą ne
atsakytų. Tas Rostowo doku
mentas, tai ateities JAV poli
tinės gairės santykiuose su So
vietais. Prezidentas turi privile
giją neleisti kongreso nariams 
prieiti prie vyriausybės doku
mentų, kuo šiuo atveju ir pasi
naudota.

Apklausinėjimams pasibaigus,

Iš premjero rankos
išėmė kulką

BAGDADAS, Irakas. — Du 
irakiečiai gydytojai išėmė iš 
premjero Kassimo rankos kul
ką, kuri buvo patekusi 1959 me
tais pasikėsinimo metu prieš jo 
gyvybę. Laikraštis “Alahd Al- 
jadeed” pranešė, jog praėjusį 
ketvirtadienį buvusi padaryta 
operacija. Premjeras grįžo prie 
darbo sekančią dieną.

Portugalijos pagalba 
Angolai

LISABONA, Portugalija. — 
Portugalijos finansų ministeri
ja patvirtino nutarimą pasko
linti Angolai $37,500,000 išvys
tyti ten darbus. Tai užvakar pra 
nešė vyriausybės pareigūnas.

— Prezidentas Kennedy šį 
savaitgalį vyksta į Meksiką vai 
stybinio vizito.

Kiti komiteto nariai spaudai pa 
reiškė, kad tas apklausinėjimas 
buvęs įdomus. Rostow buvęs 
klausinėjamas apie jo 1960 m. 
išleistą knygą, kurioje jis siūlė 
Amerikai tam tikrą susivaržy-

Trumpai iš visur
— Penkiolika asmenų nusken 

dlo Turkijos potvyniuose. Vaka
rinėje Turkijoje potvyniuose nu 
skendo penkiolika asmenų. Po
tvyniai šiom dienom kilo dėl 
smarkaus lietaus.

— Italija nagrinės kapitono 
šnipinėjimo bylą. Armijos at
sargos kapitono Luigi Spada, 
apkaltinto šnipinėjimu Albani
jos naudai, byla bus nagrinėja
ma sekančio mėnesio pradžioje.

— JAV Žemės ūkio departa
mentas teigia, kad 1962 metais 
bus parduota 2 bilijonai svarų 
pieno, daugiau nei 1961 m.

— žvejų laivas su keturiais 
pabėgėliais iš komunistų valdo
mos Kinijos užvakar atplaukė 

i į Macao, bet du kiti buvo su
gauti komunistų žvalgybinio lai 
vo.

Už maldą — Didėjant visuomenė
je nepasitenkinimui dėl Aukščiau
siojo JAV teismo sprendimo, se
natorius J. Glenn Beall (R., Md.) 
pranešė, jog jis pasiūlys konstitu
cinį priedą, legalizuojantį maldos 
kalbėjimą ir Šv. Rašto skaitymą 
viešose (valdinėse) mokylose.

mų laikotarpį įr įžvelgė galą 
tokiam valstybiniam gyvenimui 
koksai jis buvo istorijos bėgy-’ 
je apibrėžtas.

Apklausinėjime Bali pareiš- Į 
kęs, kad spaudoje paduotos ži
nios apie Rostowo dokumentą 
buvusios iškreiptos ir ne tikros. 
Vis dėlto Bali ir Rostow tą pa
garsėjusį dokumentą pavadinę 
nauju, kas rodytų apie naują 
JAV užsienio politikos kryptį.

ROMA. — Italai metalo dar
bininkai vakar vėl sustreikavo 
— ketvirtąjį kartą šį mėnesį — 
nutraukdami darbą Italijos sun-

— Belgų valdomos teritorijos kioje pramonėje. Ginčas tarp 
Ruanda ir Urundi liepos 1 die- darbininkų ir darbdavių priver- 
ną gauna nepriklausomybę kaip tė uždaryti Fiat ir Lancia au-
dvi atskiros valstybės. Tai nu
tarė Jungtinės Tautos. Belgų 
900 kareivių iš tų teritorijų tu
rės išeiti iki rugpiūčio 1 d.

tomobilių įmones Turine.
KotmurtisSĮų ir nekomunistų 

unijos įsijungė į streiką. Buvę 
trys streikai šį mėnesį tetruko

— Thailando premjeras va-; po 24 valandas. Unijos, atsto
vaujančios 950,000 darbininkų, 
šiam streikui skyrė 48 valan
das — birželio 26 ir 27 d.d. U- 
nijos prašo padidinti atlygini-

kar pareiškė, kad jo vyriausy
bė dar nepripažins naujos Lao
so valdžios. Thailandas pasiun
tė 500 kareivių prie Malajų pa
sienio. Ten pagyvėjo komunis- > mus ir 40 valandų darbo sa- 
tų veikla. ■vaitės vieton 46 valandas.

Šaltasis karas namie:

MUMS DAUGIAU NEBEREIKIA SPAUDOS...
Nė vienas naujųjų laiku prezidentas neturėjęs tokio spaudos palankumo kaip J. F. Kennedy. Ta
čiau spaudai tokio palankumo jis nerodąs. Time žurnalo tikinimu, vienas iš New Frontier žmo
nių dėl spaudos atsiliepęs: “Mums daugiau nebereikia spaudos...” Ar tai tik neapgalvotas žodis, 
ar jis pagrįstas faktais, kurie rodytų, kad vyriausybė per kitus tarpininkus prieina prie visuome

nės ir kitokiais būdais moka veikti jos opiniją?

Populiariausi tarpininkai tarp ■ metras. Time žurnalo minimas mintis, priklausys jo įtikinamo- 
vyriausybės ir masės būdavo , New Frontier atstovas pareiš-! ji galia.
spauda ir parlamentas. Prezi
dentas Kennedy spaudos konfe
rencijoje pasisakė daug spaudos 
skaitąs, bet pasitenkinimo iš jos 
turįs nedaug. Negalėtų dabar pa 
sakyti, kad jam, demokratui, 
taip lengva bendradarbiauti su 
Kongresu, taip pat demokrati-

ją visu pasirodymu, prisistatyti 
be jokit} sutrumpinimų ir ko
mentarų, kurių pasitaiko spau- 

niu, kaip jam rodės rinkimų ko- doje. Prezidentas Kennedy ir jo Jr-, savo pastabas ir duomenis 
vos metu. štabas tikį įtikinėjimo galia per jai teikė kitas Harvardo profe-

. .v. .. i televizija. Tikį taip pat tiesiogi- šorius ekonomistas Galbraith,
Tai nėra amerikine išimtis. [ _________ , ,_____.JL

Prancūzijoje prezidentui de
Gaulle spauda ir parlamentas 
parodė taip pat apsčiai nepa
lankumo, bet jis kreipėsi tiesiai 
į mases, kuriose rado didelio 
pasitikėjimo. Susidarė įspūdis,

Prezidentas ir jo patarėjai ti- 
. ... kį žodžio jėga žmonėm paveik-

kad tie tarpininkai tarp mases tį Už tat kalbos ruošiamos rū-: prezidentas, iki stodamas viešai 
ir prezidento ne visada yra tei- pestingai, tikrinamos. Lyg nuo jos skaityti... 
singas masių nuotaikos baro- to, kokiu žodžiu bus pasakyta • (Nukelta į 6 psl.)

Italija sutiks 
Bažnyčios dignitorius
ROMA. — Ministerio pirminin 

ko Amintore Fanfani įstaiga 
suorganizuos komitetą sutikti 
tūkstančius katalikų Bažnyčios 
dignitorių, atvykstančių į visuo 
tinį Vatikano susirinkimą, ku
ris bus pradėtas spalio 11 die
ną.

Kennedy planuojąs
vizituoti Airiją

DUBLINAS, Airija. — Lor
das meras Robert Briscoe grįžo j 
namo iš trijų mėnesių kelionės 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se. Atrodo, jis šiek tiek pavar
gęs ir jo balsas susilpnėjęs.

“Aš jaučiuos gerai, bet nete
kau balso”, — sušnabždėjo ko
respondentams aerodrome. Jis 
pavargo perdaug kalbėdamas, 
nu, žinoma, prisidėjo ir gerklės 
operacija Nevv Yorke.

“Bet greitai balsas skambės”, 
— pasakė jis.

Paklaustas apie jo kelionę 
skersai Ameriką, meras Bris
coe pareiškė: prezidentas Ken- j 
nedy užtikrinęs jį, jog jis vi-' 
zituosiąs Airiją savo preziden
tavimo metu.

Metalo darbininkų 
streikas uždare du 

italų fabrikus

kė, kad spaudą keičia kitas tar-| Tos kalbos nėra vieno asmens 
pininkas — televizija. Televizi- išmintis. Pvz. paskutiniu laiku 
ja, suprantama, leidžia arčiau daugiausia dėmesio, teigiamo ir 
prieiti prie masės, netrukdomai i neigiamo, susilaukusi Yale kal- 
išdėstyti jai savo mintis, veikti! ba buvo kurta ištiso kolektyvo.

niu ryšiu su klausytojais mitin
guose, susirinkimuose, iškilmė
se...

*

Naujausios
žinios

— Vakar Atstovų Rūmai svar 
stė prezidento Kennedžio siūlo
mą prekybos planą. Šiandien at
stovai priims, ar atmes šį pro
jektą.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės perspėjo komunistinę Ki
niją, kad jos gins nacionalinės 
Kinijos Formozą prieš užpuoli
mą.

Tačiau šio krašto vyriausy
bė davė suprasti, kad ji nerems 
nacionalistų invazijos į Kinijos 
žemyną.

— Jungtinių Amerikos Vals
tybių Erdvės ir Aeronautikos 
įstaiga (NASA) paskyrė 39 me
tų laivyno pareigūną Walter 
Schirra skristi raketoje aplink 
žemę šios vasaros gele; gal būt,

j jis penkis ar šešis kartus ap- 
skris aplink žemę.

— Prancūzų komunistų par
tija pasmerkė busimąjį Vakarų 
Vokietijos kanclerio Adenauerio 
vizitą Prancūzijoje, nes, girdi, 
tai “įžeistų mūsų žmonių jaus
mus”. Partija ragina prancūzus 
parodyti savo “nepasitenkini
mą”.

Vakarų Vokietijos kancleris 
vizituos Prancūziją nuo liepos 
2 iki 8 d. Jis vizituos ne tik 
Paryžių, bet keletą kitų miestų. 
Prezidentas Charles de Gaulle 
ragina prancūzus šiltai sutikti 
vokiečių vadą.

— Valstybės sekretor. Rusk 
vakar buvo pagerbtas Oxford 
universiteto Londone. Iškilmėms 
pasibaigus, jis vakar nuskrido 
į Londoną tartis su portugalų 
valdžios pareigūnais. Šį vakarą 
jis turėtų grįžti į Washingtoną.

— Adlai Stevensonaą, JAV 
ambasadorius Jungtinėse Tau
tose, vakar kalbėjo Atstovų Rū 
mams, prašydamas paskolinti 
pinigų šiai tarptautinei organi
zacijai. Senatas jau užgyrė 100 
milijonų dolerių paskolą Jung
tinėms Tautoms.

MENDOZA, Argentina. — Ak 
linančios pūgos ir sniegas An- 
duose sulaikė traukinius tarp 
Čilės ir Argentinos. Tai parei
gūnai pranešė užvakar. Čilės 
pusėje Porbillo plentas apdeng
tas 6'/2 pėdos sniego ir ledo.

Ją rašė Harvardo istorijos pro
fesorius ir dabar prezidento a- 
sistentas Arthur Schlesinger

prisidėjo dar tautinio saugumo 
tarybos direktorius Bundy, ūkio 
patarėjų tarybos pirmininkas 
Heller. Pagaliau visai medžia
gai formą davė Theodore ‘So- 
rensen, nuolatinis prezidento kai 
'bų rašytojas. Taisęs dar pats
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Omahos studenčių ateitininkių įžodis. Iš kairės į dešinę: MAS pir
mininkas J- Račkauskas, Vida Ribokaitė, Dalia Katiliūtė, Virgili- 
ja Mockutė ir Zita Vingelytė. K. L. Musteikio nuotrauka

Nauji veidai Giedros gretas Buvusiai pirmininkei R. Žu- 
vėl puošia... Vita čerškutė, kauskaitei gili padėka už pe- 
Onutė Eringytė, Donata Kar- reitos kadencijos pirmininka- 
nauskaitė, Nijolė Krištolaitytė, vimą, pašvęstą laiką, aukotą 
Dana Kriaučeliūnaitė ir Ramin- darbą ir meilę, eitoms parei
ta Rudaitytė. goms. O naujai pirmininkei —

Šiais metais pirmą kartą kor- Janinai Čikotienei — ištvermės, 
porantės kėlė nares visai uždą- kantrybės, ryžto, žengiant su 
roję šventėje. Iškilmingoji die- Giedra pirmyn!
na pradėta šv. mišių auka, gy- Dėkojame garbės svečiams proga ir visiems prie 
vųjų bei mirusiųjų giedrininkių už atsilankymą ir tėvams mari- šventės prisidėjusiems 
intencija, atnašaujant kapelio- jonams už tikrai jaukias pa-
niii kun. Pr. Garšvai, kuris pa- talpas.
moksle reikšmingai supynė Švč, \ Dalia Kučėnienė
Trejybės prasmę su Giedros
tikslais, išryškindamas organi- OMAHOS ATEITININKŲ 
zuotumo vertybes. ŠVENTĖ

Po mišių, kandidatėms priė-i

Dalia Katiliūtė. Čia buvo su- pečius, bet ir šiltą dėkingumą 
pinta Maironio eilėraščių ir dai- studentų ateitininkų draugovei, 
nų pynė. Eilėraščius ir dainas kuri studijų dienas ruošė.

P. L.

KNYGOS IR KONCERTAI 
GRANT PARKE

Jau kelinti metai iš eilės gru-

išpildė aukščiau minėti įžodi- , 
ninkai. Jiems talkininkavo mū
sų vargonininkė Onutė Damai- 
tė. Suktinį pašoko Teresė ir Vi-j 
talis Gaideliai.

Omahos ateitininkai dėkoja'
! visiems sveikinusiems šventės pė Chicagos studentų ateitinin- 

šios kų vasaros šeštadieniais šusi- 
i renka Grant Parke diskutuoti 
, skaitytas knygas. Diskusijas 
, visuomet harmoningai baigia 
Grant Park simfonijos koncer
tas. Ir šią vasarą vyks knygų

Nuo neatmenamų laikų anks- diskusijos: šį šeštadienį bus pa- 
tyvąją vasarą susitinka Detroi- sitarimas, kuriame bus aptarta 
to, Clęvelando ir Chicagos atei- knygos apie kurias bus kalba-

TRIKAMPIO STUDIJŲ 
DIENOS

mus priesaiką no ateitininkų . Bir^elio ,17 d- Gmahos ateiti-: tįnįnkai Trikampio suvažiavi- ma ir pasiskirstyta praneši-
vėlinva O Krikščiūnienė (Gied- n^nka^ tur®j° savo metinę šven-! mui jau kejerj metaį kaip šie mais. Susidomėjusieji kviečiami
ros vėliavos kūma) perrišo Prasidėjo 11 vai. pamaldo- sąskrydžiai vyksta Dainavos atsilankyti 6:00 v.v. prie Grant
snalvas vvresniuiu giedrinin- mis ŠV' Antano par' bažnyči°- stovyklavietėje. Šių metų sąlė- Park koncertų estrados (kon-
®Palvas, vyresniųjų giedrium jg gy mišias atnašavo ir pri. įvvku<?ioJ Drie§ savaite — certu aikštė — prieš Chica-o 

‘-Kū. ų
ge gėlės, o pirmininke Kita zu hog ateitininkų dvasios vadas 
kauskaite įteike kepuraites. Po ryba”, kuri buvo nagrinėjama

Museum of Natūrai History).

kun. J. Tautkus. Moksleiviai, A Mulevičiaus, K. Skrupskelio
studentai ir sendraugiai organi- it R Rudžio paskaitose.
zuotai dalyvavo pamaldose ir , ., .. .... ^ .. . A Tr • Oras sąskrydžio savaitgaliui i . v. „ .. .visi kartu pneme Šv. Komuni- , Ų . , gių skyriaus ruošiamas Poilsiobuvo nepaprastai puikus — bu-1 ° , .. ...
Ją' vo progos tinklini pažaisti kū. į savaitgalis lvyks liep0S 14'X5

v. . . . . i Penktą vai. p.p. Šv. Antano P. g. . J \ . Į d.d. prie Paw-Paw, Mich., eže-
svečius .rnaująsias nares pnel^ 1Mmingas m ezerel.o vandenyje pam.rky.'
rūtų sa e enus eirožėmis pa- posa^įs Įnešus ateitininkų vė- * lr 1 ^afatl veJ°s SaU Studentai, sendraugiai ir jų
puošto stalo. Sukalbėjus bendrąir‘atkalbėju3 mal(į už lutę pas.ka,t.uti Trikampio

ateitininkų himno baigėsi iškil 
mingoji dalis ir jau sodelyje 
pasipylė džiaugsmas ir sveiki
nimai.

Netrukus sodinom garbės

Poilsio savaitgalis
Chicagos ateitininkų sendrau-

, .v. draugai mielai laukiami. Regis-studųų dienas atvyko apie sim- * vedama Tele-
nuoširdžių sveikinimų, vaisino-; buvo įžodžio cere_ tas studentų ateitininkų - daŲfonas 925.9062
mes pačių narių pagamm ais monįjos_ Jaunesniųjų ateitinin- S aiclum Jos ene uvoi šiuo reikalu daugiau bus šia-
va giais. gai gar įavomes, 0 kų įžodį davė: Kristina Jony- Pacios gausiausi°s. skyriuje kitą ketvirtadienį,
ta koše nei kiek nemažėjo... o j Rai Petras Ra -r Vijole. I Sekmadienio ryte sv. mišių i Č.S.S.K.
ta kava tris naktis neleido mie- u Kuncait tė Moksleivių — auką atnašavo SAS dvasios va
goti... pabudus. sekė kun.; M Burzdžiūtė, Marytė das kun; dr‘ P- Celiešius. Popie- p • kalendorius
Garšvos žodžiai, kuriais jis dar gma Regina gmaiI tė Jo. cio saulė dar danguj ritinėjo^ | Parengimų 
kartą pabrėžė vienybes ir orga- Vasiliauskaitė ir Albina kai pirmos mašinos riedėjo pro i Birželio men.:
nizuotumo vertę, linkėdamas v.,,. q+„Hpntu nalin kalnelio koplytėlę ir sukosi į ~ ^.d: prasidėjo jaunesniųjų n„n Vin8elyte- Studentų — Daba * J J moksleivių stovykla Dainavoje.

maldą ir išklausius pirmininkės, . . . . , ... .x F mirusius ir žuvusius ateitinin

tokidj jaukioj šeimyniškoj nuo
taikoj viena kitai būti ramsčiu 
bei bendromis jėgomis kopti į

Katiliūtė, Virgilija Mockutė ir Chicagos pusę. Buvę parsivežė Baiggis 1įQs 7 d 
Zita Vingelytė Įžodžio ceremo- ne tlk rausvai liepsnojančius _ 30 d. baigiasi lauko teniso 

uei t atlįko kun_ j Tautkug., 7 A
sąmoningą krikščionišką, Hetu- Ateitininkų ženkleliug prisegė! "višką gyvenimą.

Pakartojo iškeltų minčių svo
rį ir O. Krikščiūnienė, prideda-'

moksleivių ateitininkų centro 
valdybos pirm. J. Račkauskas,

, , n x j • asistuojant Omahos moksleiviųma, kad matydama tokią gau- s VWai Ribokai_
s.ą puokštę giedrimnkių, tiki, tei.p Svečias iš centrb
jog korporacijos gyvavimo ke 
lias tikrai ilgas, nešantis atei
čiai daug šviesių vilčių.

Vyresniųjų giedrininkių var
du E. Vilimaitė skatino gau
sinti eiles, nešant giedrą pasau
liui per korporacijos šūkį. 

Dana Kriaučeliūnaitė, kuriai

gražiu
žodžiu pasveikino įžodininkus.

Po įžodžio ateitininkai su tė
veliais ir svečiais susėdo prie 
vaišių stalo. Čia žodį tarė Oma
hos ateitininkų dvasios vadas 
kun. Tautkus. Jis sveikino tą 
gražų būrį naujųjų ateitininkų

J , ,,x. xv.. j -j ir linkėjo ištvermės ateitinin-teko prabilti treciosios laidos k,.kame darbe Ateitlnink 
vardu kalbėjo manau, kad ne pirmininkas j. Jo.
vien tik mes, bet ir jus ta pat! perskaitė Ateitininkų Fe-
pergyvenate šiandieną. Mes jau
čiamės pivilegijuotos, tapdamos 
narėmis, išrinktomis iš gausaus 
lietuvaičių būrio. Thomas Mer- 
ton teisingai pasakė “No man 
is an island” — pavienis žmo
gus pasimeta gyvenimo srovė
je, jis vienas nepajėgia pašau- ( 
lį ant pečių nešti, tik įsijungus 
į organizaciją, jo jėga tampa 
dalis srovės. Mes stengsimės 
neapvilti — žengti į kalnus, į 
viršūnes.

Po Giedros “himno’' prasidė
jo linksmoji dalis. Trečioji lai-! 
da turėjo progos pasireikšti ■ 
dainoje “Vai kur buvai”, atsa
kydamos korporantėms su re- į 
frenu “šventėj buvau, bosės1 
mano, šventėj buvau, jūs ma-; 
no, didžiosios bosienės mano”. 
Negana to, kiekviena perėjo 
per griežto teisėjo tribūną, įro
dydamos, ar vertos Giedros 
vardo, tada gavo po davanėlę 
zologijos sodo gyventojų pavi
dale.

Atsisveikinusios su garbės 
svečiais — sudėjusios galvas 
rinkome valdybą: pirmininka
vimą perėmė Janina Čikotienė, 
o kitas pareigas—Giedrė Žum- 
bakiėnė, Vita Čerškutė ir Ra
minta Rudaitytė. Visos išrink
tos vienbalsiai.

deracijos vado Simo Sužiedėlio 
sveikinimo raštą.

Besivaišindami išklausėme 
meninės dalies, kurią paruošė

Pasaulio žinomiausias radijo 

aparatas, su AM, FM ir 
trumpom bangom — pilnai 
automatinis.

Didelis pasirinkimas įvairiausių radijų, televizijų, 

phonografų ir oro vėsintuvų.

FRANK’S TV & RAMO. Ine.
3240 So. Halsted St. CA 5-7252

J

ž

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

Laikas užeiti į Mutual Federal Bendrovę, kuri 
nuo šių metų liepos men. 1 dienos numato mokėti

PER METUS UŽ VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS !
Dividendai išmokami gruodžio 31 ir 'PRADEK TAUPYTI ŠIANDIEN —

birželio 30 d.d. SAUGIOJ LIETUVIŠKOJ BENDROVĖJ!

MUTUAL
A Y » E O A N ASSOCIATION 

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

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MŪSŲ ĮSTAIGOS

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So, Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą. 

D51 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1552 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied, išskyrus trečiad- ir Sešta.d.

’ DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.• kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
ilen. uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

Ofiso telefonas PR 8-3228
RM. telef. H’AIbfook 5-5076

X-. iRež. HE 6-1670

DR. K. G. BALUKAS
i AKUŠERIJA IR MOTERŲ UTGOS ' 
6449 So. Pulaskl Rd. (Crav ordj 
Med ai Building), tel. LU 5-6446 j
Valandos pagal siisltal-img, Jei ne- j 
atsiliepia, skambinti . MI 8-0001.

Ofisas: 3148 W<5št fiSrj Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.- 3241 VYest «6th Place 
Tel.: REpublic 7-7868

Dr. S. BIEŽIS
C H I R U F GAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 8; treč. 
uždaryta. Antrad. ir penist. vakarais 
nuo 7 iki 8.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 63rd St.
Kampas 63-čios ir California 
vai. tai»’ien nuo 6—8 vai vak. 

3ešt. 2—4 vai.
’čiad ■ Kitu "alko pagal sutarti 

Ofiso telef. 476-4042 
Rez. WAlbrook 5-3048

DR. G. K. BOBELIS
Inkstų Ir šlapumo takų chirurgių, 

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

Valandos -pagal susitarimą 
ei. ofiso HE 4-5849. rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., kėtvlr., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč., S.«i6t, pagal sutarti, 
sekm. uždary ta.

rel. ofiso HE 4- 5158: Ries. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West olst Street 
(Bendra praktika Ir Alergija)

alandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
>al.; penkt. 10 v. r. iki 9 v v.: 
Aeštad. 10 v. r iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

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

2737 WEST 71st STREET 
Valandos tik susitarus 
Tel. GKovehiU 6-3409

Tel. Ofiso 247-1002. Namų PR 8-6960

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

4063 Archer Avenae
(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0878

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

6132 S. Kedzle Avė. WA 5-2670,
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0001. . 
Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-6867 f

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

specialybė akušerija ir moterų ligos
2454 West 71st Street 

(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 
raJ..: kasdien 1—S ir 6—h vai. vak

S-k+oSfAnJpl* r Z r. r,

Trečiadieniais uždaryta

DR. A. GARIMAS
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 5-2017 
Tigrinius nriima naga.) susitarimą

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namų-rez. tel. PRospect 8.9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOIiŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS

2656 West 68 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 8 v. iki 
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8; 
šeSt nuo 1 ik) 4 vai

fel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 Wrst 63rd Street
Vai. kasdien nuo 1- 4 p p 1r 6

į iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.

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

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

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

FdillilllliillllllllllllllllillillilllililiiiiliiiiiiiiuiiililliiliiiiillIllllllIllllllllllllliS

Telefonas: GRovebill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 West Marųuette Road

Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta. _____________________ _______

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10-12 ir 4-7. Treč. ir š.eš- 
tad. tik 10-12.

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

(Spec. plaučiu ir širdies)
756 VVest 35th Street 

(Kamp. 35-ta ir Halsted) 
Valandos vak. G-9. šeštad. 10-2 p. p. 

Treč. susitarus.
Ofiso tel. Iii 7-0400 

Dienos metu tel. CA 5-5O1O

Tel. RElianee 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
* 3925 West 59t,b Street

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

Tel. ofiso ii- buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
n&mįiĮiepia, šaukti KEdzie 3-2868

EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

) KŪDIKIU IR VAIKŲ
i LIGV
J SPEGIALTSTje
| MEDIGAL BUILDING

7156 South IVestern Avenue
| Pirmad., antrad., ket.v. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 

16 v. —■ 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 

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

Res. tel. AVAlbroock 5-3765

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARTMA

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINĖS LIGOS 

2745 West 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

Telef. REpublic 7-2290.

Išvyko atostogų, ligonis pradės 
priiminėti tik liepos 16 dieną.

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

keičia stiklus ii* rėmus 

4455 S. California Avea, YA 7-7381
VAL.: 10 ryto iki 8 vak., trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

Rez. tel. 1>R 9-0563, Rez. PR. 9-6730

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

chirurgija
i Ofisai: 795S S. Westėrn Avė., tel.
G R 6-0091; 392 E. 159th St., Harvey, 
III., tel. EDison 3-43S3: 30 N. Mi- 
<-higan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764. 

) Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
6449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero. Oa.k Porest, III. 

Telef. IT’ 5-2020.
Valandos pagal susitarimą. Jeigu 

i neatsiliepia skambinti TE 9-1071. . .

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

Ofiso tel. RElianee 5-4410 
Rez. tel. GRovehili 6-0617 

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

i Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. E. STANAT-STANAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

.Mitybos ii’ svorio problemos
1951 VVest Irving Park Road 

(Damen A.ve. kampas)
Vai. pirm., ketv. ir penkt. 7-8 v.

p. p. ir pagal apointmentą.
Tel. Ofiso LA 5-2134. Rez. 878-5960

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 
v. iki 5 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577

i Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir
l penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
; v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

DR. A. MACIŪNO PARTNERIS

DR. E. HOERSTER
CHIRURGAS 

2858 West 63rd Street 
Tel. PR 8-7773

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERIAI IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 So. Kedzie Avėnue
PAGAL SUSITARIMĄ 

Telef. HEmlock 4-1562
Skambint 2 iki 9 vai. popiet kasdie
ną, išskyrus trečiadienį.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

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

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

Tel. Ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

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

Vai.: Pirm., ketv. 2-4 p. p. ir 6-8
p. p., šešt. 10-12 vai.

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

Ofiso telefonas BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer) 

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

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 West 71st Street
ATOSTOGOSE IKI RUG- 

PIŪČIO MĖN. 5 D. 
Telefonas — GRovehili 6-2823

DR. A. VALISLABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Speeialyiič: AKUŠERIJA ir MOTERŲ

LIGOS
Valandos: nuo 1-4 ir 6-8 vai. vak. 

šeštadieniais niuo 1-4 vai. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ

6248 South Kedzie Avenue
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 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. ir 7. iki 8 v. v. 

Treč. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 South Halsted Streiet
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR.6-665# 

Rez. 6600 So. Artesian Avenue
Vai.. 11 v. ryto iki 3 v. p.p., 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergencyj, šaukite telefonu — 
434-6967 nuo1 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos ryto kasdien.



Socialinė enciklika

„MATER ET MAGISTRĄ" 
LIETUVIŠKAI

Liepos mėnesio pirmomis die 
nomis išeis iš spaudos lietu
viškas vertimas enciklikos “Ma 
ter et Magistrą’’. Jos vertimą 
atlikęs kun. prof. P. Dam
brauskas sako, kad tai gyve- 
nimiškiaušia enciklika, kokią 
tik jam kada tekę skaityti. 
Jos aktualumas, socialinio 
klausimo sprendimų drąsumas 
yra atkreipęs viso pasaulio dė
mesį ir susilaukęs plataus at
garsio.
• Švenčiant metinę sukaktį 
nuo to ryžtingo socialinio žo
džio pasirodymo, Vatikano ra
dijas, o taipgi ir žurnalas “A- 
merica”, paskelbė surinktus 
faktus apie šios enciklikos at
garsį pasaulyje. Pasirodo, kad 
ji buvo palankiai sutikta vi
suose kraštuose, išskyrus ko
munistinius. Už Geležinės Už
dangos tik vienoje Lenkijoje 
enciklika galėjo būti paskelb
ta ištisai. Tačiau net tokie ne- 
katalikų kraštai, kaip Indija 
ir Egiptas, Tas popiežiaus Jo
no XXIII socialines mintis su
tiko šiltai.

V
Yra gražių toms mintims 

prielankumo faktų protestantų 
tarpe. Vokietijoje atsirado pro 
testantų dvasininkų, kurie vie
šai siūlė protestantų - katalikų 
atstovams bendradarbiauti šio 
je socialinėje srityje. Austra
lijoje, Melbourno mieste, įvy
kęs anglikonų sinodas priėmė 
rezoliuciją, plačiai pritariančią 
enciklikos keliamoms idėjoms. 
JAV Kristaus Bažnyčių tary
bos Ūkinio Gyvenimo depar
tamento atstovai New Yorke 
savo suvažiavimo metu viso 
vakaro diskusijas praeitą ru
denį buvo paskyrę šiai nauja
jai enciklikai.

Šio pasisekimo ir susidomė
jimo paslaptis glūdi pačiame 
enciklikos turinyje. Įtakingas 
Paryžiaus, ląikraštis “Le Mon
de” rašė,'"kad enciklika pabrė
žia būtinus dienos reikalus if 
sprendžia, kokių veiksmų rei
kia imtis. Ji taip pat pritaiky
ta naujosios kartos gyvenimui. 
Londone leidžiamas “Daily 
Mail” džiaugiasi enciklikos 
“universaline vizija analizuo
jant tarptautinius santykius”.

Žymus jėzuitas sociologas 
Benjamin L. Masse, vienas iš 
žurnalo “America” redaktorių, 
plačiai laikydamas paskaitas 
apie šią enčikliką ir stebėda
mas reakciją apie 6,000 klau
sytojų, į kuriuos jam teko kal
bėti, įsitikino, kad žmonės dau 
giausia domisi enciklikoje už
akcentuotu principu darbinin
kų dalyvavimo įmonės reikalų 
tvarkyme, kad įmonė turėtų 
tikrai žmogiškos bendruome
nės pobūdį, kad tas dalyvavi

mas vadovybėje būtų suderin
tas su būtinu įmonės produk- 
tingumu, sėkmingumu ir su 
darniu vadovybės vienumu.

Pabrėžiama antra enciklikos 
savybė — jos suderinimas su 
šios dienos reikalavimais, ak
tualumas; tai lyg “etiniai dien
raščių naujienų komentarai”. 
Toliau — enciklika pasižymi 
savo pozityvia ir konstrukty
via prigimtimi. Tai ne tiek 
praeities kelių kritika, kiek 
naujo žmonijos socialinio rū
mo statyba. Daugiau dėstoma 
pačios Bažnyčios socialinė dok 
trina, kaip stengiamasi sumurk 
dyti tam priešingos sistemos. 
Dėlto čia net nėra to plataus 
marksistinio socializmo nag
rinėjimo ir pasmerkimo, ko kai 
kas gal lauktų. Tai jau šv. 
Sosto buvo atlikta anksčiau. 
Pačiais savo pozityviais socia
linio klausimo sprendimais en
ciklika, kaip sako minėtasai 
sociologas B. Masse, S.J., yra 
veiksmingiausias antikomunis
tinis dokumentas. Ji net už
akcentuoja naujas sritis, kaip 
pareigą padėti ūkiškai, eko
nomiškai neišsivysčiusiems kra 
štams.

*

Daugelį mąstančių pasaulio 
visuomenininkų domina encik
likoje užakcentuojamas žmo
gaus kilnumas, žmonijos vie
nytė — kaip Dievo priklauso
mybėje esančios vienos šeimos, 
skandalingai nepateisinama ne 
lygybė gyvenimo standarto, 
augantis žmonių ir tautų tar
pusavis priklausomumas pašau 
lyje, perkeistame didelių so
cialinių, ekonominių, politikų 
pasikeitimų. Anot B. Masse, 
“pop'ežius pajuto dabarties rei 
kalus ir drąsiai ėmėsi tas pro
blemas spręsti”. Enciklika ke
lia problemas didėjančio visuo
menės gyvenimo socializėjimo 
—- naujų pavojų ūkininkams, 
amatininkams ir smulkiems 
verslininkams, kuriuos ryja di
džiulės įmonės, — mechaniza
cijos, išstumiančios darbinin
kus, — gyventojų gausaus pa
didėjimo. Sprendžiamas klau
simas, kaip suderinti siekimą 
pakelti gyvenimo standartą su 
krikščioniškais savęs atsižadė
jimo ir “pirmiau Dievo kara
lystės ieškojimo” idealais.

Į visus tuos klausimus duo
da atsakymą “aukščiausias 
krikščionybės mokomasis au
toritetas, turįs širdį, sutarti
nai plakančią su kenčiančios 
žmonijos viltimis”, šis aktua
lus, giliai socialines problemas 
įžvelgiąs dokumentas dabar pa 
sirodo lietuvių kalba ir reikia 
tikėtis, kad mūsų žmonės pa
rodys juo didelį susidomėji
mą. J. Pr.

Spaudoje ir gyvenime

uAPŽVALGOS” APŽVALGA
Pr. Pauliukonis, pamėgęs mūsų ’ įsidėjo. Čia Prancūzijos lietuviai 

kultūros istorijos temas, “Aidų” įrašė: “Jeigu nepaliausite kankinti
Nr. 5 tęsia gana smulkią apžval- j toliau imus tokiais prispaudimais,. namW važiuojant, tad kaimynai neiškentė nepaklausi- 
gą 1890-181)6 m. leistosios “že-Įtai priversite, Maskoliai, mus pa- j nėję. Gal nelaimė ištikusi, gal kokios pagalbos pri- 
imaičių ir Lietuvos Apžvalgos”, i sielgti su jumis kaip Airiai su į reikė?

Anglais; pradėsime dinamitą dėtiIškeliamas to slapto Prūsuose 
leisto laikraščio griežtas nusista
tymas prieš okupantus rusus. Kai 
mirė caras Aleksandras III, kurio 
metu įvyko Kražių skerdynės, ;nius ir kitus siurbikus...” 
“Apžvalga” siūlė nekrologo vieton 
įdėti straipsnį, išskaičiuojantį vi
sus to caro padarytus lietuviams 
suvaržymus.

Kai 1893 m. Salake žmonės ap
kūlė žandarą,, atiminėjusį lietuviš
kas maldaknyges,. “Apžvalga” ra
šė: “Duok Dieve sveikatą ir dar 
didesnę tatne dalyke tvirtybę tiems 
lietuviškų knygų apgynėjams: ka
dangi su prakeikta- maskolių poli
cija dažnai kitaip ir negalima ap- 
seiti” (189i m. 13 nr.). Ir toliau 
ragino tokius žandarus už apy
kaklės palipus išstumti laukt/A z-1 O j-. O rf n 11

po jūsų rūmais ir cerkvėmis, pri- susirgO įaj važiuoju darbininkų jieškoti. 
versite mus, kad žudytume jūsų I
gubernatorius, didesnius perdėti-, Ona susirgo! Kaip čia dabar imti ir staiga su-

eiusi ir prieš Lietuvos lenkintojus, 
sulenkėjusius bajorus, reikalauda
ma, kad “bajorai pamestų svetim
taučių įtaką, kad nusipurtytų nuo
savęs svetimtaučių dulkes”. “Ap- j sias galimybes svarstydamas, o apie pusryčius jau Sigitu Tomo neleido į vakaruškas, dar vaiku jį lai- 
žvalga” tvirtai dėstė reikalavimus, visi žinojo, kad Vilko Ona sveika kaip ridikas, tik iš kydami. Bet greitai įsitikino, kad Jasaitis tik šypso- 
kad Lietuvos lenkai prisitaikytų pykčio užsirakino klėtyje ir į laukus nei negalvojo>

prie musų, nes mes esame seimi
ninkai, o jie atėjūnai”.
Besirūpindama apšvietos skleidi

mu, “Apžvalga” skatino siuvėjus,
batsiuvius skaityti laikraščius ir lyjeje jis pastojo Onai ir Stučkos Pranui kelią, gru- 
šviesti kaimą. Kaimo moteris ra- mojo lazda, koliojo ir, griebęs dukterį už rankos, nu 

o, gino “būti tikromis lietuvėmis ir
jei to. dar-: šėbiis gana, galima, ir j žemaitėmis, mylėti lietuvių kalbą, 
apkulti, jeigu jie nesilaikytų įsta-! papročius, nesigriebti lenkiškos 
tymų ir kratas darytų be liudinin-įkalbos..., rūpintis vaikų našlaičių 
kų. ir apsileidusių tėvų vaikų švieti-

“Apžvalga” net išdrįso įsidėti mu, ...platinti tarp žmonių kny- 
Prancūzijos lietuvių išeivių pro- 8as laikraščius...” (1892 m. 12 

į testo raštą rusų valdžiai, kurio inr-)
kiti Prūsuose leisti laikraščiai ne- (Nukelta } 4 psl.)

Apaštališka konstitucija „Exul Familia”
Pirmojo dešimtmečio sukaktis 
PREL. LAIKA S TIJLABA

Vyriausios Popiežiškos E .nigraeijos komisijos narys

I dos vyskupai. Ir šiame plačių ga , sius. Tokias parapijas lietuviai
Daug rūpesčio Bažnyčiai su- limybių imigracijai krašte susi- turi Buenos Aires, Rosario, Mon 

darė ir sudaro žmonių kilnoji- kūrė ir gražiai veikia tautinės tevideo ir Sao Paulo. Tuo būdu
masis iš krašto į kraštą. Išei- parapijos, suteikdamos pačias 
viai, atsidūrę svetimam krašte, natūraliausias tikintiesiems są- 
nežinodami gerai vietinės kai- lygas atlikti savo religines prak

Pasaulis kiekvieną dieną vis Reikalinga išeitis ir, atrodo,
mažėja ir mažėja. Iš vieno kon gana skubi. Tiesa, galima ma-

., . . „. ..v , tinento atsirasti kitame yra tik nyti, kad pradžia ta kryptimi
bos, nepažindami vietinių pap- tikas. Tautinės parapijos, kaip , bus ilgai jaučiama ne tik išeivių valandų klausimas 0 metams jau d ta Kai kurios Eu.

_ _Y 2__ 2 _______2 n __1___ 2 __ 2__ 2 _ • _ 2 ' T A X T 4- n • _ T7 _ — — J _ 2 — „ X ~ J —. 4- «-» m -V X U z\4- i ist L\ /-A-v-, d Vin i TY1 nz-iiO L? r, rr V . i »Zročių ir susidurdami su įvairiais JAV, taip ir Kanadai ne žalą, 
naujų gyvenimo sąlygų sunku- bet palaimą neša, keldamos pi- 
mais, lengvai gali tapti auko- liečiu dvasinio ir moralinio gy
mis Bažnyčiai priešingos propa- veninio lygį.
gandos ar apsileisti savo reli
ginėse pareigose. Įvairūs praei
ties faktai šitai patvirtina. Baž-

Kitas didelis imigracijos kraš . . ,v. , ... „ , v. ,. J ,° i priemones ištobulėjo. Bet šiame sprendimo Šiuo metu gal dutas yra Australija. Ir čia nema- L, ........... „ . . , , .- . ,r. mazejanciame” žemes rutuly aidieji realistai šia kryptimi yra
Pietų Amerikoje, deja, išei- za naciona i.-> imu nuo ai ų. ie’, yra daug skirtingų rasių, tau- Adenaueris ir De Gaulle. Deja, 

nyčia užtat visada rūpinosi da- viai rado žymiai sunkesnes są- į tiniai vyskupai jokiu budu ne- valstybių> religijų> politinių jie abu jau sav0 amžiumi toli 
ryti visa, kad išeiviai svetur lygas. Tautinėms išeivių gru- non leisti tautinių parapijų. doktrinų> papročių ir kitokių nuėję. Kas bus jų įpėdiniai, kiek
galėtų turėti dvasinį aptarnavi- pėms nebuvo tuojau pasirūpin- Mat, šiame įmatoma kliūtis grei susiskirstyrnų vienos iš tų gru
mą jiems suprantama gimtąja ta duoti savus kunigus. O apie tai ateivių integracijai, kurios pįų yra didelėSj o kįtos> paly_
kalba, teikiamą galimai savo tautines parapijas nebuvo gali- neslepiamai yra siekiama. Ta-

Sunkesnės sąlygos P. Amerikoje

ginant su pirmosiomis, yra tik
čiau Australijos vyskupai daro . ...J J nykštukai tiek žemes plotu, tiek
visa kad ateiviai turėtų dvasi- , . ,gyventojų skaičiumi.

tautiečių kunigų. Tuo ‘būdu su ma nė svajoti dėl itin aštraus 
pasauliečių kilnojimusi atsirado nacionalizmo, vyraujančio viso-
ir kunigų vykimas svetur, šie se P. Amerikos valstybėse. Tik nį aptarnavimą, teikiamą savų
stengdavosi savo tautiečius, kur Šv. Sostui ypatingu būdu spau- tautiečių kunigų. Todėl, bendrai Mokslo pažangai kylant ir e-
tai buvo įmanoma, suburti į di- Į džiant, pavyko pasiekti tai, kad paėmus, padėtis nėra bloga, konominei gerovei didėjant, ne-
desnius ar mažesnius tautinius i daug kur ateiviai gavo savos nors galėtų būti ir geresnė. paisant naikinančių karų, žmo-
vienetus, kad tuo būdu paleng
vintų religinį jų aptarnavimą.

Iškilo tautinių parapijų stei
gimo klausimas, šv. Sostas no

(Bus daugiau) nių prieauglis didėja. Kai ku
rios valstybės jau yra priėju-

tautybės kapelionus. Kai kur 
buvo leista net įsteigti pusiau 
tautines parapijas, t. y. tokias, DARBININKŲ IR STUDEN- sios ribą, kad nebegali savęs 
kurios draugė buvo ir teritori- TŲ NAMAI išmaitinti. Gyvenimas jas ver-

riai ir stipriai šią idėją bei ini-; nės ir tautinės, būtent, vienai Ekvadoriug sostinėje Quito čia ieškoti išeities ir, einant 
ciatyvą rėmė. Atsirado tačiau ar kitai teritorinei parapijai bu- atidaromi vadinami Kolpingo gamtos dėsniais, mažiau užpil- 
vyskupų, kurie dėl įvairių su- vo pavesta, be vietinių, aptar- namai jauniems darbininkams dytos erdvės. Be to, gamtiško-
metimų nebuvo palankūs tauti- nauti ir apylinkėje gyvenančius ir studentams. Juose galės su- ji prigimtis — veržtis aukštyn ■ Rejkja įgyvendinti krikščionybę

Ketvirtas amerikietis gavo astronauto sparnus. — Ketvirtas ame
rikietis turi juos, leitenantui komand. Scottuį Carpenteriui pri
ėmus astronauto sparnus Pentagone Washingtone iš Laivyno se
kretoriaus Fred Korth. Carpenteris yra. antrasis amerikietis, ap- 
skridęs aplink žemę. Kiti trys su naujais sparnais yra lt. komand. 
Alan B. Shepard jr., kapt. Virgil I. Grissom ir lt. pulk. John! H. 
Glenn jr. (UPI)

nėms parapijoms. Šv. Sostas ma vienos kurios tautybės tikinčiuo tilpti apie 100 jaunų vyrų 
tydąmas, kad daromos kliūtys 
tautinėms parapijoms nieku bū-* 
du nėra pateisinamos ir kad 
jos aiškiai neša žalą sieloms, 
tautinių parapijų steigimą ir jų 
uždarymą išėmė iš vietinių vys
kupų galios ir rezervavo sau.

Plačios galimybės tautinėms 
parapijoms

Didžiausiame imigracijos kraš
te Jungtinėse Amerikos Vals-! 
tybėse tautinės parapijos rado Į 
plačias galimybes. Lenkai, lie- į 
tuviai, slovakai, vengrai, italai 
ir k. sukūrė šimtus savų tauti
nių parapijų, kurios ir nūdien 
dar gražiai veikia. Nuo šio A- 
meriką tikrai nenukentėjo; prie 
šingai, tik laimėjo kaip kultūri
nėje, taip ypač moralinėje sri
tyse. O Bažnyčia, eidama šiuo 
keliu, išgelbėjo milijonus įvai
rių tautybių ateivių sielų. Ir 
nūdien Amerikos katalikai be 
jokio kilmės skirtumo yra pa
vyzdys visiems kitiems.

JAV pavyzdžiu pasekė Kana-

VYTAUTAS VOLERTAS

UPE TEKA VINGIAIS
ROMANAS

2.

Per gerą tėvą vaikai negali žmonėse pasirodyti, kad ' 
j gėdos nepadarytų! Užtenka jau šito pragaro, užten- , mas.
ka!

Ji trenkė durimis, nulėkė klėtin ir užsirakino.
; O kai ryte tėvas beldė langan ir darban ragino, nesi- 
Ikeldama ig lovos, atsakė:

— Patys dirbkite! Man Jūsų ūkio nereikia.
Vilkas pyko, gražiai kalbino, bet ta gulėjo lovoje 

ir nejudėjo. Laukai knibždėjo žmonėmis ir gyvuliais,
’ į daržines siūbavo rugių" vežimai, krutėjo kiekvienas
! gyvas daiktas, tik Ona iš klėties! nosies neiškišo visą ' hektarams nusipirkti, imčiau- ją, senio nežiūrėjęs, ir 
I dieną. , gyventume abu. O dabar nėra kur padėti. Eidamas per

■ Jasaičiai rugius baigė vežti dar prieš saulės lai- i žmones siūti, jos kartu nesitempsiu, gi Vilkas į savo
Sekantį rytą, vos saulei patekėjus, vieškeliu nu- dą. Visa šeima, tik Juliją namuose palikę, dirbo di- namus manęs neįsileis.

siyrė Vilkas, arklį vienkinkin vežimėlin įsispraudęs, džiausiu įnirtimu, užmiršo pietus ir išsisėmė, už tai —Ar negali iš siuvimo kiek susitaupyti? — klaū-
Daug kas nustebo, tokiam darbymetį matydami jį iš net paskutinio vežimo nėiškrovė, tik įstūmė klojiman, sė Jasaitis

per dieną kepę saulėje, šiaudų ir akuotų nubraižyti, Bet tik centai! Kaimas kaimu lieka; visko pilna, aruo- 
degė ir peršėjo. Šiek tiek užkandęs ir atsipūtęs, lei- dai gėrybių nesutalpina, bet pinigų čia daug nėra. Kad 

Taigi, kad nelaimė, — atsakė senis. — Ona Josi prie Nemuno, kad išsipraustų ir atsivėdintų. \ taip miestan ičėjus! Pavargčiau porą metų, o tada

sirgti ? Dar vakar per pievą su Stučka iš Krikštonių tikę, žingsniavo Šilelio link ir šnekučiavosi, prisimin- 
“Apžvalga” taipgi buvo nusista-,parėjo, o šįryt jau serga! Kokia būtų liga merginą darni vaikystę, nors Pranas buvo keliais metais vy-

per naktį staiga pagriebusi? Sunku patikėti...

paleido arklius ir nuskubėjo atsikvėpti. Tomo pečiai,

Išlindęs per sodą, Tomas pamatė ir Stučkos Pra
ną, kūdros pakraščiu traukiantį. Vyrai, paežyje susi

resnis. Aukštas ir stambus, šiek tiek linkterėjęs,
Taip, sunku patikėti. Kažkas kita bus pasidarę. Stučka kvatojo visa gerkle ir kiek raustelėjo bei susi- 

Už tai ne vienas suko galvą, spėliodamas ir įvairiau- gedo, Jasaičiui užsiminus anas Velykas, kai su Rudžio

si iš to įvykio, todėl nusijuokė tokiu storu balsu, kad 
eiti. net miškas skambėjo, nes kaip tik buvo įžengę šile-

Sužinojo ir daugiau, — kas vakar nutiko, kai Vii-, Hn ir ėjo siauru keleliu, išpintu storomis pušų šakni- 
kas atsiskyrė nuo vyrų ir pasileido namo: alksnynė- i mis-

sivedė namo. O namuose pragaras naujai įsiliepsno
jo, nes merginai tėvo barniai buvo iki kaulų įsisun
kę. Nors seniui namiškiai niekad nedrįso priešintis, 
tą vakarą Ona paleido gerklę in išpylė, kas tik širdį 

1 slėgė.

— Kas tuo laiku atrodė nepaprastai svarbu, šian
dien net prisiminti neverta, _ kalbėjo Tomas. — Lai
kas subrandina žmogų, pakeičia galvojimą ir gyveni
mo aplinką.

— Pats, matai esi laimingesnis, —- atsakė surim
tėjęs Pranas. — Gavai mokslą, tad ir sąlygos pasikei
tė. O1 man kitaip yra. Mažas karves ganiau, ūgterėjęs

— Jūs viską darote, — rėkė ji, — Jūs! Kaimo i išėjau arti, broliams paaugus siūti išmokau, bet kaip norėdamas nuo Tomo atsiskirti, 
merginos ištekėjusios, tik aš viena senmerge likau! j vargau, taip ir vargstu. j (Bus daugiau)
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Reikia gyventi pilnutiniu 

gyvenimu
Siekti bendro gėrio

POVILAS ŽIČKUS

padėtis gerėja. Bet padaryta ža
la tikintiesiems dėl stokos reli
ginio aptarnavimo praeityje,

tarpe, bet ir bendrai visoje Baž
nyčioje. Juoba, kad Bažnyčios bėgant atstumai dar mažės. Tai ropos valstybės, pradėjusios nuo

. „ . . , . nereiškia, kad mūsų žemė iš vizų panaikinimo, steigdamospriešai taip lengvai aukų iš sa- ... . ... , , , , . . .„„ i tlkrTUb mažėja ar sumažėjo, bet bendrąją rinką, gal glaudžiau
tik tai, kad mūsų susisiekimo artės ir prie politinių problemųvo rankų nepaleidžia.

jie bus pajėgūs ir kuria krypti
mi jie suks, šiandien yra sunku 
įspėti. Viena yra aišku, 
kad ne tik pavieniai asmenys, 
bet tautos ir valstybės tu
ri taip pat ieškoti ir siekti bend 
ros ir išlygintos dirvos, kurioje 
galėtų tarpti didelis ir mažas, 
o bendromis ir sujungtomis jė
gomis galėtų pasipriešinti pik
tam. Bet, tuo keliu einant, bend 
ram labui reikia atsisakyti daug 
nuo ko, kaip suverenumo, suvar 
žymų, politinių įsitikinimų ir net 
tam tikros dalies “savęs”.

giasi kitą pavergti ir nugalėti.

Negalima mokslo naudoti

ir plėstis — vyksta visoje gam i 
toje. Medžiai, augalai, žolė ieš-l Dabar daug kalbama apig 
ko daugiau saulės ir prasiveržę! bendrą frontą> apie bendrag de_ 
aukštyn, užtemdo ir nugali ki- Į mokratines idžjaS) bendrą u. 
tus. Nors žmogus turi protą ir,tiką ir net bendrą žmogaug ir 
laisvą valią, bet dėl rasinių, tau'tautų priešą Deja/nežiūrint vi. 
tinių, religinių, politinių ir ki- gų gražių žodžių -r Rai kurių 
tokių skirtumų neatsisako savo iidėjU) ne tik nenorima nieko
gamUtkfS prigi™Ues ir s^n; j atsisakyti, bet dar stengiamasi, 

i jeigu ne politiškai ar kariškai,
I tai nors ekonomiškai savo va-!
lią primesti kitam ir jį išnaudo- 

.ogain | tk Tokiu keliu einant, toli ne-
Kol žemė buvo “didesnė”, kol ,bus £aIirna nueiti.

žmogus buvo daugiau primity-' Jeigu vien tik visas krikščio- 
vus, kol mokslo pažanga nebe- niškąs pasaulis pradėtų ne tik 

j go tokiais šuoliais pirmyn, tai galvoti krikščioniškai, bet ir 
: nebuvo tiek pavojinga. Bet ir , gyventi pagal Kristaus mokslą, 
tai buvo kariaujama ir bando-1 kaip gyveno pirmieji krikščio- 
ma pavergti ir užvaldyti kitus, 1 nys, būtų naujas atgimimas ir, 
nors žemėje tuščios vietos bu- gal būt, pradžia naujo ir bendro 
vo labai daug. Dabar žemė bai-, pasaulio. Pasaulyje yra dar 
giama pripildyti, o mokslas žmo ;daug vietos, kur bendromls 
gų neša minties greičių. Čia pa

! dėtis darosi rimtesnė ir rimtes- 
! nė. Juo labiau, kad civilizuotas 
ir piktas žmogus yra daug pa
vojingesnis už primityvų.

tangomis, bendru mokslu, bend 
ru darbu būtų praplėsti mūsų 
gyvenami plotai ir surasti nauji 
ištekliai.

Ir ūkiuose gyvenimas pagerėjęs, — ramino To-

Niekas neginčija, kad pagerėjęs. Bet aš ūkio 
neturiu- Tėvas mirė, dar vos paaugliu esant, ir vaikų 
aprūpint nesuspėjo. Esam šešiese, ir visi tik ant to 
vieno žemės gabalo. Gi jaunesnių brolių nenoriu 
skriausti.

Ir Pranas ėmė pasakoti visas savo bėdas. Įsisma
ginęs nenuslėpė ir Vilkų Onos.

— Turėčiau tiek pinigų, kad užtektų nors keliems

Žinoma, pragyveni, ir dar keli centai nubyra.

gal galėčiau pradėti gyventi.
— Ne ką ir ten siuvėjai susikrauna.
— Gal ir ne ką, bet vis daugiau, kaip iš kaimo į 

kaimą einant. Čia tokių, kaip aš, netrūksta, tai ir 
darbo visiems neužtenka. Jei tik kokį pažįstamą tu
rėčiau, keliaučiau kad ir rytoj. Jokio žmogaus neži
nant, kažkaip nedrąsu. Gatvėj mašinos nepasistatysi.

— Va, — prabilo Tomas, — prie manęs gyvena 
pora siuvėjų. Rodosi, darbo turi iki kaklo. Gal ir 
patį priimtų. Abu broliai, vyrai geri, mieli ir ramūs. 
Galėčiau juos pakalbinti.

— Kad būtumei toks malonus! — pradžiugino 
Stučka. — Atsilyginčiau, kiek pajėgčiau. Ne miestas 
mane traukia, o tik gyventi norisi.

Šilelis ėmė retėti, ir kelias išsinėrė iš miško. 
Pakalnėje blizgėjo Nemuno vanduo, kuriame otsi- 
spindėjo būrys karvių, atvarytų atsigerti prieš lei
džiantis į namus.

Jau temo, kai vyrai, atsigaivinę srovėje, pasuko 
atgal. Miške buvo tylu ir mieguista, tik Pranas sto
ru balsu dėstė savo planus, net ir namo grįžus nė-
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LIETUVIU KRIKŠČ. DEMOKRATŲ 
SĄJUNGOS KONFERENCIJA

Š. m. birželio 16 -17 d. Cle
velande, 'Ohio, įvyko LKDS kon 
ferencija. Konferencijos posėdį 
atidarė sąjungos pirm. dr. K. 
Šidlauskas 11 vai. r. Jis primi
nė, kad LKDS yra politinė or
ganizacija, kad susirinkome 
spręsti politinių klausimų ir tais 
klausimais pasisakyti. Konferen 
cija sušaukta po 2 metų ir su 
liūdesiu prisimintina, kad iš gy 
vųjų tarpo jau yra pasitraukę 
vienminčiai: prof. dr. K. Pakš
tas, J. Bičiūnas, A. Pauliuko
nis, inž. Vaitekūnas, prof. dr. 
Ad. Šapoka. Jų vietas turi už
pildyti jaunoji karta ir tęsti 
darbą. Jis pakvietė kan. V. Za
karauską atkalbėti maldą.

Į konferencijos prezidiumą iš
rinkti: dr. VI. Vilimas, adv. V. 
Užupis, P. Kliorys; sekretor.: 
inž. B. Brizgys, dr. A. Rugienė 
ir P. Žilinskas. Mandatų ir no
minacijų kom.: P. Spetyla, J. 
Staniškis ir A. Viliušis. Rezo
liucijų kom.: P. Stravinskas, A. 
Repšys ir dr. V. Šimaitis.

Veiklos pranešimai

Sąjungos veiklos apyskaitinį 
pranešimą davė pirm. dr. Šid
lauskas. Jis priminė, kad Ame
rikos prezidentu išrinkus Ken
nedy, buvo dėta daug vilčių ir 
pavergtųjų tautų išlaisvinimui, 
bet po nepasisekusios Kubos 
invazijos daugeliui ūpą numu
šė. Tolimesnė politikos eiga ke
lia daug rūpesčių. Ir lietuvių 
visuomeniniam gyvenime pas
taruoju laiku, ypač spaudoje, 
buvo sukelta daug erzelio. Kvie
tė visus aktualiaisiais klausi
mais pasisakyti ir išnešti rezo
liucijas.

Į konferenciją atsilankė Ju
goslavijos krik. dem. pirm. dr. 
Miha Krek, kuris taip pat yra 
Viidur^o Europos Krikščionių 
Demokratų sąjungos vicepirmi
ninkas ir slovėnų laikraščio Cle 
velande vienas iš redaktorių. Jį 
pristatė prezidiumo pirm. dr. 
Vilimas ir pakvietė tarti žodį. 
Svečias išsireiškė, kad yra at
vykęs pasveikinti nelaimės drau 
gų ir nuoširdžiai linki ištverti 
bei sulaukti Lietuvai laisvės ir 
nepriklausomybės atgavimo. O 
tai įmanoma tik dirbant ir au
kojantis.

Politiniai pranešimai

Nuo 4 vai. buvo išklausyti 2 
pranešimai: Lietuvių politinis 
susiorganizavimas — LKDS vi-

vestuvių nuotraukos ik 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBĖ.

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated ) 

EDVARDAS UMS, sav.

cepirmininko St. Rauckino ir 
Laisvės gretų bei sovietų ga
lios — Vliko pirm. dr. A. Tri
mako.

Pirmasis pasisakė, kad kal
bėsiąs savo vardu. Jis pabrėžė, 
kad kova dėl laisvės nėra pra
moga. LB-nės vaidmuo įvairio
se veiklos srityse yra didelis. 
Vliko autoritetas dėl pasitrau
kusių grupių nėra atgavęs tu
rėtojo autoriteto, o jo veikla 
didelė ir atsakinga. ALT-as yra 
užsikonservavęs senose formo
se ir pastaruoju metu tarp LB 
ir ALTo yra kilę daug ginčų. 
Tenka laukti, kad išsiaiškinus 
viskas susireguliuos.

Diskusijose dalyvavo: Lūšys, 
P. Stravinskas, A. Kasulaitis, 
St. Alšėnas, P. Petraitis, Idze- 
lis. Pirmininko kviečiamas LB- 
nės Tarybos prezidiumo pirm. 
St. Barzdukas davė platesnius 
paaiškinimus ir pridūrė, kad 
prelegento mintys atitinkančios 
jo mintims.

Dr. A. Trimakas savo prane
šime pabrėžė: Lietuvoje varo
ma rusifikacija. Tai pastebima 
iš didesnio rusų gabenimo į Lie
tuvą, o iš Lietuvos buk jauni
mo savanoriais išsiuntimo dar
bams į kom. Rusiją. Tuščios vil
tys į Sovietų sprogimą iš vi
daus. Slaptoji komunistų veik
la svetur labai išplėsta ir jų 
naudai veikia, o vakariečiai, juo 
dos rankos spaudžiami, neiš
naudoja progų, bet padaro ėji
mų jų naudai. Todėl viltys blan 
kios. Tačiau mes turime išnau
doti visas galimybes ir kiekvie
na proga kelti Lietuvos išlais
vinimo klausimą.

Konferencijos pobūvis
Konferencijoje dalyvavo 42 

atstovai ir per 150 svečių.
Šeštadienio vakare 8 vai. Šv. 

Jurgio liet. parapijos salėje įvy 
ko vaišės atstovams, svečiams 
ir kitų grupių bei organizacijų 
atstovams. Vaišes parengė Cle
velando LKDS moterys. Pobūvį 
atidarė Konferencijos Organi
zacinio komiteto pirm. P. Bal
čiūnas, pasveikindamas atsilan, 
kiusius, ir pakvietė kan. V. Za-! 
karauską sukalbėti maldą. Po- 
būvin atsilankė klebonas kun. B. 
Ivanauskas ir kun. P. Dzego
raitis. Pobūvio vadovu buvo Pr. 
Razgaitis.

Vedėjas priminė, kad šiandie
ną kartu minime ir Lietuvos 
dainių Maironį, o rytoj minėsi
me tragiškuosius birželio įvy
kius. Pakvietė T. Stasaitę at
likti programos dalį. Ji perskai
tė — Maironio Oi, neverk, ma- 
tušėle.

Pasivaišinus prasidėjo svei
kinimai ir kalbos: LB-nės Ta-

Liet. Krikšč. Dem. s-gos konferencijos pobūvio metu kalba VLIKo 
pirm. dr. A. Trimakas. Prie vaišių stalo iš k. į d.: St. Barzdukas, 
dr. VE Vilimas, dr. A. Trimakas, kan. V. Zakarauskas, kun. P. 
Dzegoraitis, dr. K. Šidlauskas ir P. Balčiūnas.

Nuotr. V. Pliodzinsko

rybos prez. pirm. St. Barzdu
kas, kun. B. Ivanauskas, dr. K. 
Šidlauskas — LKDS centro ko
miteto pirmininkas, Vliko pirm. 
dr. A. Trimakas, Alto Clevelan
do sk. pirm. K. Žiedonis, LB 
1-sios apyl. pirm. F. Eidimtas, 
K. Karpius, P. Stravinskas, VI. 
Čyvas ir kt. Nuotaika buvo pa
kili.

Vliko pirm. dr. A. Trimakas 
jo 60 metų amžiaus sukakties 
proga buvo pasveikintas ir su
giedota Ilgiausių Metų. Pobū
vis baigtas Lietuvos himnu.
LKDS konferencija tęsėsi ir 

sekmadienį. 10:30 val. Šv. Jur
gio liet. parapijos bažnyčioje 
buvo atnašaujamos šv. mišios
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ATOSTOGAUKITE IR PAILSĖKITE RAMIOJE IR 
JAUKIOJE 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.

3: i3E

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.

i New Haven Register įsidėda
mas platoką straipsnį apie Lie
tuvos kančias ir trėmimus į Si
birą, taip pat L. B. apylinkės 
pirm. A. Gruzdžio fotografiją.

Š.

tas Maryknoll misijų draugijos 
narys kun. James S. Stefaniak, 
12 metų darbavęsis Peru vals
tybėje.

hiuDflinfl ELECTROniCS
TV-R AOIOAI-OUOST. REKORDERIAI 

“ " <STEUtsSTEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELES 
| ANTENOS - BATERIOOS - LEMPUTES i 

EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKROD2IAI
Viskam temlauslos kainos Ir garantija

SU 7 VAIKAIS Į MISIJAS

VALYMAS

už nukankintus ir ištremtuosius 
į Sibirą lietuvius. Pamaldose da 
lyvavo ir konferencijos atsto
vai. 1 vai. konferencijos prezi
diumo atstovai nuvyko į Cle
velando Kultūrinius Darželius 
ir prie Maironio paminklo padė
jo vainiką. Konferencija praėjo 
labai sklandžiai ir darbingai.

Į naują LKDS-os centro val
dybą išrinkti: dr. K. Šidlauskas,

’ A. Repšys, S. Rauckinas, kan. 
V. Zakarauskas, P. Spetyla, P. 
Povilaitis, J. Paškus, J. Kon
čius, A. Kasulaitis ir Pr. Vai
nauskas. Revizijos komisi jon: 
H. Idzelis, J. Staniškis ir P. 
Kliorys. Garbės teisman: P. Min 
kūnas, St. Dzikas ir A. Gra- 
žiūnas. L. Žvirkalnis

Bob ir Jane McKenzie, jauna 
pora su septyniais vaikais 2-10 
metų amžiaus, iš Doverio, Ohio 
išvyko pradėti savo tarnybą 
misijose. Iš pradžių jie išvyko 
į Cuernavaca, Meksikoje, kur 
vadinamieji popiežiaus savano
riai Pietų Amerikai išeina ketu 
rių mėnesių paruošimą. Šeima 
pardavė savo namus bei turėtą 
gyventojų perkėlimo verslą ir 
pasiryžę visą laiką darbuotis 
misijose.

MISIJONIERIUS RUOŠIA 
TAIKOS KORPUSO NARIUS

Portorikos katalikų universi
tetas suorganizavo kursą pa
ruošti taikos korpuso narius, 
vykstančius į Peru valstybę. Jų 
yra 27. Su paskaitomis pakvies

Kur praleisti atostogas?
Pennsylvanijos Pocono

kalnai

KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 
valomi. Sienos valomos ir 

dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

MŪSŲ KOLONIJOSE
iiiiitiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiimiimiiimimimmiiiiiiiiiiiiiiiimi

New I laveti, Conn.

Paminėta trėmimai į Sibirą

Birželio 17 d. New Haveno 
lietuviai iškilmingai paminėjo 
Sibiro tremtinius. 10 vai. lietu
vių Šv. Kazimiero parapijos baž 
nyčioje įvyko pamaldos už žu
vusius ir gyvus Sibiro tremti
nius. Šv. mišias atnašavo kun. 
J. Rikteraitis, o klebonas kun. 
Matutis pasakė tai dienai pri
taikintą pamokslą. Pamaldose 
organ:zuotai dalyvavo skautai 
su vėliavomis ir vainikais.

Tuojau po pamaldų visi susi
rinko bažnyčios sodelyje, prie 
pernai pastatyto paminklinio 
lietuviško kryžiaus. Parapijos 
choras sugiedojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus. Kalbas pasa
kė lietuviškai — L. B. apylin
kės pirm. A. Gruzdys, o angliš
kai — klebonas J. Matutis, nu- 
šviesdami iškilmių reikšmę. Mi
niai giedant Marija, Marija pa
gerbti žuvusieji padedant kry
žiaus papėdėje gėlių vainikus.

2 vai. p. p. minėjimas buvo

'tęsiamas toliau parapijos salė- 
1 je. Čia klebonas J. Matutis ang- 
i lų kalba plačiai nušvietė ko
munistų tikslus ir jų vartoja
mus metodus vis naujus kraš
tus užgrobiant. Pagrindinis kal
bėtojas V. Bražėnas iš Stamfor- 
do vaizdžiai nupasakojo komu
nistų gudrybes ir jų taktiką 
braunantis į visas mūsų gyve
nimo sritis, kaip ekonomines, 
kultūrines, sporto ir net tiky
bines organizacijas. Kvietė vi
sus budėti ir pagyvinti antiko
munistinę veiklą.

Tik čia galėsite pamatyti visą. gam
tos grožį, rasti ramybę ir gerą poilsį, 
kuris po sunkaus visų metų darbo, 
kiekvienam yra labai reikalingas. 
ECHO VALLEY LODGE. Tai vieta, 
kurioje Jus su ar be šeimos, lietu
viškoje vasarvietėje praleisite laiką, 
kuris ilgai pasiliks Jūsų maloniuose 
prisiminimuose; kartu suteiks Jums 
poilsį, ramybę ir lietuvišką aplinku
mą.
ECHO VALLEY LODGE Jūs rasite 
be poilsio, puikų restoraną, erdvius 
atskirus ir patogius kambarius su 
visais patogumais ar tai viengungiui 
ar su šeima, puikia teniso-krepši
nio aikštele, gerą lietuvišką maistą 
lr malonų patarnavimą.
ECHO VALLEY LODGE be viso ki
to poilsio ir žaidimų, Jūsų patogu
mui ir patarnavimui yra puiki, di
delio tipo maudyklė (swimming pool) 
3U nuosavu mažu ežeriuku ir 20 ak- 
rų puikaus miško.
Priimami užsakymai taipgi vestuvių 
puotoms, iškyloms, organizacijoms 
ar pavienėms grupėms.
ECHO VALLEY LODGE atidaroma 
nuo liepos 4 dienos ir veiks visus 
ištisus metus.
Lietuviai savininkai Julius lr Elena 
Garma! visus maloniai kviečia at
vykti. Iš anksto kreiptis.

ECHO VALLEY LODGE
ECHO LAKE, PENNA. 

Tel.: Strondsburg 424-1920

Spaudoje ir gyvenime
(Atkelta iš 3 psl.}

“Apžvalga” puoselėjo laisvės 
mintį. A. Jakštas savo eilėraščiuo
se linkėjo “išvysti laisvės aušrą”, 
laikraštis skelbė šūkį, "Lietuva 
dėl lietuvių”, kaip Vokietija dėl 
vokiečių, Rusija dėl rusų.

“Apžvalga” buvo katalikų lei
džiamas laikraštis, ir neteisingai 
kai kieno prasitariama, būk caro 
laikais dvasiškija nesipriešino ca- 
ristiniams okupantams. Kaip pri
mena Pr. Pauliukonis, pats prof. 
V. Biržiška tvirtina, jog maskoliai 
“Apžvalgos” skaitytojus ir pratin- 
tojus labiau persekiodavo negu 
kairesnius “Varpo” ir “Ūkininko” 
šalininkus. “Apžvalga” ir plates
nes mases pasiekdavo, buvo dau
giau skaitoma: jos spausdino 2000 
egz., gi “Varpo” — 500, ir apie 
pusė pasilikdavę neišplatinta. 1895 
metus baigdamas “Varpas” prisi
pažino turįs tik 313 skaitytojų. 
Prof. Vacį. Biržiškos žiniomis “Ap 
žvalgos” išplatintų egzempliorių 
skaičius buvęs dvigubai didesnis 
negu “Varpo” ir “Ūkininko” drau 
ge.

Šiaulių s-gos įkūrėjas VI. Putvis 
prisipažįsta, kad pirmas jį pasie- 
kusis lietuvių laikraštis buvo “Ap
žvalga”. Jis rašo: “Mano rankos 
drebėjo iš džiaugsmo, palietus už
burtą brangenybę, tik deja: ne
mokėjau suprasti nei vieno posa
kio. Pradėjau mokytis “žemaitiš
kai” ir gabentis daugiau Tilžės 
raštų”.

“Apžvalga” ėjo reguliariai du
kart per mėnesį, kai kiti to meto 
laikraščiai buvo mėnesiniai ir ro
dydavosi su pavėlavimu.

J. Daugi.

3321 S. Halsted St.- CLIFFSIDE 4-56651

r#

SOPHIE BARDUS RADIO < 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo S iki 
J:SO vai ryto. Vakaruškos pirmad 
T vslI. vak.

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

Tel. HEmlock 4-241S 
T16» So. Maplevvood Avė.. 

Chicago 20, IU.

K. BUTKUS
Aluminijaus išdirbiniai 

namų pagerinimui 
PRospect 8-2781

----------------- ------------------#

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš

įvairių atstumu /
A. VILIMAS .

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

SKELBKITES “DRAUGE

8-PIECE GLASSWARE SĖT

Šiuos 8 puikius 10 uncijų Libbey stiklus pado
vanosime Jums, jei atidarysite $200 ar didesnę 
sąskaitą arba tiek pat pridėsite prie jau turimos. 
Viena dovana pagal sąskaitą — dovanų nesių- 
sime — pasiūlymas galioja nuo birželio 25 ir 

baigiasi liepos 14 d.

Po kalbų buvo pademonstruo 
tas antikomunistinis filmas. Mi
nėjimo dalyviai pasirašė laiškus 
senatoriams ir kongresmanams, 
prašant juos remti visas įneš
tas į kongresą ir senatą anti
komunistines rezoliucijas. Laiš
kų parengimu ir parašų rinki
mu rūpinosi vietos Alto sky
rius.

Šventę paminėjo ir didžiau
sias New Haveno dienraštis

A L-T O N Y 
DECORATING

Ilgametė patirtis dažyme—dekora
vime. Pigu. Sąžininga.

A. DIKINIS. GA 5-5887.
A. BURBATT: 3-885058.

AL8ERT 1 AOKERS, presuota

District
3430 South Halsted Street 

’Sį Chicago 8, filmais

■f|$sets otfer $Zi 000,009.00 /

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite! 
' už apdraudą nuo ugnies lr auto- '
mobilio pas

S

FRANK ZAPOLIS
320816 West D5th Street 

Chicago 42, Illinois
•*l GA. 4-8054 ir GR. 8-433*J

GERAS BIZNIS PAS
BALZEKA

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti puikų mažai vartotą bet- 
kokios firmos nuo 1956-1961 metų modelių 
garantuotą automobilį? Duodame 6-ių mėn. 
garantiją.

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 įsitikinkit, 
kaip mes išlaikėm puikią 45-ių metų biznio reputaciją Chicagoj. 
Nėra reikalo keliauti mylias ieškant geriausio pasirinkimo ir pa
tarnavimo — BALZEKAS yra didžiausias Chrysler, Imperial, 
Plymouth, Valiant, Studebaker ir Lark pardavėjas Chicagoje.

1962
VALIANT 01695

New 1962
CHRYSLER £2964

1962
PLYMOUTH 01795

1962
IMPERIAL $4195

BALZEKAS MOTORS
4030 Archer Avenue. Telef, VI 7-1515

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

Telef. VVAIbrook 5-5121

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS

=^i

AHD LOAN ASSOCIATION
B. R. PIETK1EWICZ, Prez.

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

4 '/2%

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI AMnnC. PIRM- ir KETV............................... 9 v. r. iki 8 p. p.VMLAnifUd. ANTRAD. ir PENKT..................... 9 ▼. r. iki 6 p. p.

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



SUKAKTIS ,

Kun. Viktoras Kriščiūnevi- 
čius, šv. Antano parapijos vi
karas, liepos 3 d. švenčia 13 me 
tų kunigystės sukaktį. Taip pat 
sukanka 10 metų, kaip jis dar-, 
buojasi Šv. Petro lietuvių para-1 
pijoje. Mirus kun. V. Misevi-! 
čiui, Šv. Petro parapijos klebo
nui, ši parapija buvo pavesta ! 
administruoti Š v. Antano para
pijos klebonui kun. W. Stanevi
čiui. Tokiu būdu kun. Viktoras 
Kriščiūnevičius tapo Šv. Anta-! 
no parapijos vikaras, bet gyve-; 
na ir dirba Šv. Petro parapijo-j 
je. Liepos 1 d. kun. Viktoro ; 
Kriščiūnevičiaus kunigystės ir 
10 m. darbo Detroite sukaktis 
bus ažymėta šv. mišiomis 10.30 
vai. Šv. Petro bažnyčioje. Šiuo 
metu šv. Petro bažnyčioje yra 
padaryta naujų patvarkymų, vi
duje atrodo daug jaukiau.

PRASIDĖJO JAUNIMO 
STOVYKLA

Birželio 24 d. Dainavoje pra
sidėjo jaunučių stovyklavimas. 
Šį kartą jų susirinko virš 140. 
Pasirodo, kad kiekvienais me
tais stovykloje jaunimas dau
gėja. Teks stovyklą praplėsti 
iki 150 vietų. Stovyklą adminis
truoja Nekalto Prasidėjimo se
selės, kurios jau yra įsikūrusios 
tik ką pastatytame joms skir
tame pastate.

TRECIOJI GEGUŽINĖ
Jau praėjo dvi gegužinės. Tre 

čiąją rudšia Amerikos Lietuvių 
Balso radijo klubas. Yra parink j 
ta labai graži vieta prie Che- • 
mung ežero, kur svečiai galės 
pasimaudyti. Pasiekiama važiuo 
jant Gr. River gatve ir toliau 
US 16 keliu, pravažiavus Brigh 
ton miesteli už 6 mylių bus pa
statyta stambi rodyklė. Pernai ■ 
klubo gegužinėje šioje vietoje ’ 
dalyvavo per 300 žmonių. Ge- i 
gūžinės tikslas gauti pelno 
“Lithuanian Voice” radijo va
landėlės išlaikymui, šiemet bus 
dovanų paskirstymas, šiame 
darbe talkininkauja jūrų skau
tai.

TRUMPAI
— Birželio 23 d. iš Šv. Anta

no bažnyčios Holy Sepulehre 
kapinėse buvo palaidotas Pra
nas Pabiržis, 56 m. amžiaus, 
kuris jau ilgą laiką buvo ligos 
kankinamas. Laidotuvėse daly
vavo labai daug žmonių. Paliko 
žmona, duktė Rita ir sūnus 
Pranas.

— Liepos 21 d. 10 vai. šv. 
Antano bažnyčioje įvyks Irenos 
Šulcaitės ir Vitolio Budrio su
tuoktuvės.

— Liepos 22 d. įvyks metinė 
jaunimo stovyklos šventė į ku
rią iš Brooklyno, N. Y. atvyks 
ta kun. Lionginas Jankus ir 84 
metų senutė Eugenija Baltrū- 
nienė šiai stovyklai paaukojusi 
10,000 dolerių.

— Birželio 17 d. Tarptauti
niame institute įvykusį trėmi
mų minėjimą plačiai aprašė De
troito News. Pacitavo visų tri
jų tautybių atstovų kalbų iš
traukas, tačiau visai nepaminė
jo vieno kongresmano atsilan
kymo ir jo kalbos.

— Detroito Lietuvių tautinių 
šokių grupė “Šilainė“ birželio 
23 d. buvo išvykusi į Wellandą, 
Kanadoje dalyvauti Joninių 
šventės programoje.

S. G-kas

SUSIRINKIMAS LIETUVIŲ 
NAMŲ REIKALU

Liepos 1 d. 12:15 vai. perka
mų namų patalpose, 3009 TilL 
man, šaukiamas susirinkimas. 
Atsiųstame tuo reikalu Drau
gui rašte tarp kitko rašoma: 
“Pasitarus su kaikuriais visuo
menės veikėjais, buvo parašy
tas šis reikalavimas: “Detroito 
Lietuvių Namų Draugijos Direk 
torių tarybai reikalavimas. 1962 
m. sausio 7 d. Detroito Lietuvių 
Namų draugijos steigiamajame 
susirinkime buvo nutarta pirkti 
Detroite Tillman gatvėje pažy

kams atvežti.

Šv. Antano parapijos mokyklos Detroite geriausiai baigę 8 sk. lietuviukai su 
mokyklos vedėja sesele M. Kristina ir parapijos klebonu kun. W. J. Stane
vičium. Nuotraukoje (iš k. j d.) Peter Prsavage, Ramutė Misiūnaitė, seselė 
M. Kristina, par. kleb. kun. J. Stanevičius, Mindaugas Kutkus ir Mary Anne 
Boris. Nuotr. A. Misiūno

jos įstatų IV sk. 2 str. ir VII 
sk. 5 str., reikalaujame: 1) Su
šaukti Detroito Lietuvių Namų 
draugijos narių visuotinį susi
rinkimą: 1) susirinkimo pradė
jimas, 2) prezidiumo rinkimai, 
3) pereitų susirinkimų protoko 
lų svarstymas ir tvirtinimas, 4) 
baro patalpų perkėlimo ir re
monto sąmatos tvirtinimas, 5) 
namo patalpų remonto sąmatos 
tvirtinimas, 6) baro patalpų 
nuomos nustatymas, 7) namų 
pirkimo sąlygų nustatymas, 8) 
piniginių fondų susivienijimas, 
9) draugijos direktorių tarybos 
—valdybos pasitikėjimo patikri 
nimas, 10) klausimai ir sumany

Kazys Veikutis, Vilniečių sąjungos Detroito sk. pirmininkas, įtei
kia albumą lituanistinės mokyklos mokinei Aldonai Čiunkaitei.

sto savivaldybė davė kelias de-, DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. birželio mėn. 28 
H išimtis didžiulių autobusų vai

būti išspausdintas. Suinteresuo
tieji pranešimą galės išgirsti 
susirinkime.

PLAUKIMO KURSAI 
DAINAVOJE

Kiekvieną sekmadienį nuo 4 
iki 5 vai. p. p. jaunimo stovyk
loje vyks plaukimo kursai. Juos 
ves Juozas Kazlauskas, Raudo
nojo Kryžiaus gyvybės saugu
mo ir plaukimo (Life Saving 
and Swimming) instruktorius. 
Kursams užsirašoma svetainė
je, kursą gerai išėjusiems bus 
duodami Raudonojo Kryžiaus 
pažymėjimai.

Kaip nemokantieji, taip lygiai 
mokantieji plaukti yra skatina
mi kursuose dalyvauti, nes bus 
aiškinami pagrindiniai dėsniai, 
kaip laikytis vąndenyje. Šie kur 
sai yra veltui.

Norintieji pasiruošti maudyk 
lės sargo (Life guard) parei
goms, turėtų tiesioginiai tartis 
su kursų vadovu J. Kazlausku. 
Sus:darius grupei ir tokie kur
sai būtų suorganizuoti.

Darbininkų vaikai Romoje
Paskutinį gegužės nrėn. sek

madienį,- į centrinę Marijos baž
nyčią Romoj (Santa Maria Mag 
giore) buvo susirinkę daug tūk 
stančių vaikų. Tai Romoje ir 
priemiesčiuose esančių dirbtu
vių bei įmonių darbininkų vai
kai. Darbininkų vaikų pasiau
kojimas Dievo Motinai praveda 
mas čia kasmet. Jį organizuoja 
taip vadinamieji “darbo kape
lionai”, kurie rūpinasi apašta
lavimu darbininkų tarpe. Mie-

CICERO, ILL.

LEO’S TEXACO SERVICE
PILNAI UŽBAIGTI MECHANIŠKI DARBAI

Prityrusių tepimas ir aliejaus pakeitimas
4951 S. California Avė. (kamp. 50 St.) Chicago 32, III.

Leonas Franckns, sav. Tel. GR 6-9555

Mykolas Jakubauskas
Švento Antano Draugija, Ci

cero, Illinois, rengia metinį pik
niką liepos 1-mą dieną Schults 
Grove, ant Cermak Road ir Dės 
Plaines Avenue. Ponas Povilas 
Putrimas ir Juozas Gribauskas, 
valdytojai St. Anthony Savings 
& Loan Association, pagamins 
skanius valgius ir pavaišins vi
sus atsilankiusius svečius, drau
gus, biznierius ir pažįstamus. 
Tėvas Bikulčius ir Jonas Povi- 
laika su savo giminėm prižadė
jo atvykti. Jonas Budrikas ir 
“Charlic“ Kareckas, draugys
tės nariai ir Cicero biznieriai, 
žada atvažiuoti ir paremti šį 
pikniką. Taipgi, tikimės, kad 
Andriuliai iš Michigan valsty
bės atvažiuos su skaniais sū
riais.

Pirmininkas Mykolas Jaku
bauskas kviečia visus narius, 
biznierius, draugus ir bičiulius 
apsilankyti ir pamatyti visokių 
įvairumų; ir garantuoja visiems 
‘good time.

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

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

Dovanos
Nemokamai

Taupytojams on investment accounts

DIVIDENDAI MOKAMI UŽ VISAS SĄSKAITAS KIEK
VIENA KETVIRTĮ —

Kovo 31 — Birželio 30 — Rugsėjo 30 — Gruodžio 31

ST. ANTHONY SAVINGS
1447 South 49th Court, Cicero 50, Illinois

PHONES: City — 242-4395; Suburbs — 656-6330 
. Joseph F, Gribauskąs — Ęxecutive Secretary

HOURS: Monday, 9-8; Tuesday, Thursday, and Friday, 9-5; 
« Saturday, 9 to 1; Wednesday elosed.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

DETROIT, MICH. 
SKELBIMAI

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmlllll

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan 
Tel. WE 4-6165 

GENERAL CONTKACTOR

Atlieka Įvairius statybos pataisy
mo ir pertaisymo darbus — stalinln- 
kystės, cemento, mūrijimo, elektros, 
plumbingo, dažymo ir dekoravimo. 
Atskiri; kambarių bei butų įrengimų 
pastogėse ir skiepuose.

LITHUANIAN MELODIES
RADIO VALANDA GIRDIMA 

kiekvieną šeštadienį 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

metus 3009 nr. namus, bet ne
nustatytos pirkimo sąlygos. Ta
me pačiame susirinkime Da
riaus-Girėno klubo pirmininkas 
J. Atkočaitis tvirtino ir spaudo 
je buvo skelbiama, kad visas 
baro pelnas eis namų išlaiky
mui, o š. m. balandžio 8 d. Da
riaus-Girėno klubo visuotinis 
narių susirinkimas nubalsavo, 
kad baro pelną skirstys minimo 
klubo visuotinis narių susirinki 
mas. Sužinota, kad Detroito Lie 
tuvių Namų draugijos taryba 
artimiausioje ateityje yra nu
tarusi užpirkti minėtus namus 
ir tuoj pradėti remontą, pasta
tydama pinigų skolintojus prieš 
įvykusį faktą ir nusižengdama 
š. m. kovo 11 d. priimtų D. L. 
N. Draugijos įstatų VII sk. 5 
str. nuostatams. Todėl mes, že
miau pasirašę pasirėmę išdėsty 
tais motyvais, D. L. N. Draugi-

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

mai. 2) Nepadaryti jokių namų 
užpirkimo akto ir nepradėti jo
kių remontų darbų be visuoti
nio Detroito Lietuvių Namų 
Draugijos narių susirinkimo pa 
tvirtintos sąmatos. Šį reikalavi 
mą pasirašė 35 asmenys. Reika
lavimas įteiktas birželio 3 d. 
Tą pačią dieną, susirinkę posė- 

| džio, D. L. N. D. direktorių ta- 
! rybos nariai nutarė mane iš pir 
Į mininko pareigų atleisti, nors 
'įstatai jiems tokios galios nesu
teikia.iI

i Šiame susirinkime turėtų da
lyvauti visi nariai, nes narys, 
nedalyvaudamas susirinki m e, 
neša atsakomybę ir už kito na
rio įnašus.

Patiekta dienotvarkė turėtų 
būti apsvarstyta šaltai. Neat
sargus nutarimas gali virsti lie 
tuvių namų laidotuvių pamink
lu ilgiems laikams!

K. Jurgutis

Red. pastaba. Dienraščiui bu 
vo atsiųstas pranešimas Lietu
vių namų reikalu, kuris dėl to, 
kad yra lokalinio pobūdžio ir 
dėl nepaprasto ilgumo negalėjo

iiiiiiiiiiilllllliilimiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiii

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje $3.00, 
už dirbtuvės darbą.-—$10.00 ir da
lys. Pigios paveikslinės lempos.

J. MIGLINAS
2549 W. 69th St. n a. PK 0-1063

iiiiiiiiiiliiillillliimiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

TERRA
P-orcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybės, etc.
3237 W. O3rd St.. Chicago 29, IU. 

Tel. 434-4600

APDRAUSTA
Didesnis uždarbis už santaupas, 
paremtas 48 metų patyrimu ir JAV 
valdžios agentūros apdrauda.

MIDLAND
SAVINGS

4040 Archer Avė. • Chicago 32

CĮ/| S E L F
□ IMT OsERVICE

Liquor Store
5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

JUNE — BIRŽELIO 28, 29, 30 D. D.

BISQUIT THREE STAR COGNAC

BUJARBIN GERMAN BRANBY
V. S. O. P.

Fifth $4.98

Fifth $4.98
NAPOLEON BRANB OF FRENCH

BRANBY Fifth $2-98
GRAIN ALCOHOL 190 PEOOF

U. S, P. Fifth $4.89
LEJON VERMOUTH DRY OR SWEET Quart .19 

LORD BALTIMORE DISTILLED LONDON
BRY GIN Quart $2-98

NIKOLOFF 80 PROOF VOBKA Quart $2-98
CANABA HOUSE CANABIAN

YVHISKEY Fifth $3.59
Lang’s 8 Yr. Old Imported

Scotch Whisky Fifth $4.49
JESSE MOORE 6 YEAR OLD 
STRAIGHT BOURBON WHISKEY Fifth $2.59

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

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

Current Dividend up to 4*4%

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



o DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m, birželio mėn. 2S

Mums daugiau nebereikia spaudos...
(Atkelta iš 1 psl.)

Buvęs Kennedy konkurentas 
rinkimuose R. Nixonas dabar 
prikišo, kad Kennedy skelbia 
ne savo mintis, kitų surašytas, 
kolektyvo. Priekaištas gal su
mažina asmens rolę, bet padi
dina pačios kalbos, jos minčių i 
svorį, nes rodo, kad čia yra ne 
vienas asmuo, bet kolektyvas, 
kuris veikia sutartinai ta pačia 
linkme. O' kolektyvo jėga yra j 

didesnė nei vieno, nors ir labai 
kvalifikuoto asmens.

*

Theodore Sorensen darbo kal
bos yra aukšto lygio — paki
laus tono, žaidžia retoriniais 
kontrastais, paradoksais, sen
tencijom, neaiškios prasmės, 
bet įspūdingais žodžiais, kurie 
masėje gali turėti “magiškos” 
reikšmės. Pvz. ana Yale kalba 
paskelbė karą “pitam”. Esą di
dysis “tiesos priešas”., yra ne 
melas, bet “mitas”, kuriame sle- 
piasi persenusios pažiūros, prie 
tarai, kurie neatitinka realybę 
ir trukdo gyvenimo pažangą. 
Ir prezidentas minėjo tokius 
“mitus” ūkiniame gyvenime; e- 
sąs mitas, kad federalinės sko
los artina infliaciją; esąs mi
tas, kad vyriausybės aparatas 
perkrautas; esąs mitas, kad biz 
nio žmonės neturi pasitikėjimo 
vyriausybei ir dėl to biržoje svy 
ravimai ar kiti ūkiniai trūku
mai...

Pavadinimas “mitu” turėjo 
ne dalyką išaiškinti, bet kad 
tai, kas juo vadinama, yra prie-' 
taras, pasenęs dalykas, kurį rei
kia atmesti be jokio įrodymo. 
Tai tos pat rūšies žodinis gink 
las kaip pavadinimas “liaudies 
priešu”, “fašistu”,, “reakcionie
rium”, “ekstremistu” ir pana
šiais etiketiniais vardais.

¥
Etiketėm paversti žodžiai tu 

ri užkrečiamos galios ir patiem 
jų autoriam. New Frontier žmo 
nėm galėjo būti pagundos “mi 
tais” laikyti ir kitus ekonomi
nius bei politinius nusistatymus. 
New Frontier termino autorius 
Valstybės departamento plana

vimo šefas Rostovvas ligšiolinius 
Amerikos nusistatymus dėl ko-. 
munizmo, dėl Kinijos ir kt. už- Į 
siemų politikos klausimų bus! 
palaikęs “mitais”, ėmė juos1 
griauti ir kurti naujos politikos į 
viziją.

Kova prieš “mitologiją” su
silaukė reakcijos tų, kurie nepa
siduoda paslaptingai skamban 
c.o žodžio “magijai” ir kurie 
kritiškai žvelgia, kas po tuo 
skambėjimu konkrečiai slepias. 
Su tokiu atsargiu kritišku žvilg 
sniu sutiko Kennedy “mitologi
ją” Time žurnalas, kuris primi
nė, kad mitus kūrė ir juos pas
kui griovė pats Kennedy. Esą 
jiS buvo sukūręs legendą rinki
mų metu apie “raketų stoką”, 
kuri gręsia Amerikos saugumui. 
Esą, jis tą legendą po rinkimų 
ir sugriovęs, sakydamas pas
kui, kad “stokos” nesą. O dėl 
Rostowo sukurto užsienių poli
tikos “mito”, pagal kurį reikia 
tjk Amerikai būti maloningai su 
Sovietų Sąjunga, tai dings visi 
Sovietų įtarinėjimai laisvajam 
pasauliui ir suklestės taika, — 
dėl šio mito atsiliepė senato ma
žumos lyderis Dirksenas, imda
masis iniciatyvos, kad Rostovvas 
Kongrese aiškintųsi, kokiais 
žvalgybos konkrečiais daviniais 
jis paremia savo “mitą”.

Su įdomumu seki tą “virtu
vę”, kurioje gaminama medžia
ga viešajai opinijai, kiek tai nuo 
trupom prasiveržia spaudoje; 
seki akciją pro ir contra. Ir at
rodo, kad tas kolektyvas, kuris 
nori diktuoti vyriausybei ir opi
nijai, turi savo liniją aiškią, ją 
vykdo vis intensyviau. Nors 
tam tikros kliūtys to kolekty
vo tempą lėtina, pristabdo, bet 
jis iniciatyvos nepaleidžia. J. B.

Twistas — puritaniškas 
šokis

iVieno anglų istoriko ir dip
lomato nuomone, dabar moder
nus tvisto šokis esąs tikrai pu
ritoniškas, nes jo partneriai ne 
liečia vienas antro. Tvistui prie 
šingas buvo revoliucinis valsas, 
kuriame šokėjas galėjo apka
binti savo partnerę, net ir ne
pažįstamą. Įdomu, kad valso šo 
kio iniciatorė buvo Britų gar
sioji karalienė Viktorija.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

LAIŠKAI "DRAUGUI"

Kodėl nutylima tiesa?
Birž. 18 d. “Drauge”, skyriuje 

“Socialinis Draudimas ir Darbas”, 
kurį tvarko P. šulas ir J. šoliū- 
nas, klausimų ir atsakymų daly
je j klausimą apie medicinos pa
galbos teikimą senesnio amžiaus 
asmenims pagal King-Anderson 
įstatymo projektą atsakoma taip 
(cituoju); “a) iki 90 dienų apmo
kamas ligonines patarnavimas; 
b) iki 180 dienų teikiamas sene
lių prieglaudose aprūpinimas, kai 
pacientas išleidžiamas iš ligoni
nės; c) iki 240 namų vizitų per 
metus; d) diagnostikos ligoninėse 
apmokėjimas.”

Taip, aukščiau minėti patarna
vimai įstatymo numatomi. Bet 
prie to reikia pridėti kelis labai 
svarbius punktus, kuriuos agita
toriai už įstatymo priėmimą ven
gia minėti arba visai nutyli. Ne
minint tų punktų įstatymas atro
do labai gražių spalvų, kai tikro
vėje to nėra.

Prie atsakymo dalies a reikia 
pridėti: pirmuosius ligi 90 dol. už 
ligoninės patarnavimą pacientas 
moka pats, geriau sakant atskai
toma iš jo čekio. Gydytojui ir 
chirurgui už rūpinimąsi ligoniu 
ligoninėje pacientas turės mokė
ti pats, nes įstatymas nenumato 
gydytojui jokio atlyginimo. Prie 
c reikia pridėti; leidžiamus 240 
namų vizitų galės daryti tik gai
lestingoji seselė (nurse), nes jos 
vizitai apmokami, ,ne gydytojo. 
Punktas d reikia papildyti taip 
pat: pirmuosius 20 dolerių už 
diagnostikos darbus ligonis turės 
apmokėti pats, o kas daugiau, tai 
bus padengiama įstatymo numa
tytais keliais.

Kodėl dalis tiesos pasakoma, o 
kita dalis nutylima? Atrodo, įsta
tymo projektą norima padaryti 
daug patrauklesniu, negu jis pa
ruoštas. — Dr. J. Kriaučiūnas.

MARQUETTE PARKO CENTRE
Mūrinis. 2 butai ir biznis. Alyva 

radijatoriais šildymas. 2 auto. gara
žas. $12,000.

Gera proga. — Didelis pajamų na
mas. 2 butai — 7 ir 3 kamb., 2 ka-

Biznio muras prieš parką. 2 mo
dernūs butai. Maisto prekyba apie 
$50,000 metinės pajamos. Garažas. 
Už $38.800.

Naujas mūras. 2 modernūs butai
binetinės virtuvės. Naujas alyva šild. po 5 kamb. Arti mūsų. Atskiri šil- 
Apsauga nuo potvynio. Alum. lan- dyrnai. Objektas $39,500. 
gai. Garažas. $16,700. _ štai l1/, aukšto mūras. 6 metų. 2

6 kamb. mūras. Dabai modernus putai — 5 ir 4 kamb. Atskiri gazu 
įrengimai, karpetai. Medžio iškaltas šildymai. Alumin. langai. Garažas, 
rūsys. Naujas g-azu šildymas. $20,600. $32 000.

Didele rezidencija. 9 kamb. 50 p. „„___,
lotas. Moderni virtuvė ir vidaus su- 1 įgiau nerasite, čia pat 4 butų 
tvarkymas. Alyva šild. Garažas, mūras. Naujas alyva šildymas ir sto- 
$24,500. gas lr alumin. langai. Garažas.

Gage Parke. 3 butai — 6 kamb. ir j $4.3,000.
2 po 3 kamb. Prašo $26,000. Gage Parke. 2 butų mūras. 3 au-

Arti Jaunimo Centro. 5 būti, mū- to. mur. garažas. Radijatoriais — 
Gražiausios kojos Šiaurėje 'ras- Naujas alyva šild. Apie $6,000 gazu šild. $20,900.

Japonų moteriškų kojinių fab
rikantas apkeliavo visą pasau
lį, tirdamas gražiausios lyties 
skonį. Jis rado, kad Skandina
vijos merginos turi gražiausias 
kojas.

BIRŽELIO MĖN. 
PAS BUDRIKĄ 

IŠPARDAVIMAS
Pirksite daug pigiau kaip kitur:

Baldus, Parlor setus, Miegamojo 
kambario setus, Televizijas, Ref- 
igeratorius, Karpetus, Virtuvės 
etus, Pečius, Skalbimo mašinas, 

Matracus, Staliukus, Lempas, La
gaminus.

AUKSINIUS DAIKTUS
Laikrodėlius, Deimantus, Ginta

rą, Rašomas mašinėles, Lietuviš
kas plokšteles.

BUDRIK
FURNITURE

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

Atdara pirmad. ir ketvirtadieniais 
iki 9 vai. vakaro 

Sekmadieniais uždaryta
Budriko radio programos sekmad. 
,š stoties WHFC, 1450 kil. nuo 
2 iki 2:30 valandos po pietų.

T2

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI
Mes patrnaujame visi, rūšių drau

dime: gyvybės, susirgimo, ugnies,
auto. paskolų draudimas, nelaimin
gų atsitikimi, ir daug kitų. Mūsų 
ištaiga veikia nuo 9 v. ryto ilki 8 v. 
vakaro.

I Mūrinis 7 metų 2 meg., priešais 
Marąuette parko, garažas, skubiai. 
$17,300.

Naujas mūrinis zxG, Gage p., 40
' p. plotas, 2 šild. gazu, daug priedu. 

$39,900.

Mūrinis 13 metu 5 kamb., gara
žas, rūsys, 6 blokai nuo Marąuette 
p. lietuvi, mokyklos. $12.600.'

Murins (> kamb., 2 blokai nuo Ma
ria High,- 3 0 p. lotas, nauja vonia,

i 3 mieg., gazo šild., $16,900.
Botas 35x125 siu 4 kamb. mūrinius 

! namus, labai geroj vietoj, galima, 
j statyti 2 butų namą. $13,950.
: Mūrinis 1 a. — 5 apačioj su 2
j mieg. ir 3 viršuj su atsk. Įėjimu,
' virtuvė ir vonia, garažas, 30 p. lo
tas, G6 ir Mozart. $17,800.

KAIRYS REALTY, 2501 W. ©9th ST. HE 6-5151

"EWBoy"

does

WISE FOLKS CALL IT

HOUSE PAINT Į
Jūs tikrai su tuo sutiksite, 

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

YERKES HARDWARE 
6832 S. Western 
CHICAGO 29, ILL.

PR 6*1300

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

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

5%

current dividend on investment bonus

4y2% DIVIDENDĄ MOKAM UŽ VISAS TAUPYMO SĄ-TAS.
4 metų investment bonus sąskaitom mokam 4(4% dividendą 

kas pusmetį ir ekstra (4% ber metus išmokam pabaigoj 4 metų.
Už pinigus padėtus iki 10 d. mėnesio, dividendai 

skaitomi nuo 1 d. to mėnesio.
INDELIAI APDRAUSTI IKI $10,000.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS

nuomos. $32,200.
Arti 63-čios ir Kedzie. 6 kamb. 

bungalow. Gazu šild. Karpetai. Ga
ražas. $17,450.

8 kamb. bungalovv. 1 % vonios.
Gazu šildymas. Garažas. Arti parko.
$17,800.

Tik $15,700 už 6 kamb. namą.
Naujas alyva šildymas. Alumin. lan- kamb. Alyva šild. Gage Parke. 
g&i * $15,900.

Arti mūsų. Bevelk naujas 4 Našlė parduoda pigiai. 1% aukšto 
kamb mūras". Aukštas stogas. Alų- mūrą su garažu. Apsauga nuo pot- 
min. langai. Gelež. tvora. Sausas rū- \ vynio. 5 ir 3 kamb. butai. $28,400. 
sys. GaiUžas. $19,800- Brighton Parke. 4 butai po 5

Kaip iš granito mūro rezidencija kamb. Apie $3,200 nuomos. Atskir. 
ant 43 p. loto. Žavus 7 kamb., 4 šildymai. Kaina $24,000. 
dideli mieg. Karpetai, keramikos Medinis — apkaltas. 3 butai ir 
vonios čerpių stogas. Dienos kaina, biznio patalpa. Apie $4,000 nuomos.

Namas kaip pasakoj 6 kamb. mūr. Ir šiandien vertas daugiau $16,000. 
namas Apie 40 p. lotas. 2% vonios, [ Kitur. 3-jų aukštų mūras. 5 butai po 
Įrengtas rūsys, virtuvė, karpetai, I 4 kamb. Atskiri šildymai. Pelningas 
"garažas. $26,000. namas už $15,300.

K.VALDIS REAL ESTATE 
2815 W. Ilsi St. Tei. RE 7-7200 arba RE 7-8534

Naujas 51/. kamb. mūras. Alumin. 
langai. Geležinė tvora. Gražus lotas. 
$19,800.

Prieš parką liuksus Įrengtas 5 % 
kamb., 7 metu, mūras. 1 % vonios. 
Alum. langai. Garažas. $22,200.

Pajamų mūras. 2 butai — 4 ir 2

I 3-jų butų med. 5 ir 5 kamb. 50 p.
' sklypas. Šildymas gazo pečiais. Gara
žas. Arti 45-os ir Fairfield. $17,500. 

j 2-jų butų med. 6 ir 3 kamb. šildv-
■ mas gazo pečiais. Brighton Parke. 
1 $1 4,500.
3-jų Imtų mur. 6 ir 5 kamb. namas. 
Šildymas gazu-karštu vandeniu. Ga
ražas. Arti 69-os ir Fairfield. $27,750. 
4 metų I’Ą aukšto mūr. 5 kamb. 
(3 mieg.) apačioj: 4% kamb. viršuj. 
Garažas. Arti 64-os ir St. Bouis 
$30,500.

8 metų — 4% kamb. mūr. Alyva — 
radiant heat, garažas. Alum. antrieji 
langai. Arti 64-tos ir Kostner. 
$21,500.

G butų mūr. yo 5 kamb. 60 p. 
sklypas. Mūr. garažas, Marąuette 
Parko apylinkėje $59,900.

4 butų mūr. Visi po 5 kamb. (2 
butai po 3 mieg.). Alyva, karštu 
vandeniu šildymas. Mur. garažas.

I Arti 60-os ir Washtenaw. $49,900.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

B E L L-V A R P A S
REAL ESTATE

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

IŠNUOMOJAMA POR RENI

Išnuom. 6 kamb. apšild. butas. 
2-me aukšte. Cicero, 1602 S. 51st 
Avenue.

Išnuom. mieg. kamb., su baldais. 
Vyrui ar moteriai.

HEmlock 4-7034.

IŠNUOM. VASARVIETE

KAS NORITE RAMIAI praleis
ti atostogas ar pailsėti savaitga
liais prie gražaus ir žuvingo Lake 
Como — ežero (Wisconsine) 6675 
Larch Rd., Lake Como Beach, 2 
mylios nuo* Lake Geneva 12 keliu, 
skambinkite — J. Žemaitis, OLym
pic 6-0412, po 6 v. v.

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

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

ŠIMKUS
REAL ESTATE. NOTARY PUBDTC

4259 So, Avė,
Telef. CL 4-7450 »rba YA 7-2046

TINKAMAS DIDELEI ŠEIMAI
8 kambarių mur. bungalow Mar

ąuette Pk. šildymas alyva. Antri lan
gai. Dvigubas garažas. Proga pirkti 
už $18,000.

X METŲ 3 BUTŲ MflR.
Po 5% kmb. (po tris miegamus). 

Rūsyje dar 3 atskiri kambariai iš- 
nuomuomavimui, 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 3 kamb.
Mūr. Gage Pk. Alyvos šiluma. Že

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

4% kmb. Gazo šiluma. Apsaug* 
nuo potvynio. Daug vertingų 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 rūsyZ 
$380 mėn. pajamų. Kaina $43,000.

VASARVIETĖ
Su baru ir restoranu Beverly Shc 

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

P, LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel, WAlbrook 5-6015

2405 W. 5lst St.

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

A. Noriais Real Estate
WA 5-5030

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

Petrauskas Construcfion Go.
2523 W. 69th St. PR 8-3792

Perskaitė "Draugą", duoki- 
e jj kitiems pasirkaityti.

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

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

Mūr. G ir 5, centr. šildymas, ar- ; Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas, 
ti Archer susisiekimo, žemi mokės- 8 butai po 5 kamb. (3 miegamieji), 
eiai. : pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE

CICERO—BERWYH
_3-jų butų namas — 4 ir 4 švie

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

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

Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas.

2737 West 43rd Street 
Tel. ČLiffside 4-2380

4936 W. 15th St., Cicero 
Tel. OL 6-2223: OL 2-8907

LIETUVIAI PLEČIASI LEMONT
Sklypai mieste, visi patogumai, po $1,500. 5 akrai, jaunas sodas, 6 kamb 
res. $17,500. Pajamų nuosavybė ir gražus 2-j,, 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 j pirmus mortgage.
Puikus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos šeimos svajonė.

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

Marų. Park. Mūr. 3x4 garaž. $30,900. 
Gage Park Nauj. mūr. 3 mieg. d. 
lot. turi tuojau parduoti, išvyksta iš 
Steito. $16,850.
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

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

Wisconsin — Rte. 12 Como eže
ro fronto 7 lotai, $350 už lotą. 
Šalia 8 lotai su sodu, vandens fr. 
$400 už lotą. 1/3 blk. nuo ež. 5 
lotai min. vand. šalt. $200 už lo
tą. Ideali vieta rezid. ar vasarvie
tėms. PR 8-0838.

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

3 aprt. po 4 kamb. 5 metų. Šil
dymas alyva. Garažas. $35,000.

S 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 namu pasirinkimui.

A. KATILIUS R. E.
2456 W. 69th Sf. RE 7*8399

Sekmad. 1 iki 5 vai. apžiūrėkite 
2619 W. 69th St.

Sav parduoda 2-jų aukštų mūr. 
namą — 2 butai po 5 kamb.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

$22,900. Moderniškas mūr. 4 bu
tų namas. 2 po 3 kamb. ir 2 po 
4 kamb. Rūsys. 2 auto. garažas. 
Arti 26th St. Pajamų $285 per 

j mėn. Spintelės virtuvėje. Tuojau 
I galima užimti. SVOBODA, 3739 
i W. 26th St. LA 1-7038.

CONTRACTORS
Marąuette Parke ant Talman 

Avė., netoli 69th St. parduodamas 
i geram stovy 2-jų fletų mūr. na
mas ir 2-jų maš. naujas garažas.
Dėl apžiūrėjimo šaukite PR 8-3792

HELP VVANTED -- VYRAI

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B 0 3 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. j 

ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

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

REIKALINGAS SALDŽIŲ
BŲLKUCIŲ IR PYRAGO

KEPĖJAS
MARY LORD PASTRIES 

265 Alice IVheeliug, Illinois
Tel. LE 7-5950

B U I C K ’ A S - 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 BUICK) INC.
907 W. 35th Street, Chieago 9, III., Tel. LA 3-2022

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE; 

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

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

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

Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 
6211 South Western Avė. krautuvė* r

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

g
Ofiso ir namų telefonas: ffi 

PRospect 8-2013
2741 WEST 69th St. 

Chicago 36, Illinois

ŠILDYMAS*

A. Stančianskas 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.

7364 So. Rockvveil Street
TeL GRovehilI 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SBTEET METAD 

4.444 s. Westera Ava^ 
Chieago », UI 
Tel. VI 7-3447

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

Tel.; PR 8-4268 ir TE 9-5531 |
_____

aTabalFroSFimg ~~
Įsteigta prięš 48 metus 

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

DA 1-6047, , RO 2-8778

HEATING CONTRACTORS
Statome šiltu oru pučiamus pe_ 
čius, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus.

Vieninteliai iš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti ant 
naujų namų

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 So. Kedzie Avenue 
Chieago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442 

Juozas žemaiti, OD 6-0412
Victor Skade ST 8-9272

VACYS
CONSTRUCTION C0.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

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



DIDŽIOJI BRAZILŲ AISTRA

Kaip futbolas nulemia krašto ūkinį ir politinį gyvenimą 

NIJOLE SEMENAITĖ, Sao Paulo, Brazilija

žvaigždė ir žaidimai Čilėje 
Daugelis klubų turi profesio

nalų komandą ,sudarytą iš pa
kankamai gerų žaisti ir laimėti, 
nežiūrint klasės, nei rasės. Bra
zilijos futbolo žvaigždė yra jau 
nas, lieknas negras, pasaulinio 
garso Pele. Tačiau Pele nėra 
solo žaidėjas. Užpakalyje savęs 
turėdamas pulką beveik vieno
do sugebėjimo žaidėjų, jis iš
vedė savo komandą Santos j 
krašto meistriškumo viršūnes. 
Santos galingumas buvo pabrėž 
tas, kai aštuoni josios žaidėjai 
buvo išrinkti j komandą, repre-

vau ir vėl pakeliauti po kitus 
kraštus, parašė, kad ji norėtų 
pasilikti Brazilijoje iki žaidimų 
pabaigos.

— Aš turiu nujautimą, kad 
Brazilija laimės, ir norėčiau bū
ti čia su jais, kad pamatyčiau, 
kaip jie tai atšvęs.

O to šventimo ankstyvąjį sko 
nį jau teko pajusti. Eidama 
Rua Augusta vakar per žaidimą 
su Ispanija, turėjau išsisukinėti, 
kad nebūčiau užkliudyta šnypš
čiančių bengališkųjų ugnių, ku
rios buvo išsprogdinamos po 
kiekvieno įvarčio. Minios vyrų,

Lietuvių diena ruošiama Kanadoje Windsore, rugsėjo 1-3 d. Nuotraukoje 
rengimo komitetas (iš k. į d.) Windsoro klebonas kun. V. Kaleckis, LB val
dybos pirm. E. Butavičienė, Lietuvių Dienai ruošti komiteto pirm. M. Kizis, 
komiteto narė E. Žebrauskaitė — Weir. (stovi iš k. į deš.) S. Kazlauskas, 
valdybos vicepirm. V. Lorentas, komiteto narė E. Puidienė, valdybos kasin. 

i V. Kačinskas, valdybos narė D. Kraniauskienė, komiteto nariai R. Dumčius, 
A. Butavičius. Nuotraukoje trūksta komiteto narių B. Badikonytės, R. Pui

dos, J. Sodaičio.

muo, tačiau Amerika gali 
didžiuotis”.

“Turiu didelę garbę pakviesti 
Mr. Harry G. Stoddardą, gar
bingo Lincolno Stoddardo tėvo 
įteikti dovaną jaunuoliui, kuris 
tęs jo sūnaus atminimą Šarū
nui “Šarkiui” Garsiui”.

Šarūno vardo pranešimas sa
lėje buvo sutiktas su dideliu 
džiaugsmu bei ovacijomis.

Worcesterio dienraščiai Wor- 
cester Telegram ir Evening Ga- 
zette sporto skyriuje su nuo
traukomis įdėjo ilgokus straips 
nius apie vykusias dovanos įtei
kimo iškilmes, trumpą Šarūno 
biografiją ir jo kilmę. Pr.

juo DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. birželio mėn. 28

A. + A.
JONUI RUDAIČIUI mirus, 

jo žmoną Magdaleną ir vaikus nuoširdžiai 
užjaučiame.

Jakaičiai ir Valaičiai

zentuojančią Braziliją pasauli- i visiškai svetimų, tik futbolo su 
niame čempionate Čilėje. Jei i jungtų, būriavosi apie barų ra-
kada nors anksčiau futbolas bu 
vo svarbus, tai aukščiausio taš
ko jis pasiekė gegužės 30 d., 
kai Čilės didmiestyje Vina dei 
Mar Brazilija sulošė savo pir
mąjį žaidimą. Charakteringa per 
švara pranašavo būsimą laimė
jimą.

Laimėtoji taurė Švedijoje ir 
dabartiniai trys laimėjimai

dijus, džiaugsmingai šūkaudami 
žaidėjų adresu, pirkdami triukš 
minguosius barškalus ir viso 
klausias dirbtinas ugnis (feier- 
verkus) iš budelių, specialiai ' 
dabar pastatytų šioje elitui ski 
riamoje gatvėje. Turėjau nusi-1 
šypsoti, kai visai nepažįstami’ 
man džiaugsmingai šaukė: “Du ; 
prieš vieną!” (santykiu 2:1). '
Lemtingoji birželio 18-toji diena sys, pramintas Šarkiu, per Wor 

Visos problemos buvo pamirš cesterio klasikinės vidurinės mo

i MŪSŲ KOLONIJOSE
Worcester, Mass.

Šarūnas Garsys 
futbolo čempionas 

Birželio 17 d. Šarūnas

minė pulk. L. Stoddardo svar
besnius gyvenimo momentus, jo 
pasiaukojimą Amerikos laisvės

Vyskupas reikalauja laisves

Meksikos valstybės vysk. Gui 
zar Valencia savo ganytojiš
kam laiške reikalauja laisvės 
mokyklų steigime. Meksikos 
valdžia negali išspręsti visuoti
nio apmokymo problemos, mo
kyklų krašte neužtenka, ir jau 
dėlto būtinai reikia leisti steig
ti privatines mokyklas. Vysku
pas mini taip pat, kad mokyk
lų laisvė turi paliesti ir vado
vėlius mokykloms: mokytojams

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

ir kitų papuošimų 
2443 ĮVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT GO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

•I< F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
■T A mbL 4605-07 South Hermitage Avenue LJIJB Tel. YA 7-1741-2v <330-34 South Caiifornia Avenue HHF Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS 
MARtįUETTE FUNERAL HOME NCJ-ULE: - 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7Ist St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. TOwnhall 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

i kovai. “Šiandien, jei jis būtų
i gyvas, kalbėjo Petty, jis jaus- j ir tėvams turi būti -įduota lais- 
tųsi laimingas, kad jo vardu Svė pasirinkti tokius vadovėlius, 
premijos laimėtojas šiemet tik- J kur ne propaguojama priešreli-

tos toje bendroje atmosferoje, kyklos (Class.eal H.gh Sehool) , r įmpinJ jjs ,aimėtojo pa. bartiniuose vadovėliuose, kų-

vardės neskelbė iki kalbos pa- riuos valdžia priverčia vartoti), 
baigos. Valdžia turi prisitaikinti prie

I žmonių pageidavimų ir atsisa- 
“Liiicolnas Stoddardas petys kyti nuo prievartos, 

į petį, — tęsė Petty, — su savo
draugais amerikiečiais kovojo 
už šio krašto laisvę, kad šio 
krašto žaidimų aikštės ir stadi- 
jonai būtų pripildyti džiūgau
jančios minios. Šį vakarą Stod- Ruanda - Urundi valstybė tu- 
dardo dovanos laimėtojas, gal ri 5 mil. gyventojų, kurių pusė 
būt, daugiau už kitus šioje au- ; yra katalikai. Dar 500,000 as- 

jausniąją ditorijoje esančius vertiną tą \ menų dabar ima tikybos pamo- 
Vidurinę mokyklą ir šiemet bai- ia;SVę jįs atvyko iš to krašto, ' kas, ruošdamiesi tapti katali- 
ge klasikinę vidurinę mokyklą, kur šiandien laisvė suvaržyta, kais. Kas savaitė apsikrikštija 
Toliau mano studijuoti Massa- j jįg aįVyko kaip išvietintas as- maždaug po 1,400. 
chusett univers. Amherste, kur

Gar-

Brazilija turi taurę, laimėtą 
Švedijoje 1958 m. per paskuti
niuosius žaidimus. Daugelis da- ^ur}ą galima būtų apibūdinti: išleidžiamąjį aktą apdovanotas 
bartinės komandos žaidėjų da- “Ramybė žemėje geros valios Lincolno W. Staddardo premija, 
lyvavo aname triumfe, o per tą žmonėms!” kaip geriausias visų Worceste-
ketvertą metų jie gerokai pa- I rio vidurinių mokyklų (High
žengė į priekį. Po trijų žaidimų Is kltos puses, jei Brazilija SchooJ) futbolo žaidėjas.

Š. Garsys yra gimęs Žara-
sas. vien tik viešoji moralė™6 m., tais
nukentėtų nuo mirtino smūgio, ‘pat metais pančių tėvų nuo 
bet aidai atsilieptų tiek į ūkinį,
tiek į politinį gyvenimą, o tai, be 
abejo, nepraeitų skaudžiai ne
pajutus.

Iš kitos pusės, jei Brazilija 
Brazilijos šansai atrodo gėrės- Gulėtų pralaimėti (palaidokite 
ni kaip bet kada. Laimėdami mintį!), įsiviešpatautų chao- 
prieš Meksiką, išmušdami Če
koslovakiją iš pusiausvyros, ku 
rios metu buvo sužeistas Pele 
bei eliminuotas nuo likusių žai
dimų, ir sumušdami Ispanijos 
stiprią komandą kritiškame žai 
dime, kuris įrodė, kad Brazilija 
gali laimėti net ir be savo 
žvaigždės, braziliečiai išėjo pir

Visai neseniai vienas profe
sorius,. apibūdindamas Brazili
jos dabartinę politinę krizę, su-

maisiais savo grupėje su pakan sidariusią dėl prezidento nyks- 
kama drąsa ir nauju ūpu, kad tančios sveikatos ir gresiančio 
juos išneštų per finalinius žai- ministeriu kabineto atsistatydi- 
dimus. nimo, tik pusiau šypsena pasa-
Nėra pirkėjų, nė darbininkų — 

visi klausosi namie žinių
Kiekvienas naujas laimėjimas, 

pranešts žaibo greitumu vietos

nimo, 
kė:

—- Svąrbiausioji data dabar 
yra birželio 18-toji (finalinis 
žaidimas). Jei Brazilija laimė-

komandos sporto kalkuliatorių, tų, mes dar galėtume gyvuoti 
atnešė tą drąsą brazilams na-į visą mėnesį ilgiau. Tačiau, jei, 
mie. Jokie World Series, net jei gink Dieve, mes turėtume pra-
žaistų patys Cubs, nesukauptų 
tiek dėmesio, kiek sugriebė žai-

laimėti, norėčiau iš čia pranyk
ti, kad nematyčiau, kas tada nu

dimai Čilėje. Įstaigos ir parduo- tiktų, 
tuvės užsidarė, nes neatsirado 
nei klientų, nei darbininkų. Visi 
pasiliko namie, prirakinti prie 
radijo aparatų, besiklausydami 
žaidimų rezultatų. Tie gi, kurie 
būtinai turėjo išeiti iš namų, ne
šiojosi su savimi tranzistorinius ' vidupių 
radijus. Sao Paulo Augusta gat 
vėje, turtingų ir brangių krau
tuvių centre, šoferiai paleido j

besiartinančių bolševikų atvež
tas į Vokietiją. Worcestery, 
Mass, baigė Šv. Kazimiero pa
rapijos mokyklą, vienerius me
tus lankė Graftono

yra gavęs stipendiją. Jis moki
nių draugų buvo mėgiamas ir 
paskutinius mokslo metus bu
vo klasės seniūnu. Šiais moks
lo metais buvo priskirtas prie 
visos JAV vidurinių mokyklų 
geriausių 100 rinktinės (iš 15, 
000 žaidėjų) futbolininkų. Be 
to, jis yra laimėjęs Massachu- 
setts valstybės antrą vietą šo
kime į tolį. Šalia to jis yra ge
ras ir krepšinio žaidėjas.

1952 m. Worcesteryje įsteig
ta geriausiam vidurinių mokyk-prierašas: Brazilija išė 

jo laimėtoja pasaulinėse rungty sportininkui Lincolno Stod- 
1 dardo vardu dovana. L. Stod-nese.

(Pabaiga)

JAUSMŲ ĮTAKA. Į 
SVEIKATĄ

žurnale “Journalį Medicinos
automobilių radijo aparatus ir i of thg American MedicaI Asso- 
aiškiai, pripildydami orą stereo- ciatįon” dr. Beecher rašo, kad
foniniu futbolu. Jaunos mergai
tės grožio salonuose bei kirpyk 
lose entuziastingai dainuote dai 
navo: “Su Pele; be Peles; ole, 
ole, ole!”

Laimėjimo nujautimas ir 
džiaugsmo pradžia

Viena amerikietė studentė 
Rio de Janeire, su kuria plana-

žmogaus vidiniai jausmai turi 
didelės reikšmės sveikatai. Ži
nomas atsitikimas su vienu af
rikiečiu, kuris suvalgė antį, 
apie kurią vėliau sužinojo, kad 
ji griežtai draudžiama jų gen
čiai. Sužinojęs — per 24 valan 
das sukrito negyvas. Panašių 
įvykių medicinoje įregistruota
daug, ir jie rodo, kaip didelės cesterio sporto klubo direkto- 
įtakos žmogaus emocijos turi į rius Joe Petty pasakė turinin- 
sveikatą. į gų kalbą. Pirmiausia jis prisi-

dardas yra pasižymėjęs II Pa
saulinio karo lt. pulkininkas, mė 
gęs sportą ir jaunas širdies 
priepuoliu miręs, berinkdamas 
aukas Worcesterio bendruome
nės labdarybei. Šiemet ši dova- !
na įteikiama jau dešimtą kartą.
Š. Garsys yra pirmas tos pre
mijos laimėtojas ne tik iš nau
jų ateivių, bet ir iš visų Wor- 
cesterio lietuvių tarpo. !

Dovaną įteikė mirusio L. Stod 
dardo tėvas Harry Stoddardas. i j 
Jis įteikdamas pareiškė: “Jei!| 
mano sūnus būtų gyvas, juodu
būtumėt draugai”.

■
Prieš dovanos įteikimą Wor-

GRADINSKAS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St., FR 6-1998 
TV RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimai-taisyinai Sek. uždaryta

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgii metų patyrimas lr 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, HI.

M O V I N G
. ŠERfiNAS per krausto baldus 

kitus daiktus. Ir iš toP- Miesto 
idimai ir pilna apdrauda.
047 W. 67 PI. Wfi 5-8063

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. -f - A.

STANLEY KLEVINSKY
Jau suėjo vieneri metai kai negailestinga mirtis atskyrė iš 

mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėveli kurio netekome 1961 m. bir
želio 30 d. Nors laikas tęsiasi bet mes jo niekados negalėsime 
užmiršti.

Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. Už jo 
sielą užprašytos gedulingos Šv. Mišios birželio mėn. 30 d., 7:30 
vai. ryto. švenč. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje, Mar
ąuette Park.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a.a. 
Stanley Klevinsky sielą.

Pasilieka nuliūdę: žmona, sūnus, marti, anūkai ir giminės.

500,000 RUOŠIASI TAPTI 
KRIKŠČIONIMIS

Rytų Afrikos dalyje esanti

Lietuvių Ūkininkų Sąjungos nariui
A. j- A. JONUI RUDAIČIUI mirus, 

reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Magda
lenai ir vaikams.

Lšetuviy ūkininkų Sąjungos Valdyba

Mylimam vyrui ir tėvui
A. f A. JONUI RUDAIČIUI mirus,

jo žmonai Magdalenai, dukteriai Birutei sū
nums Jonui, Kaziui ir Tomui nuoširdžią už
uojautą reiškia ir kartu Iridi

Lituanistines Mokyklos Mokytojos ir 
Tėvų Komitetas

A. -Į- A. D A N M I N I E T
Gyveno 132 So. 53rd Avė., Oak Lawn, III,
Mirė birželio 25 d., 1962, 5:22 vai. ryte, sulaukęs 67 m. 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kėdainių apskričio, Krakių para

pijos. Amerikoje išgyveno1 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime: sūnus Edward, duktė Elea- 

nor Winters, 3 anūkai, 1 proanūkas; sesuo Julia Juszkiewicz, 
sesers vaikai: John Juszkiewicz ir jo žmona Irene; Valerie 
Laurinavičius ir jos vyras Stanley ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette Funeral Home kop
lyčioje. 2533 W. 71 Sreet.

Laidotuvės įvyks šešetadienį, birželio 30 d. iš koplyčios 
9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo Panelės Švenčiausios 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, duktė, anūkai, proanūkai, sesuo ir kiti 
giminės.

Laidotuvių direktorius A. Petkus ir sūnus. Tel. GRovehill 
6-2345.

Tragiškai
A. + A.

JONUI RUDAIČIUI mirus, 
reiškiame gilią užuojautą žmonai Magdale
nai Rudaitienei ir vaikučiams.

P. K. Buihevičiai

Laidotuvių Direktoriai

8845 SO. VVESTERN AVĖ.

TKVt MODSRN1BKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpubU* T-8600

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

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

»348 S. CALIFORNIA AVĖ.
PETRAS BIELIŪNAS

3307 LITUANICA AVĖ.

3354 S. HALSTED STREET

LAfayette 8-3572

Tel. YArda 7-3401

TeL YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ.

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. TeL OLympio 2-1003
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X Regima Aukštkalnytė, gyv. 
Santa Moniea, Calif., šiuo metu 
atostogauja ir ta proga lankė
si Chicagoje. Savo dėdės J. J. 
Aukštkalnio lydima lankėsi ir 
Draugo redakcijoj. Regina, ku
ri Californijoj gyvena su tėve
liais, Chicagoj pabus savaitę lai 
ko. Apsistojus pas S. Martinkų, 
909 W. Garfield Blvd.

X Berniukij stovykla, kuri 
sėkmingai jau kelinti metai vei
kia Tėvų Marijonų sodyboj. Cla- 
rendon Hills, III. Šiuo metu ten 
yra apie 30 berniukų, kurių tė
vai dažnai juos aplanko ir 
džiaugiasi nustatyta programa. 
Stovykla, kuriai vad'ovauja kun. , 
J. Navys, MIC, baigsis tik kitą 
savaitę.

X Stud. Algis Vaičiulis, Mar 
ąuette Park gyventojas, televi
zijos National Food Stores pro
gramoj “Tello-Test’’ laimėjo 2 
savaičių 2 asmenų apmokamas 
atostogas į Floridą ir 10-tį ki
tų gerų dovanų. Algis turėjo 
įspėti telefonų duotus klausi
mus. Atostogomis galės pasi
naudoti vienų metų bėgyje.

X Petrulevičifitė Danguolė, 
gyvenanti Bridgeporto koloni
joj, sėkmingai baigė St. Mary’s 
of Perpetual Help aukštesniąją 
mokyklą. Yra pasiryžusi studi
juoti psichologiją North Illinois 
universitete.

X Vyt. Cibavičius, prieš pu
santrų metų atvykęs iš Argen
tinos ir dabar gyvenąs 2227 W. 
71 St., Chicagoje, baigė moterų 
plaukų sudėjimo studijas ir da
bar jau dirba savo specialybėj. 
Vyt. Cibavičius šia specialybe 
domėjosi ir Argentinoje, kur 
taip pat baigė moterų plaukų 
šukavimo ir stilizavimo mokyk
lą — Centro Patrones Pelu- 
ąueros de Buenos Aires. Po ku
rio laiko mano atidaryti savo 
nuosavą tos rūšies salioną.

X Budriko radijo programos 
pasiklausykite sekmadienį iš 
staties WHFC, 1450 kil. nuo 2 ' 
iki 2:30 vai. p. p. Bus gražių , 
lietuviškų dainų ir muzikos.) 
Taipgi bus pranešta kas lai
mėjo šio mėnesio mįslių kon
kursą.

X Chicagos L. S. T. Korp! 
Neo - Lithuania — Akademinio 
Sambūrio vasaros gegužinė 
įvyks sekmadienį, liepos 1-mą 
dieną Chicago Heights Sauk 
Trail Woods Forest Preserve ry
tinėje aikštelėje. Gegužinės pra
džia — 1-mą valandą p. p. Pa
sitaikius nepalankiam orui, išvy
ka visvien įvyks, nes vietovėje 
yra didelė pastogė.

Korporantai ir visuomenė 
yra kviečiami atvykti ir links
mai praleisti laiką gamtoje.

(Pr.)

X Rambynas— Kinderių va
sarvietė, jau užbaigė paruošia
muosius darbus svečiams pri
imti. Skambinti Lakeside Michi
gan 8411 arba rašyti — “Ram
bynas”, P. O. Box 51, Union 
Pier, Michigan. (Sk.) .

CHICAGOS ŽINIOS
AERODROMAS LIKS BE 

LĖKTUVŲ
Paskutinieji United Air lini

jos lėktuvai išskris iš Midway 
aerodromo liepos 9 d. Gi lie
pos 1 d. Braniff ir Delta lini
jos išsikelia irgi į O’Hare aero
dromą. Pačiame Midway lieka 
tiktai helikopterių linija, kuri 
kasdien turi 56 skridimus į O’
Hare. Tiktai prieš 18 mėnesių 
Midway kasdien turėjo per 1,- 
000 įvairių linijų skridimų.

SUGRĮŽO Į DARBĄ 1,560
Užsibaigus ALF-CIO auto 

darbininkų streikui arti Cleve
lando, ir čia Chicagoje 1,560 
darbininkų grįžo į darbą Fordo 
dirbtuvėse, 12600 S. Torrence

PABRANGO PIENAS
Chicagoje Borden pieninė pa

kelia pieno kainą vienu centu 
už kvortą. Laukiama, kad ir ki
tos pieninės paseks Borden kom 
panijos pavyzdžiu. Pienas kai
nuos apie 25 centus už kvortą, 
46L/G centų už pusgalionį ir 87 
centus už galioną.

ATITAISĖ vieno žodžio 
KLAIDĄ

Viena Chicagos reklamos agen 
tūra skubiai išsiuntinėjo 300 
telegramų, atitaisančių vieną 
klaidingai panaudotą žodį pas
kelbtą žinelėje. Buvo pasakyta, 
kad kompanijos naujas prezi
dentas jau ėjęs savo pareigas 
ištisą mėnesį be “bendradarbia
vimo”; buvo norėta pasakyti 
be “atlyginimo”.

BUS UŽDARYTAS PAŠTAS
Chicagos paštas praneša, kad 

liepos 4 d., šalies nepriklauso
mybės šventėje, visi pašto sky
riai bus uždaryti. Nebus jokio 
laiškų ■ išnešiojimo į namus ir 
biznio įstaigas.
KITOS SAVAITĖS KONCER

TAI NEMOKAMAI j
Kitą savaitę Grant Parke 8 ’ 

vai. vak. vyksta šie koncertai 
nemokamai: liepos 4 d. diriguo
ja Irwin Hoffman, solistas pia
nistas bus Robert McDowell; 
liepos 6 d. diriguoja Martin 
Rich, smuikininkė bus Elaine 
Skorodin; liepos 7-8 d. bus ope
rų arijų vakarai; diriguos Mar
tin Rich, solistas bosas — Gior 
gio Tozzi.
DRABUŽIŲ STOKA KINIJOJ

Maryknoll misijonierius kun. 
Eugene Thalman iš Wilmette, 
UI., dabar dirbąs Hong Konge, 
laišku praneša, kad vienas ki
nas prekybininkas apsilankė 
pas gimines komunistinėj Kini
joj ir, pamatęs jų skurdą, pa
liko visus savo turimus drabu
žius. Jis grįžo į laisvąjį miestą 
tiktai su apatinėm kelnaitėm ir 
batais.

IŠTROŠKĘ VAGILIAI IR 
SKUSTUVAI

Vagilių gauja įsilaužė į san
dėlį, 346 W. Kinzie, ir pavogė 
$100,000 vertės skustuvų. Besi
darbuodami jie išgėrė daugiau 
pusę dėžės minkštųjų gėrimų.

Omahc's moksleivių ateitininkų įžodis. Iš k. j deš.: MAS centro val
dybos pirmininkas J. Račkauskas, globėja Vida Ribokaitė, A. Vin
gelytė, J. Vasiliauskaitė, R. Smailytė, M. Burdžiūtė, V. Kuncaitytė, 
K. Jonykaitė ir P. Jonyka. Kun. J. Tautkus skaito įžodžio tekstą.

K. L. Musteikio nuotrauka

IŠ ARTI IR TOLI

Hanau Lietuvių gimnazijos pirmos, laidos abiturientų susitikimas 
š. m. birželio 23 d. dr. Petro ir Stefos Kisielių resideneijoj Ci
cero, III. Pirmoj eilėj (iš k. j d.) Kazys Valis, Milda Rukuižienė, 
Anatolijus Milūnas. Antroje eilėj: Ele Imbrasaitė, Regina Lato- 
žienė, Stasė Ulozienė, Andrius Kolis, Adolfina Skaistienė. Trečioj 
eilėj: Apolinaras Gotccitas, Siga Užupienė, Danutė Stankaitytė, 
Lilija Valiūnienė, Juozas Kleinaitis, Irma Laisvėnaitė, Titas Jo
nynas, Stefa Kisielienė. (Nuotraukoj trūksta susitikime dalyva
vusios Lili Sarokin). Nuotr. A. Milūno

VIDURIO RAJONO IŠKYLA

Birželio 10 d. buvo skaučių 
iškylos diena į dr. R. Giniočio 
sodybą Waukegan’e.

Sekmadienio rytas. Apsiniau
kę, dangus rasojąs ir nenusitei
kęs iškylai. Bet skautės nenu
simena, viena kitą padrąsinu
sios skuba Jaunimo Centran. 
Linksmai klegėdamos skautės 
atsisveikina su tėveliais ir au
tobusais skuba greičiau grei
čiau į gamtą.

Autobusuose sesės dainuoja, 
vadovės dar kartą aptaria pro
gramą. Kai kurios sesės jau 
liūdnai pradeda žiūrėti į lietaus 
plakamus langus, bet vandens 
sktn. F. Kurgonienės giedri 
nuotaika išblaško visas abejo
nes.

Štai ir Waukegan’as, blaivosi 
dangus, saulutė beria spindu
lius ir džiovina žemę. Dar 10 
min. kelio ir įvažiuojame į gra
žią dr. Giniočio sodybą. Links
mai nusiteikę sveikina viešnias 
šeimininkai. Džiaugiasi, kad ne- 
pabūgome lietaus.

Sodybą pripildo juokas, pra
sideda darbas. Daugiausiai sku
ba sesės — virtuvės šeiminin
kės, nepasiduoda ir sktn. K. 
Kuraitytė, vėliau stiebai jau 
čia. Ten toliau, šeimininkų sū
naus padedamas sktn. t. Vaiš- 
nys ruošia pamaldoms altorių.

Pasigirsta komendantės valt. 
R. Kviklytės švilpukas, visos 
skuba į pamaldas.

Gražios gamtos prieglobsty, 
pasigirsta giesmės žodžiai. Sek- 
minių dienai pritaikytas pamok 
slas ir pievų kvapas jungia se
ses bendron maldon...

Sesių šeimininkių pastiprin
tos, skubame vėliavų pakėlimui. 
Stoja skautė? skiltimis mišriai 
suskirstytos iš visų tuntų. To
liau skautininkės - vadovės ir 
tuntininkės: “Aušros Vartų” 
sktn. J. Bobinienė, “Juodkran
tės” sktn. J. Janulevičienė ir 
“Kernavės” sktn. L. Luneckie- 
nė. Vidurio rajono vadeivė 
sktn. F. Kurgonienė sveikina 
atvykusias skautes, vadoves,

skelbia darbo, seseriškumo ir 
džiaugsmo dieną. Iškyla pava
dinta “Jaunoji Lietuva” ir duo
tas šūkis: “Su skautiška dva
sia mes dirbsim tau, Jaunoji 
Lietuva”.

Prasideda darbas. Pačios skau 
tės paskirtos vadovėmis. Skau
tininkės pasitraukia, leisdamos 
išvaryti darbo vadą skautėms. 
Tik laiks nuo laiko pasireiškia 
komendante ir programų vedė
ja sktn. A. Namikienė, tikrin
dama darbo laiką.

Po dviejų darbo valandų iš
auga stovykla. Įrengti stovyk
los vartai, pastatyta palapinė, 
padarytį papuošimai, įrengimai. 
Suredaguotas laikraštis, sukrau 
ti laužai. \ '

Vadeivė, tuntininkė ir vado
vės tikrina darbus. Skiltininkė 

i aiškina kaip jos suplanavo, suta 
rė ir kaip bendrai atliko darbą.

1 Virtuvės sesės pagamino ska
nią vakarienę, o visų apetitai 

, gamtoje buvo dvigubi.
I Po vakarienės, vyr. sktn. H. 
[Plaušinaitienės pašnekesys te
ma: “Vėliavų ceremonijalas”. 
Vėliavų nuleidimas ir laisvalai
kis. Malonūs šeimininkai vado
ves pakvietė kavai, o skautės 
skiltimis ruošėsi laužui.

Į laužą atėjo šeimininkai ir 
būrys apylinkės lietuvių. Laužą 
pradėjo “Aušros Vartų” tunti
ninkė sktn. J. Bobinienė, kvies
dama ponią ir dr. Giniočius už
degti laužą. Atvykęs Sekmi
nių papročiu vainikais nešini 
piemenėliai, sveikindami ir vai
nikuodami šeimininkus. Vadei
vė dėkoja šeimininkams ir visų 
vadovių, skaučių vardu įteikia 
dovaną — knygą.

Laužas dega, skiltys leidžia 
šūkį po šūkio, skamba dainos, 
seka pasirodymai, skaitoma lin 
ksmoji laikraštėlio dalis. Bai
giasi laikas, visi stoja vakaro 
maldai, pasigirsta ateina nak
tis.

Sesės dar stoviniuoja prie gę
stančios ugnelės, šnekučiuojasi, 
bet komendantės švilpukas vi
sas ragina paskutiniesiems dar
bams. Gesinama ugnis, pakrau
nama autobusan manta.

Sakome sudie sodybos šeimi
ninkams, kvepiančioms pievoms 
ir miškams. Viena kitai linki
me, kad vadovė ir vadovės vėl 
suruoštų tokią bendrą darbo, 
seseriškumo ir džiaugsmo die
ną. Sesė Danutė

TELEFONU APIE ŠVENTĄJĮ

Miami mieste veikia specialus 
telefonas — “Dial - a - Saint”, 
kurį pasukus išgirstami religi
niai tekstai apie tos dienos šven 
tąjį. Tas telefonas veikia visą 
parą ir per pirmuosius metus 
nuo jo įvedimo buvo 850,000 
šaukimų. Tekstus paruošė Mia
mi diecezijos kunigai.

J. A. VALSTYBĖSE
— Portland, Oreg., Pabaltie-

čių komitetas nutarė įrengti 
Portland valstybinėje kolegijoje 
paminklinį kambarį. Apie tai 
paskelbė vietos laikraštis Ore- 
gorian, birželio 22 d. laidoje.

— Alg. Astašaitis su žmona 
atostogų metu važinėja po A- 
meriką ir aplankė Cape Hate- 
ros salų grupę Atlante. Turėjo 
progos aplankyti ir vietą, kur 
broliai Wright pirmą kartą pa
kilo lėktuvu. Al. Astašaitis yra 
Draugo bendradarbis.

— New Yorko akademikių 
skaučių sueiga įvyko birželio 
7 d. pas Andriušių. Sueigos me
tu buvo padiskutuota New 
Yorke įvykusios akademikų stu 
dijų dienos (gegužės 5-6 d.), 
visų laukiama vasaros akade
mikų stovykla, vis augantis 
skaičius kandidačių į New Yor
ko akademikių sąjūdį ir kiti 
smulkūs einamieji reikalai. Šioj 
sueigoj įvyko ir rinkimai. Nau
ją valdybą sudaro Laima Šilei- 
kytė — pirm., Ligi ja Babars- 
kaitė — kandidačių globėja, ir 
Regina Kulytė — koresponden
tė. Senoj valdyboj pirm. buvo 
Ligi ja Babarskaitė, kandidačių 
globėja buvo Daiva Alytaitė - 
Kezienė, kurioms akademikės 
skautės reiškia nuoširdžią pa
dėką už jų rūpestingai atliktą 
darbą. Po oficialios sueigos da
lies įvyko vaišės. (R. K.) . .

— Washingtomo lietuvių šeš
tadieninė mokykla birželio 16 d. 
baigė mokslo metus. Mokykla 
veikia jau antrus metus su 16 
mokinių ir dviem mokytojom 
(O. Tautvydienė ir A. Aistie- 
nė). Jos užuomazga galima lai
kyti Jauniškienės būrelį, kuris 
jau anksčiau mokėsi privačia
me Mažeikų bute. šiais mokslo 
metais mokykla dirbo 36 šešta
dienius po 4 valandas kas die
ną, taigi iš viso 140 valandų. 
Praktika parodė, kad per tiek 
laiko galima gerokai išmokti, 
Vaikai pasimokė skaityti, rašy
ti, gramatikos, istorijos ir kitų 
dalykų, o ypač daug išmoko 
dainų. Visa tai tėvai ir svečiai 
galėjo pamatyti mokslo baigi
mo dieną, kuri kartu buvo skir 
ta Maironio minėjimui. Visą 
minėjimo programą gražiai at
liko visi mokiniai su rašiniais 
apie Maironį, jo eilėraščių dek
lamacijom ir dainom, kiekvie
nas atlikdamas kurį nors pro
gramos numerį. Suprantama,

Dr. Leonard Larson (dešinėje) iš 
i Bismarck, N. D., buvęs Amerikos 
i medikų draugijos pirmininkas, 
sveikina dr. George Fister iš Og- 
den, Ut., naują, amerikiečių medi
kų pirmininką, išrinktą Amerikos 
medikų draugijos suvažiavime 

Į Chicagoje. (UPI)

Ką reiškia vardai
i
1 Lietuviškai kai kurie vardai 
į senosiose kalbose reiškė: Juri- 
I gis — ūkininkas, Justinas — 
; teisingas, Karolis — stiprus, 
Klemensas — mielaširdis, Kon
stantas — pastovus, Leonardas 
— stiprus, Leopoldas — did
vyris, Liudvikas — didis kovo
tojas, Mykolas — kas yra kaip 
Dievas? Motiejus — Dievo do
vana, Petras — uola, Pijus — 
dievotas, — Povilas — mažas, 
Rafaelis — Dievo gydomas.

kad mūsų sąlygomis lituanisti- 
’niam švietimui vienos mokyk
los nepakanka. Reikia ir sąmo- 
! ningos pačių tėvų talkos, norint 
'pasiekti gerų rezultatų. Talkos 
tiek sukuriant atitinkamą mei
lės atmosferą viskam, kas lie
tuviška, tiek ir paremiant pačią 
mokyklą. Ir kai kurie iš tėvų 
parodė tikrai nemaža pasiauko
jimo, veždami vaikus kas šeš
tadienį beveik 40 mylių. Deja. 
kaip kitur, taip ir čia yra bu
vusių tremtinių inteligentų šei
mų, kurie savo vaikų į šeštadie
ninę mokyklą neleidžia, namuo
se jų lietuvišku švietimu nesi
rūpina ir kai kurie netgi kalba 
su vaikais nebe lietuviškai. Au
ga nauja “pažangiųjų” klasė, 
tad nauja problema ir naujas 
rūpestis lietuviškai bendruome
nei.

KANADOJ
— Inž. Algirdas ir Apolonija 

Slapšiai, gyv. Toronte, birželio 
16 d. atšventė 10 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį.Ta proga 
(jiems net nežinant) jų drau
gai ir pažįstami surengė pobū
vį. Visos dalyvavusios ponios 
savo namuose prirengė labai 
skanių valgių ir Petro ir Alfos 
Tutlių namuose įvyko vaišės. 
Dalyvavo apie 40 asmenų. Su
kaktuvininkai gavo dovanų ir 
palinkėta jiems Dievo palaimos 
ir toliau laimingai gyventi. Sla 
pšiai nuoširdžiai padėkojo vi
siems dalyvavusiems už dova
nas ir malonią staigmeną.

NAUJOJOJ ZELANDIJOJ
— Aucklande lietuvių studen 

tai ir jaunimas pradėjo rinkti 
pinigus “Lituanus” žurnalui. 
Tai jau antras kartas kaip yra 
kreipiamasi į dvejetą šimtų šia
me krašte gyvenančių lietuvių 
ištiesti pagalbos ranką “Litua
nus” žurnalui. Prieš keturis me 
tus šiam reikalui buvo surink
ta arti 30 svarų. Mūsų žmonės 
buvo dosnūs. Lituanus žurnalas 
yra tapęs periodišku lietuvių 
kultūros veidrodžiu, rodančiu 
pasauliui, kad mes esame kūry
biškai gyvi, kad mes turime 
teisę, norą ir jėgų gyventi ir 
kurti, kad mes esame verti lai
svės. Mes negalime leisti jam 
žūti, nes per Lituanus mes kal
bame į kultūringą pasaulį lietu
viškomis vertybėmis, jis yra 
mūsų gyvybės laidas.

Šį kartą pirmą dieną surink
ta 10 svarų, per pora savaičių 
tikimasi rinkliavą užbaigti, tuo
met bus paskelbtas aukotojų 
sąrašas, o pinigai persiųsti 
Lituanus žurnalui Amerikoje. 
Žmonės vėl aukoja dosniai, ne 
tik vyresnieji, bet ir jaunimas- 
studentai.

Norėtųsi, kad gausesnės lie
tuvių kolonijos kituose kraštuo 
se pasektų šį pavyzdį ir be di
delių prašymų ir raginimų pa
remtų Lituanus žurnalo pastan 
gas.

— Aucklande pabaltiečiai bir 
želio trėmimų minėjimus yra 
padarę Sovietų Rusijos blogy
bės simbolio diena, per kurią 
yra prisimenama komunizmo 
diktatūros aukos ir žmogaus 
teisių išniekinimas.

Šių metų minėjimas įvyko bir 
želio 17 d. Salė buvo pilna 
žmonių, didelė dalis dalyvavu
sių buvo zelandiečiai, nes šiais 
metais be asmeniškų pakvieti
mų N. Z. Baltų klubas įdėjo 
minėjimo skelbimus į abudu 
Aucklando dienraščius, kviesda 
mas miesto gyventojus atsi
lankyti.

Po trumpo atidarymo ir so
vietų smurto aukų pagerbimo, 
susitelkimo minute, N. Z. anti
komunistinės lygos jaunas pir
mininkas M. L. Peers pasakė 
jautrią ir ugningą kalbą. “Vi
sas pasaulis turėtų verkti šią 
dieną, bet jūsų didvyriai yra

mažai žinomi, mes jūs išdavė
me Jaltoje ir kitose konferencL 
jose, bet vietoj neapykantos 
jūs mums tariate tik perspėji
mo žodžius. Mūsų pareiga yra 
parodyti pasauliui jūsų kraštų 
kančias po komunizmo jungu, 
mūsų pareiga yra išlaisvinti 
žmones iš raudonosios priespau 
dos. Toliau kalbėtojas kaltino 
vietinius gyventojus, o ypač vie 
tinę spaudą dėl jų pasyvumo 
kovoje prieš komunizmą, baig
damas jis liepė įsidėmėti ir gy
venti pagal Varšuvos sukilimo 
šūkį —• Laisvei jokia kaina nė
ra per didelė!

Meninėje dalye buvo dainuo
jamos estiškos ir latviškos dai- 

Įnos, taipgi rodyta keli apžal- 
giniai filmai iš Vengrijos suki
limo.

Naujosios Zelandijos min. 
pirm. Keith Holyoake savo už
uojautą pabaltiečiams atsiuntė 
per vyriausybės parlamentarą 
R. Muldoon, kuris užtikrino, 
kad šio krašto vyriausybė pil
nai supranta komunizmo pavo
jų, todėl vos prieš pora savai
čių Zelandija pasiuntė nors ir 
'mažą karinį vienetą Piet-ryčių 
'Azijos gynybai.

Asmeniškai dalyvavęs Kini
jos respublikos min. Zelandijai 
dr. Yu-Tang Lew pareiškęs už
uojautą, nurodė savo krašto 
problemas. Užuojautą dar buvo 
išreikšta miesto valdybos nario 
Savory ir užkrainiečių atstovo 
Krekovieč. Minėjimas baigtas 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 

[himnais. (G. P.)

VENECUELOJ
j — Dr. J. Ilermanavičius yra
Guarico srities gydytojas. Jis 
pokarinis ateivis. Daugiau de
šimties metų dirbdamas toj sri
ty įgijo vietinių žmonių tarpe 
didelio pasitikėjimo ir turi daug 
profesinio darbo. Jo žmona Zig
frida yra dantų gydytoja, duk- 

. tė Irena studijuoja biologiją, o 
sūnus Jonas lanko pradžios m- 
lą. Jo pusbrolis VI. Germanavi
čius gyvena Kanadoje ir nese
niai aplankė jį Venezueloj.

OKUP. LIETUVOJE
— Lietuvos KP ck susirinkęs 

svarstė poilsio suorganizavimo 
reikalus ir priėmė nutarimą, iš 
kurio matyti, kad visa eilė par
tinių, komjaunimo ir kitų or
ganizacijų nepatenkinamai rū
pinasi darbo žmonių poilsiu. 
Esą, susidurta su rimtais trū
kumais, organizuojant prekybą 
maisto produktais, vaisvande
niais, spauda ir knygomis. Įp
rastinės poilsio vietos užmiesty 
būna perpildytos. Daugelis eks
kursijų blogai organizuojamos, 
o masinėse šventėse, išvykose, 
poilsio vietose laisvalaikį pra
leisti trukdo girtavimo, viešo
sios tvarkos pažeidimo faktai. 
Partija pasiūlė įvairiose vietose 
šią vasarą surengti masines 
šventes — festivalius, pvz., ant 
Rambyno kalno sovietinio jau
nimo dieną, Plateliuose — Že
maičių festivalį, Pivonijoje ties 

, Ukmerge — kolchozininkų die
ną, o Vievio rajone — draugy
stės šventę. (E.)
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KRISTAUS
GYVENIMAS

knyga 965 psl., parašyta
PROF. GIUSEPPE RICCOTTI

Iš italų kalbos išvertė 
KUN. P. DAUKNYS, MIC. 

Spausdino Nidos spaustuvė Lon
done- Įrišta kietais puikiais 

viršeliais
Tai yra pirmas toks platus moks
linis veikalas apie Kristaus gyve
nimą lietuvių kalboje. Ši knyga 

yra išversta į 23 kalbas. 
Knygos kaina $7.00

Amerikoje ir Kanadoje pagrindi
nis platintojas yra

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, Ulinois 
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