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AFRIKOS - AZIJOS BLOKO PERSVARA 

PRIEŠ BRITANIJOS IR JAV SĄJUNGĄ
Jungtinėse Tautose balsuojamas Pietų Rodezijos klausimas

Lenkai nerimauja dėl krizės 

Sovietu žemės ūkyje

NEW YORKAS. — Britani
ja Jungtinėse Tautose bandė 
užblokuoti svarstymą baltųjų 
pirmenybės Pietų Rodezijoje, ta 
čiau susilaukė pralaimėjimo. 
Britanija bandė perspėti, kad 
tuo būdu gali būti kurstoma ra
sinė neapykanta, tačiau Afri
kos - Azijos valstybės šiuo rei
kalu laikėsi vieningai. Jas parė 
mė Sovietų blokas, drauge ir 
Kuba bei trys Pietų Amerikos 
valstybės, ir taip susidarė 62 
balsai už ir 26 balsai prieš. Su
silaikė 15. JAV-bėms ir kitoms 
vakarų tautoms, kurios daugiau 
ar mažiau palaikė britų pozici
ją, tai buvo vienas iš aštresnių 
pralaimėjimų. Tai parodė Afri
kos - Azijos bloko balsų pajė
gumą ir vakariečių silpnumą,I 
kada iškyla konfliktas tarp a- 
biejų grupių.

Su vakariečiais balsavo tik 
penki Lotynų Amerikos kraš
tai : Domininkonų Respublika, 
Salvadoras, Hondūras, Paragva 
jus ir Peru. Tuo gi tarpu Haiti, 
Urugvajus ir Venecuela ėjo su 
Afrikos - Azijos bloku. Dešimt

Laoso koalicinė vyriausybė
Jį pavaduos prokomunistas 

princas
KHANG KHAY, Laosas. — 

Laoso trys princai užvakar pa
sirašė trijų partijų vadovavimo 
sutartį, kuri kiekvienai frak
cijai, įskaitant prokomunistus 
sukilėlius, duoda veto teisę nu
tariant svarbius dalykus.

Sutartis duoda džiunglių ka
ralijai koalicinę vyriausybę, kad 
būtų baigtas dvejų metų pilie
tinis karas, kuris grasė išsiplės
ti pietryčių Azijoje.

Trys princai sutarė, jog trys 
svarbiausi departamentai gyny 
bos, vidaus ir užsienio reikalų 
— teks asmenims, priklausan
tiems princo Souvanna Phouma 
partijai.

Souvanna Phouma vadovaus 
vyriausybei, kaip premjeras ir 
gynybos ministeris; vicepremje

Graikijos kviečiu reikalai
ATĖNAI. — Vyriausybė šiom 

dienom kreipėsi į ūkininkus, pra 
šydama apribotai sėti kviečių, 
kad Graikijai netektų nustoti 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
stambios pagalbos iš žemės ū- 
kio gaminių pertekliaus.

Kreipimasis buvo paskelbtas, 
kai vyriausybė nenoriai nutarė 
ir toliau remti kviečių kainos 
palaikymo politiką šiais metais, 
pažadėdama augintojams $90 
už toną. Importuoti kviečiai pi
giau kainuoja.

Tuo pačiu metu vyriausybė 
pranešė, kad duonos kaina pa

KALENDORIUS

Birželio 14 d.: šv. Bazilijus 
Did., Batrimas.

Birželio 15 d.: Tautos liūdesio 
diena, šv. Vitas, Gajus.

ORAS

Oro biuras praneša; Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 70 laipsnių; rytoj — gied
ra, šilčiau.

Saulė teka 5:15, leidžias 8:26.

j kitų Lotynų Amerikos valstybių 
i susilaikė. Nikaragua posėdy ne
dalyvavo.

Problemos esmė ta: Afrikos 
-Azijos valstybės yra įsitikinu, 
sios, kad apie 225,000 vakarie
čių ateivių Pietų Rodezijoje ku
ria panašią santvarką kaip Pie
tų Afrikoje, norėdami tęsti sa
vo dominavimą krašte, kur yra 
3,000,000 afrikiečių. Naujoji 
konstitucija, anot Azijos - Af
rikos valstybių, yra diskriminuo 
janti prieš afrikiečius, ir jeigu 
ji nebus pakeista, gali kilti rasi
niai sukilimai.

Britanija tvirtino, kad kons
titucija nėra tokia ir, kad da
bar negali būti tuo klausimu 
debatų, kadangi konstitucija ne 
gali įsiteisėti iki naujų rinkimų, 
kurie įvyks tik sekantį pavasa
rį. Jungtinių Tautų visuotinis 
susirinkimas buvo sušauktas 
svarstyti Ruandos - Urundi ne
priklausomybės. Britai tvirtino, 
kad Rodezijos reikalams svars
tyti dar bus pakankamai laiko 
visuotinio susirinkimo rudens 
sesijoje. Tai pranešdamas “Chi

rai yra provakarietis gen. Phou- 
mi Nosavan ir prokomunistas 
princas Souphanouvong.

Premjeras Phouma rytoj iš
vyksta į Paryžių dalyvauti sa
vo dukters sutuoktuvėse. Jį pa
vaduos Souphanouvong.

Uzbekų daile 
Vilniuje

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
Dviejose Vilniaus Dailės muzie
jaus salėse ir vestibiulyje eks
ponuojama apie šimtas penkias 
dešimt dailės kūrinių — tapy
bos drobių, grafikos, keramikos 
dirbinių, duodančių gana pilną 
vaizdą apie Uzbekijos vaizduo
jamąjį meną.

— Laoso koalicinės vyriausy
bės nariai - ministeriai sekantį 
pirmadienį pradės eiti pareigas.

kelta 5 proe. Duonos kilogramas 
(apie 2.2 svaro) dabar kainuoja 
13 centų.

Vyriausybė bando įtikinti ū- 
kininkus, kad jie pereitų nuo 
javų auginimo prie medvilnės, 
kuri yra daugiau pelningesnė 
ir pagelbėtų taipgi Graikijos 
eksportui.

Sukilo parlamentas
prieš de Gaulle

PARYŽIUS. — Beveik pusė 
prancūzų parlamento narių va
kar išėjo iš posėdžio, protes
tuodami prieš prezidento de 
Gaulle politiką Europoje ir Al- 
žirijoje.

Parlamentarai užsirūstino, 
nes nebuvo leista diskusijų, pa
teikus užsienio reikalų ministe- 
riui de Murville pranešimą ak
tualiais politiniais reikalais.

— Britanijos princas Pilypas,
karalienės Elzbietos II vyras, 
birželio 10 dieną paminėjo savo 
41 metų gimtadienį.

cago Sun-Times” koresponden
tas Martin Berck pažymi, jog 

J Britanija stengiasi siekti visos 
i Pietų Afrikos piliečių lygy
bės ir bijosi, kad Jungtinių Tau 
tų įsikišimas gali čia tik suga
dinti reikalą.

— Afrikos - Azijos atstovai 
Jungtinėse Tautose vakar pa
teikė rezoliuciją, raginančią Bri 
taniją paskelbti naują Pietų Ro 
dezijos konstituciją ir pašalinti 
rasinę diskriminaciją, suteikiant 
tokias pat teises juodiesiems, 
kokias turi baltieji.

De Gaulle ir 
Europos 
vienybė

LONDONAS. — Aiškindamas 
Prancūzijos prezidento Charles 
de Gaulle pasisakymą dėl Eu
ropos stiprinimo ir jos savaran
kumo, britų laikraštis “The Gu
ardian” rašo:

“Aišku, kad jis negalvoja, 
jog Vakarų Europą reikia pa
likti nesaugomą Jungtinių Vai 
stybių, bet visos mintys kryp 
sta į nepriklausomumą. Jis 
sako, kad nieko negalima pa
daryti dėl Berlyno, kol Euro
poje iiėra pusiausvyros tarp 
Rytų ir Vakarų. Jei tas pa
sisakymas iš viso ką nors reiš 
kia, tai jo prasmė būtų, kad 
Vakarų Europa privalo būti 
pakankamai stipri susitvar
kyti su rusais pati viena. Ma
tyt, prezidentas de Gaulle per
ša mintį, kad sprendimas bus 
galima daryti be amerikie
čių”.
Nurodydamas, kad tam rei

kalui prezidentas nori turėti sa
vų atominių ginklų, ir gerbda
mas jo norą būti nepriklauso
mu, laikraštis vis dėlto tokią 
darosi išvadą:

“Jungtinė Europa turi dirb
ti, kad būtų dar stipresnė ir 
patikimesnė Jungtinių Valsty 
bių sąjungininkė”.

Burtna užėmė
raudonųjų būstinę

RANGOON, Burma. — Vy
riausybės kariai šiom dienom 
užėmė “Baltosios Vėliavos” ko
munistų sukilėlių sąjūdžio būs
tinę. Komunistų vadas buvo 
užmuštas ir du kiti areštuoti.

McCone vizitavo
Saigonų

SAIGON, Vietnamas. — John 
A. McCone, Jungtinių Amerikos 
Valstybių Centro žvalgybos įs
taigos direktorius, išvyko už
vakar iš Saigono, pasikalbėjęs 
su vietnamiečių pareigūnais.

— Mirė Eino Nieminenas. Su
kakęs septyniasdešimt vienerius 
metus gegužės 24 d. mirė įžy
mus suomių kalbininkas Eino 
Nieminenas, plačiai žinomas ly
ginamosios kalbotyros specia
listas, ypač pasireiškęs slavisti
koje ir baltistikoje.

Australijos vilnos. Apie vie
nas trečdalis pasaulio vilnų at
eina iš australų avių.

.. .g,,*?.

Skirtinga nuomonė — Prezidentui Kennedžiui siekiant bendradar
biavimo ir pasitikėjimo tarp jo administracijos ir verslininkų 
Baltųjų Rūmų konferencijoje su JAV Plieno bendrovės pirminin
ku Roger Blough (viršuje) ir su kitais verslo (biznio) vadais, 
du respublikonai kongreso vadai kritikavo Kennedžio ekonominę 
politiką Washingtone, D. C. Respublikonas atstovas Charles Hal- 
leck (kairėje), Ind., ir senatorius Everett M. Dirksen (dešinėje 
apačioje), III., prezidento ekonominę politiką pavadino “pasitikė
jimo žudiku”. (UPI)

Mokesčiu mažinimo klausimu
'i ' "*Jl

Atstovų* Kūmų taksų vadas prieš pajamų mokesčių 
mažinimą, jei išlaidos didėja

WASHINGTONAS. — Įtakin 
gas mokesčių įstatymų leidėjas 
Kongrese užvakar davė supras
ti, kad nepritars mokesčių su
mažinimui sekančiais metais, jei 
pajamos nebus suderintos su 
išlaidomis.

“Aš niekada nesakiau, jog 
aš esu už sumažinimą pajamų, 
jei mes išleidžiam daugiau”, — 
pasakė Atstovų Rūmų narys 
Wilbur D. Mills (D., Ark.), at
sakydamas į klausimą dėl pre
zidento Kennedžio praėjusią sa
vaitę pažado, jog jis prašys 
Kongresą sekantiems metams 
priimti mokesčių įstatymo pro
jektą, kad būtų “galima suma
žinti mokesčius”. Šiam komite
tui priklauso tarifų ir mokesčių 
reikalai.

Chruščiovas panašią telegra
mą pasiuntė ir Britanijos prem 

Mills yra Atstovų Rūmų jerui Macmillanui.

PASAKOJA, KAIP VIENUOLIKA TUNELIU 

PABĖGO Į VAKARŲ BERLYNĄ
Kūdikį istempe specialiai padarytomis geležinėmis rogėmis

BERLYNAS. — Vakarų Ber
lyno mechanikas Petras Scholz, 
20 m., papasakojo, kaip jisai 
ir draugai iškasė tunelį į Rytų 
Berlyną ir iš ten išgelbėjo savo 
sužadėtinę ir kūdikį, kuris bu
vo traukiamas specialiai pada
rytame lopšelyje lyg rogėmis. 
Iš viso praeitą šeštadienį tuo 
tuneliu, iškastu po Rytų Berly
no sargybinių kojomis, pabėgo 
11 žmonių. Trečiadienį vėl gru
pė berlyniečių pabėgo į Vaka
rus, tačiau jų pabėgimo smulk
menos neatskleidžiamos, kad 
nebūtų suteikta informacijų ko- i 
munistų sargyboms. Neseniai. 
keletas grupių pabėgo iš Rytų 
Berlyno į Vakarus. Ypač plačiai

Ways ir Means komiteto pirmi
ninkas.

Mills pritaria peržiūrėti da
bartinę mokesčių sistemą.

Chruščiovas džiaugiasi 
Laoso koalicine 

vyriausybe
MASKVA. — Sovietų Sąjun

gos diktatorius Chruščiovas už
vakar atsiuntė prezidentui Ken 
nedžiui telegramą pasveikinda
mas Laoso krizės išsprendimą, 
kaip pavyzdį Rytų - Vakarų ben 
dradarbiavimo, kuris galįs iš
rišti ir kitas tarptautines proble 
mas.

pasaulyje pagarsėjo 14 asmenų 
pabėgimas ekskursiniu laivu, į 
kurį raudonieji sargybiniai pa
leido apie 200 kulkų.

Petras Scholz spaudai papa
sakojo, kad ruošdamas sužadė
tinės ir kitų pabėgimą, jisai su 
draugais iškasė 60 pėdų ilgio 
tunelį iš rūsio vakarų Berlyne. 
Tunelis buvo 9 pėdos po žemė
mis, ir tik dviejų pėdų aukščio. 
Kai tunelis buvo baigtas, jis 
slapta pranešė savo draugams 
Vakarų Berlyne. Rengėsi išbėg
ti 35 asmenys, tačiau kiti nega
lėjo gauti specialu) leidimų atei
ti į zoną arti sienos. Užtruko 
net trys valandos, kol vienuo
lika žmonių prašliaužė tuneliu.

VARŠUVA. — Lenkija ne be 
nerimo žvelgia į pasunkėjusią 
žemės ūkio padėtį ir trūkumus 
gyventojus aprūpinant kai ku
riuose Rytų bloko kraštuose, 
ypatingai Rytų Vokietijoje, Če
koslovakijoje ir pačioje Sovie
tų Sąjungoje. Lenkai prisibijo, 
kad iš Lenkijos gali būti parei
kalauta paramos.

Kai keleiviai, atvykę į Vaka
rus iš rytinio Berlyno ar Pra
hos praneša apie tų kraštų sun 
kumus gyventojus aprūpinant 
mėsa, bulvėmis ar daržovėmis, 
tai Lenkijoje, su jos nesukolek- 
tyvintu ūkiu, padėtis žymiai ge
resnė. Čia niekas nepastebės gy 
ventojų eilių ties mėsinėmis ar 
daržovių krautuvėmis. Privatūs 
lenkų ūkininkai su valstybės 
prekybos įstaiga pasirašė su- 

i tartis, apsiimdami pristatyti per 
632,000 kiaulių — 100,000 dau
giau negu praėjusiais metais.

Per šių metų 5 mėnesius Len 
kijos ūkis parūpino bulvių vie

Prezidentas Kennedy
atsakė Chruščiovui

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Kennedy vakar padėko
jo Sovietų Sąjungos diktatoriui 

i Chruščiovui už telegramą, pa- 
! reikšdamas, kad didžiosios vals
tybės turi dėti visas pastangas, 
kad Laosas būtų neutralus ir 
jos koalicinė vyriausybė išsilai
kytų, gerbdama savo taikos su
tartį.

Politiniai komentatoriai aiš
kiai pareiškė, kad raudonieji 
bandys visą Laoso valdžią pa
imti į savo rankas, jei tai galės 
įvykti be susikirtimo su Ameri
kos kariniais daliniais, esančiais 
Thailande.

Į — Lenkijos radijas surengė 
lietuvių kultūros dekadą. Buvo 

j transliuojami Lietuvos rašyto- 
I jų kūriniai.

Lietuvos radijas numatė su
rengti lenkų kultūros dekadą 
šių metų rugsėjo mėnesį.

— Buvęs Turkijos premjeras 
Inouu bandys sudaryti naują 
trijų partiji) koalicinę vyriau
sybę; seniau ji buvo dviejų par
tijų.

— Irako premjeras Kassim
vakar pažadėjo laisvus rinki
mus ir naują konstituciją se
kančiais metais.

Kūdikiui traukti tuneliu buvo 
padarytos specialios metalinės 
rogutės, kurios buvo tempiamos 
už virvės. Kūdikio motina, gail. 
sesuo, davė raminančių vaistų, 
kad kūdikis neverktų.

Toje 11 pabėgėlių grupėje bu
vo 2 vyrai, 6 moterys, 2 ber
niukai 2-9 m. ir tas kūdikis. 
Juos visus pasiėmė globoti gi
minės. Petras Scholz buvo iš 
anksčiau likęs vakarų Berlyne 
— jis gydėsi čia ligoninėje kai 
siena buvo išmūryta.

Havel upėje rastas moters 
lavonas. Nustatyta, kad tai Er
na Kelm, 54 m., kuri tur būt 
prigėrė bebandydama nuplaukti 
į Vakarus.

nu milijonu tonų daugiau kaip 
visais praėjusiais metais (jų di
delė dalis eksportuota į kitus 
rytinio bloko kraštus). Tačiau 
Lenkijos ūkiui kelia nerimą il
gai trunkąs lietus — tai turės 
atsiliepti žemės ūkiui.

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS .

— Prancūzų užsienio reikalų 
ministeris de Murville vakar 
parlamente pareiškė, kad Pran
cūzija ir toliau sieks Europos 
vienybės, nors Britanija ir ne
įsijungtų į Europos Bendrąją 
Rinką. 280 parlamento narių 
išėjo iš posėdžio, kai nebuvo 
leista diskutuoti prancūzų už
sienio reikalų ministerio pareiš
kimo.

— Alžirijos laikinosios vyriau 
sybės premjeras Ben Keda va
kar pareiškė, kad jis nedarys 
ypatingų sutarčių su slaptąja 
armija, bet europiečiai nauja
kuriai bus laisvi ir jų pagalba 
bus reikalinga nepriklausomoje 
Alžirijoje.

Jo vyrįausybės pareigūnas pa 
reiškė, kad bus pravesta žemės 
reforma.

— Madride, Ispanijos sostinė 
je, vakar išsprogdinta ketvirta 
bomba astuonių dienų laikotar
pyje.

Arkivyskupas perspėjo
Pietą Afriką

DURBAN, Pietų Afrika. — 
Durbano arkivyskupas Denis 
Hurley perspėjo, kad sabotažo 
įstatymo projekto priėmimas 
Pietų Afrikos parlamente padi
dintų galimybę kilti smurto veik 
smams tarp baltųjų žmonių ir 
negrų, nes jau ir be to įstaty
mo santykiai tarp spalvotų ir 
baltųjų žmonių labai įtempti 
Pietų Afrikos Unijoje.

Arkivyskupas taip pat pareis 
kė, kad Pietų Afrikai gresia 
pavojus pavirsti antra Alžiri- 
ja, kurioj kovos europiečių su 
musulmonais pareikalavo tiek 
daug gyvybių. Jis pareiškė norą 
įeiti į 17 vyrų komitetą, sudary 
tą iš baltosios ir juodosios ra
sės žmonių, kuris stengsis su
kelti kraštą prieš minėto įstaty 
mo projektą. Šitokio komiteto 
steigimo . projektą iškėlė Pietų 
Afrikos negras Albert Luthuli, 
1960 m. laimėjęs Nobelio taikos 
premiją.

— Švedų spaudoje apie padė
tį Lietuvoje. Švedijoje leidžia
mas estų darbininkų ir jaunimo 
biuletenis “Side” gegužės mėn. 
numeryje išspausdino platų Juo 
zo Vilčinsko straipsnį, kuriame 
nagrinėjami Lietuvos kompar
tijos sunkumai ryšium su rusi
nimo politika. Ten pat nurodo
ma, jog net pačiose komparti
jos eilėse reiškiasi opozicija 
prieš rusinimo pastangas. Straip 
snyje plačiai nušviesta sunki 
dabartinė Kat. Bažnyčios padė
tis.

— Kanada gabena kviečius į 
komunistų valdomus kraštus — 
Kiniją, Kubą, Lenkiją, Rusiją, 
Čekoslovakiją, Rytų Vokietiją. 
Verslas auga. Į Kiniją 1961 me 
tais išgabenta 14 kartų dau
giau nei 1960 metais, į Lenkiją 
2.5 karto daugiau. Pačioje Ka
nadoje kyla nepasitenkinimo 
balsų, kurie vadina vyriausy
bės politika “doleriu politika”.
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r Madų pasikeitimas, tai kontri- 
ibucija, kurią turtingų tuštybė mo
ka pramonės vargšams.
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ŽMOGAU, BŪK KATALIKAS!

Toje Lietuvos dalyje, kurioje 
gimiau, kai žmogui būdavo tik
rai blogai, jis šiais žodžiais iš
reikšdavo savo prašymą, gitais 
pačiais žodžiais noriu šiandien

pastangų tik tris “Ateities” šim 
tininkus galiu pristatyti, tai: 
prel. M. Krupavičius, kun. E. 
Paukštis ir dr. A. Liulevičius.

Motinos dienos minėjimo Huettenfelde, Vokietijoj, gegužės 13 d. 
programoj dalyvavusieji (iš k. j d.) kun. Jonas Riaubūnas, kape
lionas, T. Jakumaitis, ateitininkų pirmininkas, Jūratė Jurkšaitė, 
R. Baliulis, akordeonistas, Kr. Nikolajavaitė, Lina Bajerytė, St. 
Gujėnas, Danutė Lukšaityte, Eliza Tamošaitienė, mergaičių ben
drabučio vedėja ir sporto bei tautinių šokių mokytoja. Ji parengė 
visą minėjimo programą, kurioje ypatingą vietą užėmė mažiau
sioji auklėtinė, Kristina Nikolajevaitė, labai grakščiai sušokusi 
drugelio šokį.■ . . . , Mieli ateitininkai, redakcija

Krytis j visus ateitininkus la- adminigtracija kreipiagi f Jus
kai jaU °^1U mUmS vlsiems rei primindami, kad daroma viskas ---- ------ ----- ——-------■--------------- ——---- —----------------- ——

Būdami ištikimi savo princi- !*S,Iaik.ytl vęrta paS1.dlZ ti kuklų registracijos mokestį ,met darbeliai, mergaitėms ir ber-

DR. J, IR K, AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligoniui* pagal susitarimą 

061 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-15'52 nuo Ž iki 9 v. p. p. 
kaskied, Išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vai. r kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 

i -iten, uždaryta. Kitu laiku susitarus, i 
Ofiso telefonas PR 8-3228

Rez. telef. VVAlbrook 5.-5076

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

<545 WEST 63rd ST., CHICAGO 29, ILL., Tel. LUdlow a 9500

Second Class Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily, 
except Sundays, days after Christmas and Easter, by the Lithuanian 

Catholic Press Society.

Subscription rates: $13.00 per year in Chicago, Cicero and Foreign.
$11.00 per year outside of Chicago and in Canada.

P r, e n u m e r a t a: Metams % metų 3 mėn. 1 mėn.
Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 $7.0,0 $4.00 $1.75
JAV ir Kanadoj $11.00 $6.00 $3.50 $1.50

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

• Redakcija dirba kasdien s 
8:30 — 5:30, šeštadieniais S 
8:30 — 12:00. I
• Administracija dirba kas- 5j 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street 

Spec. ORTHOPEDINES UI GOK 
Priešais s\. Kryžiaus ligoninę.

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. v 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais it 
kitu laiku susitarus telefonu.
______Telef. REpublic 7-2290.

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

keičia stiklus Ir rėmus 
4455 8. California Ave;. VA 7-7S81
Vai.: 10 ryto iki 8 vak;. trečiad
uždaryta, šeštad. 10 v. r. tki 2 p p

Telefonas: GRovehell 8-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 West Marųuette Rd
Valandos 9—12 lr 7—9 v. v. pa^al 
šusitarimg., išskyrus trečiadienius, 
uždaryta.

Ofiso ir buto tel. OUymplc 2-1381

' DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10-12 Ir 4-7 Treč. Ir šeš
tad. tik 10-12.

1 Rez. HE 6-1670 1

Į DR. K. G. BALUKAS
į AKUŠERIJA IR MOTERŲ EIGOS
6449 So. Pulaski Rd. (C?rawford 

į Medical Building). tel. LU 5-6446
Į Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001.

džiavimo. “Ateities” finansinė 
padėtis tiek bloga, kad kiekvie-

niukams, ir iškylos su pašneke- 
visus siais p? gražiąją Dainavos ir jos

no ateitininko yra pareiga su-!aAfli i apylinkės gamtą,
rasti bent keletą doleriu ios na-iSAte narlus> abiturientus ir Mergaites globos Ina Kaufma, 

duodama kiekvienam vertingam . . . . . .. . i draugus Studijų dienose daly- 5 naitė ir Elena Jasaitiene, o berniu-
lietuviškam reikalui ir veiklai rtmmu1' Adnum.taK.ja - ™- kus _ Erdvilas BanK.uskas ir A1.

pams, ateitininkai, kaip visuo
meniška, kultūrinė organizacija 
liejasi iš savo federacijos ribų,

$5.50. 
Detroito d-vė kviečia

., ... „ x • nas žmogus su savo seimą ir 1Savąjį masą. Stebint ateitmm- , . , . _ ,- J . ... v. - taip pat savais rūpesčiais toskus sendraugius, veikiančius ir 1 ,. . . ,j, . v. . ’ , .. . seimos išlaikymui, nebegali kiekaukoianciug uz Federacijos n- 1 . . . . ;.. ... , . j 'vienam asmeniškai paaiškinti, 1 gįuo me+u SŪKURYS Nr 24 „bų, jauti pasitenkinimą, bet kar1 . r v ,. 1 & metu oununiū imi. , prOgra;ma suplanuota gyva, įvai-
tū ir baime Nereikia gilių stu- iap ankytl ir aukos paprašytų skleidžiasi lietuvių visuomenės 1 ri ir tikrai jaunatviška. Jau pats 
dijų ir statistikų, kad pamaty- M1 kreipiu°,Si j visus (tarpe. SŪKURYS - katalikų laikas paskubėti ir užregistruoti
turo iop- darbas savoi f ederaci- idamas paremti Ateiti. Skola j lietuvių jaunuomenės leidinys— jaumiolius nuo 8 iki 12 m amžiaus, 
tunų jog narnas savoj reaeraci - , Hvioiu tūkstančiu ribai*-,, • , , , 1 • 1 leist> Jiems įdomiai ir vertingai po-joj, auka saviems gyvybiniams 1p ', ». [turi savo kukliuose puslapiuose savaičių pastovyklauti, pagy-
rSkalams pradedama nelaikyti'lr *• T“v0 auta nebežinau ka.!dait, įdomių bei įvairių rašinių, I veati gamtoje. Registruotis ir gau
dei visuomeniška, nei būtina. p0 atr,st0SU •><»• NeMtink ma- piešinių .r nuotraukų. Jauni- U*> <*S> •*■£ 
_l 1 •, a.-* v. vy. <<A nęs, nes as savo dalį tikrai ati-;mas raso “Ar tikrai meilė o-ali Juratę Jnozeviciutę, 7204 S. Rich-Pasekite tik šio. dienraščio Ap r ka<J |^. ^pala^ama” ^teitiSn- ^d’ Chic^°’ tek 5- 2996.
link mus skyrių, kur dėkoja- . ’ .. IUUL1 IlePdldLlzldnld , Ateiunm j Detroite gali registruotis ir pas J.
ma aukotojams už aukas, kiek,nors lr sa™ federacijos ribose kų draugiškumas”, “Maironio į Buitkų, 8025 Logan St, tel. VI 
čia ateitininkiškų pavardžių fi- eSąf. reikalas- yra ne kiek ne- kūrybą .prisiminus”, “Pavasa- į2596,o Cleveiande pas p. Razgai-
-ruo- r 'mažiau visuomeniškai svarbus ; ris”, “Šventas Kazimieras — į}’Q.įf6 Eastwo°d Avė., tel HI
Mūsų’ pačių veiklos skatinto- svarus’ kaiP * kitį esą už i jaunimo globėjas”. Be to, yra ' ’

tas mūsų veiklos veidrodis mū- deraciJos nb^ T16’ kurle paje- pasikalbėjimas su Lietuvos mo- “ Nor» autobim vykti 1 jau
jas, musų veiKlOS veidrodis, mu kitur na s, likot i nn netikins- i i„- . • •• -i i t , nesniųjų moksleivių stovyklą pra
šų didelis įnašas lietuviškos * f. U. , ksleive, organizacijų veiklos (at §Omi ;g anksto apie tai pranešti Jū-
tremties raštiion mūsų jauni-Ideslrnkę ar šimtinę, prasykit sa kų> skautų, ir kt.) aprašymai, ratei Juozevičiūtei aukščiau nuro- 
mui būtinybė  '“Ateitis” žiauV° Pavardes ir “Ateities’’ rėmė- žinios apie sportą, kroniką, eilė, d>’tu adresu arba telefonu.
rioj finansinėj būklėj. Jau dve- ' j* sąrašuose. Taigi, žmogau, 1 raščiai ir juokai. ' Autobusai sustos — birželio 24

• ... -> v. ouk .k a. t. a. ii .k 3. s, atsiusic sa

Sūkurys

gis Norvilas. Stovyklos komendan- 
■ tas bus Rimas Laniauskas, vadovė 
— Birutė Miniataitė, kapelionaus 

i kun.- dr. Celiešius.

Ofisas: 3148 West 03rd Street
Tel.: PRospect 8-1717

Rezid.: 3241-West O«th Place 
Tel.: REpublic 7-7808

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Vai. kas ’ien nuo 6—8 vai vak.
Šešt. 2—4 vai.

'rečlad. tr Kitu laiku pagal sutartį 
Ofiso telef. 470-4042 
Rez. WAlbrook 5-3048

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

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

Valandos pagal susitarimą

ji metai tenka administruoti šį ----- p— T“*"“ T , Jei dar neįsigijote SŪKURIO ■<*- Cicero - 8.-30 v. r prie šv An 
” , - vo auką ir prenumeratą “Atei-'9a+„ nnTV,or,: o-Qi;+P nčc-icm tano .mokyklos (49 Ct. ir 15 Str.),žurnalą. Kartais iki ašarų grau ATEITIS, 5254So.Trum- ktj\? 25 žsiZniT -»:»<>"• r--f“™-
du. Būriai ateitininkų per tą jų kyti uz 25 centus ar uzsiprenu-
rbetų laikotarpį ne po vieną šim I bU Ave‘ Chlea£° UL Imeruoti melams už $2.00. Siųs-
tinę yra aukoję tai šen, tai ten. ■ Vytautas Šoliūnas, !kite šiuo adresu:

SŪKURYS, Zita Acalinaitė,

mo Centro (562Q S. Ciaręmont). 
Autobuso kaina j abi puses — $10.

Be knygų vartymo ir be didelių
Vytautas šoliūnas, 

administratorius

Nemalonus reikalas

1 6555 S. Washtenaw Avė.
Į Chicago 29, Illinois.
• Rašinius, pranešimus, pa
veikslus ir aukas galite siųsti

— Valdžia reikalauja, kad sto
vyklos vadovybė turėtų kiekvieno 
stovyklautojo sveikatos pažymėji
mą. Todėl prašoma kiekvieną sto
vyklautoją tokiuo pažymėjimu pa
sirūpinti.

i«l. ofiso HE 4-5849- rez. HE 4-2S24

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-8 
Antr. 1-6, treč., š.e8t. pagal sutartį, 
sekm. uždaryta.

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

(kampas 35-ta ir Halsted) 
Valandos vak. 6-9. šeštad. 10-2 p. p. 

Trečlad. susitarus.
Tel. Ofiso — BĮ 7-0400. 

Dienos metu tel. CA 5-5010

Rez. tel. PR 9-0503, Rez. PR 9-0730

Dr. W. Ross Dr. L, Seibufis
Inkstų, pūslės lr šlapnmo takų 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. VVestern Avė' tel 
GR 6-0091; 392 E. 169th St., Harvey 
111., tel. EDison 3-4383; 80 N Mi
gau Avė., Suite 808, tel. CE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą.

Tel.: REllance 5-1811
DR. WALTER 1 KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad. ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:86-8:80 
vai. vak šeštad 1 < vįj trečiad.

ei. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-8210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle S-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA-CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
0449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Eorest, DI. 

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. tel. GRovehiU 6-0017
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. U1 

Penkt. tik 1—8 p. m. 
Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti.

Dalis ateitininkų vienetų gal 
ir nusiskundžia, kad kažin ko
dėl' apie juos šiame skyriuje nie 
ko neparašoma, jokios fotogra
fijos neįdedama. Skundas visai 
su pagrindu. Jei apie kitus ra
šoma, tai ir apie jų vienetą ly
giai turėtų būti.

O skyriaus redaktoriai dejuo
ja, kad kažin kodėl apie kai ku
riuos ateitininkų vienetus nie
kas nieko neparašo, jokių foto
grafijų neatsiunčia.

Vienetų nariai ir redaktoriai 
yra vienos minties — reikia 
nors kokios žinelės. Tačiau, kai 
niekas iš vieneto narių nieko 
neparašo ir nieko redaktoriui 
neatsiunčia, tada redaktorius

rasti ateitininką, kad ir nežino- tuo pačiu adresu 
mą, bet mylintį ateitininkų or
ganizaciją ir suprantantį prisi
imtos pareigos vertę. V. L.

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. telef, VVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika lr specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2__ 4 tr
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. šeštadieniais nue 
2 vai. iki 5 vai. vak.DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU TR VAIKU LIGŲ 

SPEOIAI.rSTE 
MEDICAL BUILDING 

7150 South VVestem Avenue 
Plmiad., antrad., ketv. ir penktad, 
nuo 11 vai Iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p šeštad 11 

vai. ryto Iki S vai p. p.
Ofice tel. RE 7-1168 

Res. tel. IVAlbrool 5-3765

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOP P 4. GAL 8U8TT4RIMČ

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika lr Alergija)

balandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
■ ai.; penkt. 10 v. r. Iki 9 v 
šeštad. 10 v. r iki i p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

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

2737 WEST 71st STREET 
Valandos tik susitarus 
Tel. GKovehiU 6-8409

DR. VYT. TAURAS
chirurgasBENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ 

LIGOS
Ofisas lr rez. 2652 W. 59th SL 

rel. PRospect 8-1223 ar PR 6-6577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. h 
penkt. nuo 2 iki 4 lr nuo 6 iki 8

tVoivV’ šešt 2—4 v- Popiet lr kitu laiku — pagal susitarimą.

— SAS ir SAS vasaros stovyklų 
ALUMNAMS. SAS vasaros stovyk
lose dienos visada įvairios — įdo- 
įmios, saulėtos, tarptautinės ir t. t. 
i Šių metų stovykloje viena visiškai

—Jaunesniųjų moksleivių sto- “auJa> visiškai kitokia — tai SAS 
ir SAS stovykų alumnų diena. 
Centro valdyba ir būsimi stovyk
lautojai kviečia visus buvusius na-

Parengimai

vykia. Busimieji stovyklos vadovai 
ruošiasi, dirba, kaip niekada. Pa-

SAS Detroito d-vė ruošia bir-!^neke.sius aPie Maironio apdainuo- stovvklautoius vnač iau
- t izf-i-7 j o* j- j- Lietuvos gamtą ir jos - žmonių I s . stovyklautojus, ypač jau-
zelio 16-17 d. Studijų drenas darbug ruuo-ia Elena Jasaitienė |naoslaf- aplankyti SAS vasaros
Dainavoje. Šiais metais parink- Gamtos pažinimo pokalbius praves j stovyLlą šių metų Darbo dienos
ta tema “Kūryba”. Bus nagrinė Jūratė Juozevičiūtė. Pašnekesius sa,ia,' ’7a j.je’ Norime su Jumis pa-
iama kūrvbos sąvoką orinei ideologinėmis ir jaunimo ugdymo- s;'a_bet' ir pamatyti, kuo rupm-jama kūrybos sąvoka, pnner- si tcmomis turgs Rita _Jaraifg Simes ateityje. Diena, tačiau, ypač
pai, dabartinių laikų tendenci- paustas Strolia ir Algis Norvilas JJuins: ,Jusų P°llsiui; susitikti su
jos kūryboj, pasiruosimas ku- Dainas mokys nepamainomasis
rybos darbui. Prelegentais suti- Faustas Strolia: vakarų programas
ko būti dr. A. Liulevičius, kol. PraVes Zita Acalinaitė. Sportą, žai-
„ ... . , , 'dimus, rungtynes organizuos Ląi-
K. Skrupskelis ir kol. R. Ru- . ma Bačinskaitė ir Kazys Jankaus- 
dys. ■ kas. Stovyklavimą paįvairins šie-

Pirma paskaita prasidės šeš
tadienį 1:00 p. p., tačiau siūlo-

Studijų, dienos

draugais. Važiuojančių jau yra, 
tad kviečiame ir Tave įsidėmėti 
Darbo dienos savaitgalį, ypač sek
madienį, rugsėjo antrą, Alumnų 
dieną.

— SAS Centro Valdyba

fiieko negauna ir į skyrių nieko me dalyviams susirinkti pora 
neįdeda, o vieneto nariai nieko!valandl* anksčiau, nes rengėjai, 
laikraštyje neranda. Ir sukasi nori atvykusius prieš prade-, 
užburtas ratas. Tikrai visiems dant dien°s Programą truputį j 
nemalonus reikalas, kuris labai Pastiprinti ir. tarp kitko, išrink 
lengvai pašalinamas. Tik reikia
vieneto vadovybei surasti savo 
tarpe asmenį, kuris pasirūpin
tų, kad apie vieneto veiklą iaik-' t 
rastis būtų užtenkamai painfor 
ihuotas.

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

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

Tel. Ofiso 247-1002. Namų PR 8-0960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Taipgi įvairios nervinės ligos

L Valandos pagal susitarimą.
J 4063 Archer Avenue
| (Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0878

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

6182 S. Kedzie Avė. WA 5-2670.
Valandos pagal susltarlma- Jei ne
atsUiepia skambinti MI 3-0001.

DR, A. MACIŪNO PARTNERIS

DR. L HOERSTER
CHIRURGAS 

2858 West 63rd St.
Tel. PR 8-7773

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

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

Tas asmuo nebūtinai turėtų 
pats rašyti. Jis gali iš eilės vie 
neto narius įprašyti. Pvz. susi
rinkimą aprašo Marytė, geguži- S 
nę — Juozas, iškylą—Antanas | 
ir t. t. O vieneto informacijos I 
vedėjas (ar kitu vardu pavadin 
tas) budi, kad įprašytas asmuo 
korespondenciją parašytų, kad 
fotografiją pridėtų, kad laiku 
išsiųstų.

i
Malonėkite pabandyti šį bū- 1 

dą. Tik neieškokite žinomo ko- ! 
respondento, bet darbais apsi
krovusio iki galvos. Reikia su-

Balzekas Motor Sales, Ine.
D I K E C T FA.C' TORY D E A L E; R FOR:

CHRYSLER - Imperial — PLYMOUTN - Valiant — STUDEBAKER - Lark
300 gerų vartotų automobilių. Labai nužemintam kainom. Galima pirkti be pinigų.

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ligcie 

2454 West 71 st Street 
(71-os lr Campbell Avė. kampas)

Vai.: kasdien 1—S ir 6—b vai. vak. 
šeštadieniais 1-4 p. p.

Atostogose iki birželio 24 d.

DR. A. GAR1INAŠ~
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 West 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. WA 6-2017 
leriTibiR nrlimn oa.K-nl nusitarims

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2656 West 6S Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 8 v. Iki 
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8;
Sešt nuo 1 iki 4 va,
Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8844 Wr«t 63rd Street 
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. n. tr 6
iki 8 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta, i VAL . ka8dl<m nuo 2 ,k, , val vaS 

' Treč ir Mkmaii. tik susitarus

Ofiso HE 4-1818, Res. PR 0-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė ~ vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVU IR SMEGENŲ LIGOS 

5480 Su. Kedzie Avenue 
PAGAL SUSITARIMĄ 

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

DR. JUI.IA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA-CHIRURGE 

Vidaus ligos
10748 S. Mlchigan, Chicago 28, DJ 

Telef. offiso: PUllman 5-6788 
Namų: BEverly 8-3946

Prl8m. vai.: kasdien 6-9 v. v., Sešt 
1-4 v. p. p. rečiadienl — uždaryta

'Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

Ofisas 3259 S. Halsted St.
Vai. Antrad. ir penkt, 8-7 vai. p. p. 
Trečiad uždaryta

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne 
(Kampas Kedzie lr Archer!

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6198

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 Wcst 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą, 

valandos skambinkit tel.: HE
4-2123 nuo 1 iki 8 vai, popiet, kas- 
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas — GRovehiU 6-282S

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERl 

LIGOS
valandos: nuo 1-4 lr 6-8 vai vak. 

šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet
Trečiadieniais uždarytį..

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVI6IIS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGO 

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

Šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekm.
tik skubiais atvejais lr susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6446. rez. HE 4-815C

DR. F. D. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti,

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6659 

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

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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



Kruvinojo birželio įvykiai ir

RAUDONOJI KOLONIALINĖ 

IMPERIJA
Iš visų kolonijų, kur tik sau 

pastogę rado tremtin nublokš
tas lietuvis, plaukia žinios apie 
rengiamus baisiųjų birželio į- 
vykių minėjimus. Kur lietuvis 
bebūtų, jis niekada nepamirš 
tų baisiųjų genocido dienų, ka 
da vyko masiniai žudymai Pra
vieniškės, Rainių miškely, Pa
nevėžio cukraus fabrike, Zara
suose ir kitur. Nužudytųjų 
kraujas giliai įsigėrę į tėvy
nės žemę ir gilią žaizdą pada
rė lietuvio širdyje, lygiai kaip 
tremiamųjų verksmas vis gir
disi Lietuvą mylinčioj širdy 
ir kalinamųjų kančia giliai jsi- 
rėžusi atminty.

Labai svarbu, kad, tuos į- 
vykius minint, būtų tinkamai 
painformuota amerikiečių spau 
da, pakviesti laikraštininkai, 
sudarytos spaudos konferenci
jos, kad tie minėjimai nebūtų 
tik savybės padejavimas, o 
kad būtų plačias Amerikos ir 
kitų šalių gyventojų mases pa 
siekiąs šauksmas atstovų tos 
tautos, kurią prislėgė kruvi
nai raudonojo komunizmo — 
tautų genocido nešėjo — lete
na. Lietuva, Pabaltijys buvo 
vienos iš pirmųjų aukų, ir mū
siškių kruvina kančia turi tap
ti perspėjimu pasaulio tau
toms, kad to poveikyje jung
tinėmis jėgomis būtų siekiama 
laisvės. Pasaulis turi nepamirš 
ti bent tų įvykių, kurie isto
rijon krauju įrašyti, ir iš jų 
pasimokyti,

¥
Vakarų žmogaus, pagrinde 

pasižyminčio gera valia, psi
chologija ryški linkimu tikė
tis, kad ir komunizmas evoliu- 
cijonuoja, palaipsniui keičiasi 
į humaniškesnę pusę. Gaila, 
kad tokiam viltingumui prie
šingi gyvenimo faktai. Jeigu 
sovietinio komunizmo tironiją 
daugelis buvo linkę laikyti su
kietinta aziatiškos psichologi
jos priemaišomis, tai dabar ko 
munistiniai eksperimentai ga
limi stebėti ir lotynų kultūros 
krašte —i Kuboje, ir konfuci- 
jaus įtakų auklėtojoje Kinijo
je

Visur yra įžvelgiami tie pa
tys bruožai, nes komunizmas 
neišauga iš tų tautų šaknų, o 
yra iš šalies primesta tironiška 
diktatūra, kuri praeito šimtme 
čio totalitarinės sistemos rai
dei be jokių skrupulų aukoja 
dabarties žmogų. Žmonija il
gų šimtmečių valstybinio gy
venimo raidoje priėjo išvadas, 
kad piliečių, gerovė ir laisvė 
tegalės būti garantuota tik 
griežtai i atskyrus įstatymų lei
džiamąją/ vykdomąją ir teis
minę galią, turint laisvai rink

tą parlamentą su pozicija ir 
opozicija.

Komunistinė santvarka yra 
valstybinio ir visuomeninio gy
venimo atstūmimas šimtme
čiais atgal, kada vyravo kru
vinos prievartos režimas, kont
roliuojamas vieno monarcho 
ar tironų grupės, kada partija 
suplakta su valstybe, kada 
skriaudžiamas pilietis niekur 
neturi objektyvaus užtarimo.

*
Komunistinė tironija tuo 

žiauresnė, kad tai yra ne vien 
politinė diktatūra, bet lygiai 
kultūrinė ir ekonominė dikta
tūra, visą žmogaus net ir pri
vatų gyvenimą suspausdama 
į tironijos reples. Ir tai lygiai 
reiškiasi Sovietijoje, Kuboje 
ir Kinijoje.

Argi nuostabu, kad iš tų 
žemėje kuriamųjų “rojų” gy
ventojai bėga rizikuodami net 
savo gyvybėmis. Nuo 1950 m. 
į mažą Hong Kongo koloniją 
iš raudonosios Kinijos atbėgo 
daugiau kaip milijonas žmonių. 
Daugiau- kaip 150,000 Kubos 
pabėgėlių jau pasiekė JAV ir 
netoli 2,000 žmonių kas savai
tę iš Kubos vėl pabėga. Prieš 
Berlyno sienos išvedimą perbė
go iš Rytų Vokietijos į Vaka
rus daugiau kaip 4 milijonai 
žmonių, ir tai iš krašto, kuria
me yra tik apie 17 mil. gyven
tojų.

Valstybės departamento skel 
biamomis žiniomis, prie aukš
čiau minėto pabėgėlių skai
čiaus iš Kinijos, Kubos, Jugos
lavijos, Rytų Vokietijos, rei
kia pridėti 2.5 mil. pabėgėlių 
iš Rytų Europos, milijoną iš 
šiaurės Korėjos, 800,000 žmo
nių atbėgusių iš šiaurės Viet
namo į Pietų Vietnamą, 200, 
009 pabėgusių iš Vengrijos, 
55,000 iš Tibeto, 50,000 iš Lao
se raudonųjų užimtų kraštų. 
Žurnalas “U. S. News & World 
Report” skelbia, kad po II Pa
saulinio karo iš komunistinių 
kraštų jau yra pabėgę, viską 
palikdami, arti 10,000,000 žmo
nių.

Argi tai nėra baisus liudiji
mas, kokią tironiją atneša ko
munizmas ?! Pasaulio istorija 
dar nežino tokios masės pabė
gėlių, kurie gelbstisi kaip iš 
gaisro, liudydami, kokia žiau
ri, nepakeliama tironija yra 
komunizmas ir kaip visiems 
jungtinėmis jėgomis reikia 
siekti pavergtiesiems laisvės, 
kad pagaliau subyrėtų naujai 
kuriama raudonoji kolonialinė 
imperija, prieš kurios prievar
tą ir tironiją išblėsta visos 
ligšiolinės kolonializmo siste
mos. J. Pr.

Spaudoje ir gyvenime.

KOMPARTIJA PRISIPAŽĮSTA 
SKRIAUDŽIANTI ŽMOGŲ

Kaip minėjome, “Tiesa” išspaus
dino didelį kompartijos pasiaiškini
mą, kodėl-ji taip skriaudžia žmogų, 
pakeldama, maisto kainas, kurios 
jau ir be kėlimo buvo baisiai aukš
tos. Kompartija, apkaltinusi prez. 
Kennedy,. kad šis kaltas dėl kol
chozų nepajėgumo ir komunistų 
ūkinio sugriuvimo, dar iškelia kele
tą ir kitų priežasčių, kas privertė 
taip Sovietiją nusigyventi, ir aiški
nasi, kad kitų kelių, kaip kainų pa
kėlimas, nėfa.

Yįs ta juodoji rinka
Komunistų partija šitaip sako:

, “Tam tikrai gyventojų daliai gali 
kilti: klausimas: o ar negalima, pa
didinus supirkimo kainas mėsai, 
palikti dabartines mėsos ir pro
duktų mažmenines kainas? Jeigu 
net sakysime, kad valstybė rastų 
papildomų, lėšų šiems tikslams, pa
didinusi kainas, pavyzdžiui, degti
nei, tabakui ir kai kuriems ki
tiems gaminiams, tai ir tuo atve
ju negalima, padidinus supirkimo 
kainas, palikti mažmenines kainas 
ankstesnio lygio. Stingant mėsos, 
susidarytų dirva spekuliacijai ir 
būtų dar sunkiau išspręsti užda
vinį netrikdomai aprūpinti mies-

į tus gyvulininkystės produktais, 
šiuo metu, jeigu stinga mėsos, 

gyventojai priversti žymiai per
mokėti asmenims, kurie, naudo

FAŠISTAI VOKIETIJOJE NETURI ATEITIES
Bonnos vyriausybė paskelbė duomenis apie dešiniųjų radikalų judėjimą. Vokietijoje 
veikia 35,000 organizuotų fašistų. Be saugumo ir teismų, kovą veda jaunimo ir prof, 

sąjungų organizacijos
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AMERIKOS IR EUROPOS VIENYBE

Adenauerio pasisakymai

DR. V. LITAS
V. ALSEIKA, Vokietija

‘Gynybos Bendruomenė jo- Prancūzija turi tapti sąvaran- 
Fed. Vokietijos vidaus reika- priklauso toms organizacijoms? Sovietinis blokas vis išnaudoja ' km būdu negali prarasti Ame- kiška atomine galybe, Adenau-

lų ministerija paskelbė įdomų Tai, daugiausia vad. “smulkio- išsišokimus rikos. Be Amerikos Europa eris nelietė.
pranešimą apie dešiniųjų radi- ji buržuazija”, daug kuo nepa- Vokieti'o'e asitaiko Šitaip Pasakė V. Vokie- “Nusiginklavimas yra tikslas,
kalų veiklą Vokietijoje. Prane- tenkintos gyventojų grupės, at- 7dus nuk-’eUt Išsišoki į t^°S kancleids Adenaueris. kurio negalim nepaisyti. Kitaip
Šime pasinaudota valstybės sau stovai vad. “elito” ideologijų ir P,1C‘’ us ni.Aieip ų įss so ti j Qe Qaude įr Adenaueris su- žmonijai gresia žlugimas. Tas
gurno organų tyrinėjimais ir se dabar siekią vėl išplaukti į pa- v. , ., .-. .. . sitiks liepos menesį. Aptarsim liečia ir Sovietų Rusiją ., , __ v, , . » v» v« • i • • uos yjicinesimo. oeveiK isimunieii . ,. .. .kimais. Pranešimas paskelbtas virsiu. Panašiai, kaip ir senes- tnrįma reų<ai0 tik su neor Pasauno politikos klausimus. Su
Bonnos vyriausybės leidžiama- niais laikais, tų dešiniųjų pro- ' . ' , . , . de Gauile aš kalbuosi labai at- Amerikos ir Vokietijos politikosJ J , gamzuotais, paskirų asmenų zy , ....paganda negali patraukti dar- . . _ , 1 i virai, lie visada musų nuomo-1 skirtumai;. . , , giais. Tuo tarpu sovietinio blo- . , ,an.nku _ jie kategoriškai at- Ro tokį | nes sutinka. Mano politikos šie.

meta ta posukĮ i dešinę. Paga- karSaigiSkal išnaudoja, i k‘s vokieiil! ir P«ncūzų
liau tų dešiniųjų propaganda ka. o E)chmann0 i susipratimas. Paliestai Europos
per daug patetiška, jie nuolat JeruzaIėje, R Vokietijos I Oki”ės Bendruomenės klausi-

me savaitiniame leidinyje “Bul- 
letin”.

Kokios buvo priežastys, pas
katinusios Bonnos vyriausybę 
paskelbti duomenis apie dešinių

Amerikos ir V. Vokietijos san 
tykiai, Adenauerio įsitikinimu, 
vėl bus pridengti gryna atmos-

jų radikalų judėjimą šių dienų kalba apie reikalą “gelbėti Rei- sovietinė valst. saugumo minis- mus. To ligi šiol nepadarėm. ; fera. Tarp Amerikos ir V.. Vo- 
Didžiosios Britanijos klausimu kietijos nėra principinių skirtu- 
tarp mūsų yra vienybė: ji turi mų Berlyno klausimais. Skir-

Vokietijoje? Pagal šveicaru ohą”, apie būtinybę išlaikyti de Vokietijoje pasklei-
spaudą, sunku manyti, kad c,a mokratija, tae.au stiprios vado; * antisemjtinius , ,iu3 N 
būtų paveikę vidaus politikos vybes vairuojamą. .. Labai daz žjnoma bematant sovietinėje Pasirašyti Romos sutartį. Tada tumą sudarė tik techniški klau 
sumetimai. Greičiausia, tai no-’ nai savo leidiniuose tos grupės ando-e pasaulis pastebė. J1 bus pilnateisis Ūkinės Eu- simai.
ras viešai ir oficialiai atsakyti pasižymi aiškiai antisemitinė- jo ^knis__įrodymas, kad 1roP°s Bendruomenės narys”. “Amerikos ir Sovietų Rusi-

; Bonnos Vokietijoje viešpatau- ceuuį kai kuriuose užsienyje kelia- mis nuotaikomis, 
mus skeptiškus balsus. Be to, 
buvo norėta atsakyti į sovietų
propagandą, kuri itin dažnai ir _ j . ...
ne be sėkmės vis dirba, skelb- vo re™e^ ~ para’ tai ir pan’
dama pasakas apie Fed. Vokie-i m°s’ ? ° ir 1S? say° imlį Pagal šveicarų šaltinius, JVo-
tiją, kurią esą apsėdę revanšis- \ Pell^°- aciaa _a.P amaUP HS°S kietijoje, tiesa, esama organiza- 
tiniais, neofašistiniais ir nacine efektingesnei nronaeandai djų’ V2iklancių tarptautiniu komunistinė Kinija yra didžio- , tu, kodėl jie turi būti tęsiami”., 
ideologija persisunkę elemen- ’ dešiniesiems lig šiol ne- ma£?tU bandanclb leistl. sak’ : sios galybės. Europą turim gin Bet Adenaueris tada nepasisakė 
tai- pavyko pasZdS nė su vienu 7*7 Vokietlj°3e- ^jose ti> kltaip taps Sovietų Rusi. • pasikalbėjimų nu.
Dešinieji radikalai suskilę ir dienraščiu. Jų 46 leidiniai yra įL.777 J7L7JL7 Jos grobiu”‘ įtraukimą. “Tada aš siūliau pa

Lėšas daugiausia jie gauna 
iš savo narių įnašų, aukų, sa-

janti nacionalsocialistinė dva
sia, vėl kelia galvas revanšis-

jos pasikalbėjimai neapseis be
į V. Vokietijos bendradarbiavi- 

Didžiosios galybės imo”
Toliau Adenaueris sako: “Eu Adenaueris gegužės 8 d. ši- 

ropa dabar neturi didžiųjų ga- taip pareiškė: “Washingtono ir 
lybių. Amerika, Sovietų Rusija Maskvos pasitarimai lig šiol nie 
ir rytoj, jei dar ne šiandien, ko nepasiekė, todėl aš nesupran

šveicarai, pvz. “Europische
pasiekę bendrą 160,000 egz. ti- Neuordnung>, ar «Nordbund».

Iš valdžios paskelbto, prane- d?mo£^^^ TaČi&U reilda * paste’bėti’ kad
Šimo matyti, kad tie dešinieji ; _ t&. labaj n Vįg dėltQ
radikalai organizaciniu poziu- Ra. kur-e sav&._
nu yra suskilę, jie nuolat silp- llDeutsehe goldaten Zei.
nėja ir jų politinė i eo ogija ne ^ung>^ per pastaruosius dvejus 
gali paL.au ti i esnių t>yven mebug savo tiražą sugebėjo žy-

silpni

tojų masių. Tiesa, jei pažvelgti 
į tų organizacijų vidaus gyve
nimą, tai susidaro vaizdas — 
jos labai aktyvios organizaci
niai, jos siekia kreipti dėmesį, 
jos vis kuriasi, tai vėl likviduo
jasi, tai savo tarpe jungiasi. 
Aplamai paėmus, tos organiza-1 
cijos skaičiaus požiūriu aiškiai
smunka.

Štai kai kurie tyrinėjimų, ste į 
bėjimų duomenys: 1959 m. pa
baidoje dešiniųjų radikalų or
ganizacijose buvo 54,000 narių, 
o 1961 m. tas skaičius sumažė
jo iki 35,000. Matyti aiški skili
mo tendencija. Iš viso esama 83 
grupių (tai partijos, jaunimo 
organizacijos, įvairios sąjun
gos, leidyklos). Per pastaruo
sius dvejus metus šių organiza
cijų, junginių tarpe likvidavosi 
28, bet jų vietoje įkurtos 29.

Propagandai trūksta lėšų, 
maži leidinių tiražai

Kokie visuomenės sluoksniai

damiesi mėsos gamybos sunku
mais, tuo spekuliuoja ir pelno di
delius pinigus. Kai mes padidin
sime supirkimo kainas, tai bus su
darytos geresnės galimybės darbo 
našumui kolūkiuose kelti.”

Taigi vis ta juodoji rinka, o Va
karų pasaulyje, kur yra laisvė ir 

i nėra politruko botago, ta juodoji 
rinka neegzistuoja, nes nėra gami- 

į nių kur dėti ir Amerika primoka 
i tiems, kurie palieka žemes dirvo- 
inuoti. Komunistinė santvarka yra 
bet kokios pažangos priešas ir, spe- 

I cialistų tvirtinimu, Sov. Sąjunga 
dar nepasiekė 1913 m. Rusijos že
mės ūkio lygio.
Yra laimėjimai, tik nėra produktu

Darbo žmogaus engėja — kom
partija prisipažįsta, kad šeimai bus 
sunkiau gyventi. Ji rašo:

“Partijos Centro Komitetas ir 
Tarybų Sąjungos vyriausybė su
pranta, kad savaime kainų didini- , 
mas — nepageidaujama priemonė. 
Partija supranta, kad mėsos, mė
sos produktų ir sviesto kainų padi
dėjimas bus tam tikras nuostolis, 
kuris kiek sumažins gyventojų ga
limybes pirktis šių produktų, atsi
lieps šeimos biudžetui.”

Taigi, pripažįsta, kad žmogui bus 
dar sunkiau gyventi kamunistinia- 

(Nukelta į 4 pusi.)

Adenaueris nesiūlo kurti at- daryti pasikalbėjimų pertrau- 
skirą Europos Gynybos Bend- ką. Pertrauka nėra galas. Per-

... ... ruornenę be Amerikos. “Gyny- trauka gali būti skirta padarytipvz pirmoji tų organizacijų vo b(js Bendru (ur| suda „ueito tilo apžvalgą, iėziaiė-
kiečių tarpe sugebėjo susizve- . . ..
joti vos 20 nariu. Ne tik pati “ Amenka -r Europa Aden- kinti neaiškumus ir nuraminti
Bonna, bet ir tie patys užsienio į“™ P^aNato reformoms, nervus”.

Bet tam tun būti išdirbtas vie-
į nas bendras planas.

De Gaulle reikalavimų, kad į

šaltiniai vieningai nurodo

miai pakelti.

Trys Rytu vokiečiai, pabėgę ekskursiniu laivu j Vakarų Berlyną, pasakoja korespondentams, kaip 
jie, nugirdę Friedrich Wolf laivo kapitoną ir inžinierių, atplaukė upe Spree į laisvę. J laisvę at
plaukė 14 asmenų. (UPI)

Didžioji Britanija turi 
bendradarbiauti

Adenaueris pritaria Didžiosios 
Britanijos įstojimui į Ūkinę Eu 
ropos Bendruomenę. Tik nepra
mato termino.

Europos politinio susivieniji
mo vežimas rieda gana. smar
kiai. Belgija ir Olandija prisi
bijo Prancūzijos dominavimo. 
Adenaueris negali būti neįveikia 
ma kliūtis politinei Europos vie

! nybei. “Europos vienybė vysto
si tik žingsnis po žingsnio”.

Adenaueris atmeta sąvoką, 
kad sujungta Europa bus visų 
europiečių bendra tėvynė arba 
pasiliks vokiečiais, prancūzai — 
“tėvynių tėvyne”. “Vokiečiai 
prancūzais, olandai — olandais. 
Kiekvienas nori pasilikti savo 
tėvynę su savo kultūra, isto
rija ir kalba. Niekas negali rei
kalauti, kad to būtų atsisaky
ta”.

VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

Buvęs savanoriu, kelis metus atkakliai kovojęs 
už krašto laisvę, jis ir dabar negalėjo asmeninio gy
venimo atskirti nuo valstybės. Nors apmokamas pri
vačiais pinigais, neturįs jokio formalaus ryšio su 
krašto administracija, kiekvieną savo darbą planuo
davo taip, kad iš jo būtų naudos visiems.

žmonėms buvo malonus, bet sau pačiam reikala
vimus statė didelius. Turėdamas griežtą gyvenimo fi
losofiją, jos laikėsi iki smulkmenų, nepasisekimuose 
kaltindamas ne aplinką, sąlygas ar žmones, bet pa
tį save.

Tomo žinios buvo suplaukusios per knygas, o Jo- 
nuška jas patirtimi įsigijo. Diena dienon susidurda
mas su gyvenimu, kietai stengdamasis jį palenkti 
krašto interesams, apie ekonominę sritį turėjo susi
daręs sveiką nuomonę. Buvo įsitikinęs, kad šioje šaly- į 

1 je nė viena sistema, iš svetur atvežta, prigyti ne
įstengs, kad turi būti sukurtos naujos gairės, tinkan
čios tik šito krašto sąlygoms. Jonuška buvo pagrin
dinis akstinas, paskatinęs Tomą susidomėti koope
ratyvais, ir prikalbino šį klausimą išnagrinėti diplo
miniame darbe. Jonuškos supratimu, kooperatyvinė 
mintis, tinkamai apipavidalinta, turėjo kraštą pasta
tyti ant tvirtų pagrindų.

— Turi išknisti visas smulkmenas, surinkti įvai
riausias nuomones ir jas taip išryškinti, kad po pa
ties darbo reikalas būtų visiems suprantamas, ir kad 
kooperatyvų organizavimu užsiliepsnotų ir toliausi 
kampai. Privataus kapitalo neturime ir laikomės tik

chaosine tvarka. Mūsų smulkioji prekyba vos šiai die
nai tinka ir tik vidaus rinką skurdžiai aptarnauja. O 
kur užsienio prekyba? Kas ja domisi, kas ją koordi
nuoja? Privatūs pirkliai, kurių interesas yra tik pa
sipelnymas ir apiplėšimas.

— Ar manai, kad žmonės prie naujos sistemos 
pripras ?

— Šiai minčiai įgyvendinti nereikia nei didelės iš
minties, nei patirties. Tenka tik aiškiai parodyti, kas 
ji yra, kokia iš jos nauda, o tada ratai patys riedės. 
Jei žmogus, kibiro nematęs, vandenį neša sietu, ar 
.Igai jam reikės mokytis kibiru naudotis? Pats priva- 
’ ai viską taip išdėstyti, kad kiekvienas praregėtų ir 
kad nereikėtų gaišinti laiko ilgais svarstymais.

Jis svėrė kiekvieną Tomo parašytą sakinį, ieš
kojo literatūros, nurodinėjo šaltinius. Kartais net 
supykdavo Jasaitis, susiginčydavo ir užsiliepsnodavo, 
tačiau persvarstęs jautė, kad Jonuškos pagalba jam 
yra didelės vertės. Naujai užtiktas žinias ar nuomo
nes abu išlukštendavo iki smulkmenų, jas atmesda
mi, priimdami arba taisydami.

Jonuškos domėjimasis Tomo darbu šį skatino iš- 
knismėti viską, ką tik buvo įmanoma užčiuopti. Už 
tai Jasaitis rankiojosi nuomones, lankė žymesnius 
ekonomistus, kalbėjosi su jais.

Kartą jis išsirengė pas vieną ūkio žinovą, be ku
rio žodžio neapsiėjo nei valstybinės, nei privačios 
institucijos. Tomas jo ieškojo kelias savaites, nes 
šis žmogus užėmė ištisą eilę aukštų pozicijų, kasdien 
bent po valandą kiekvienoje užtrukdamas. Gaudė jį 
gatvėse, bėgantį iš vienos įstaigos kiton, bet šis tik 
pamojuodavo skvernais ir nudulkėdavo. Bandė vieno
je iš gausių įstaigų užklupti, tačiau negalėjo prasi
mušti pro sekretorių užtvaras, be to, retas žinojo, 
kuriuo laiku ir kur anas žinovas yra. Kaskart jis bu
vo kitoje vietoje ir kitokiame svarbiam posėdy, į ku
riuos durų praverti nedrįso net artimieji bendradar
biai, o pašalietis apie tai net pagalvoti negalėjo. Tik

kažkaip telefonu prie jo prisiveržė, ir ana garsenybe 
sutiko Jasaitį priimti namuose.

Tomas pakilo kalnan į ąžuolyną, pro kurio nuo
gas šakas matėsi klonyje miesto centro žiburiai. Va- 

, karuose dar bolavo saulėleidžio žara, lyg skystas 
nuometas, kurio saulė nebuvo spėjusi su savim už 
horizonto nusitraukti, dar sniegas, atsispindįs juo
dam skliaute, teikė šiek tiek apgaulingos šviesos. 
Pagrindinė gatvė, ištįsusi per visą miestą, jau plau
kė žiburiuose, tarsi banguojanti, Vilnelėmis mirkčio
janti aukso upė, užtvenkta didžiulės bažnyčios, ku- 
|rios apvalios viršūnės nyko padangės tirštam mėly
nume.

Jasaitis įsuko per parką iškirpton gatvėn, re
tai nustoton vilomis, apsuptomis sodais ir apglėb
tomis plačių ąžuolo šakų. Šios vilos, lyg išsipuošu
sios moterys, iškilmingan pobūvin susirinkusios, pui
kinosi prieš kaimynes, čežėjo sodais, tarsi pasipūtu
sios damos užsieninio šilko klostėmis, ir kiekviena 
stengėsi aukščiau kalnan palypėti, kad ją visas mies
tas matytų ir stebėtųsi grožiu. Iš tolo su pagarba ir 
atsidavimu jas saugojo grakščios tvorelės, lengvu 
žingsniu bėgdamos aplink, lyg šokėjos baleto scenoje, 
čia aukštyn kildamos, čia slysdamos žemyn, vis pasi
stiebdamos ir neiškrypdamos iš eilės, linksmos, mik- 

i Uos, niekad nepavargstančios. Tomas, bijodamas su
drumsti šią nuostabią darną, greitai paspaudė var
telių skambutį, ir tarnaitė nuvedė jį šviesiau kamba
rin, kuris žibėjimu toli pralenkė vilos išorę.

Reikalą Jasaitis dėstė kukliai ir atsargiai. Aukš
tas senukas, žilas ir sulysęs, klausėsi neramiai, judė
jo kėdėje, čia kažko siekdavo ant stalo, čia vėl ati
traukdavo ranką, staiga pakildavo ir, tarsi ką atsi
minęs, skubėdavo prie durų, kad Tomas net kalbėti 
sustodavo, kol jis vėl grįždavo atgal ir atsisėsdavo, 
tačiau vis nerimdamas, vis judėdamas, lyg pasiren
gęs kažkur bėgti, lyg gausybė neatidėliojamų, skubią 
darbų lauktų. Aptingo tik Jasaičiui nutilus. Pasilen
kė į jį, įsmeigė akis Tomo veidan ir kietai pratarė:

(Bus daugiau!
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LIETUVIUI PROGA Į 

WASHINGTONO

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Taryba, 1962 birželio 2-3 sesi- 

CT A joje Clevelande apžvelgusi Ame 
rikos lietuvių gyvenamojo me-

Juozas Muliolis — į Priešvalstybinio Veikimo 
kontrolės komisiją

Juozas Muliolis (kairėje) ir Jonas Nasvytis

lietuvių gyvenamojo me- , 
to aktualiuosius reikalus ir sto- i 
vedama prieš iš šių reikalų ky-' 
lančius ateities uždavinius bei 

i reikalavimus, nutarė:I
Lietuvos laisvės kovos reikalu

Lietuvis Juozas P. Mull - Mu
liolis, gyv. Clevelande, Ohio, y- 
ra numatytas svarbioms parei
goms valdinėje įstaigoje — na 
riu į Priešvalstybinio Veikimo 
Kontrolės tarybą. Jį remia sen. 
Stephen M. Young, o taipgi ir 
prezidento Kennedy specialus pa 
dėjėjas Lawrence F. O’Brien 
yra raštu pareiškęs Baltųjų Rū
mų palankumą tam paskyrimui.

Tai būtų lietuvio gražus lai
mėjimas. Tai visus lietuvius 
džiugina ir visi su prielankumu 
į šį paskyrimą žiūri.

Juozapas Mull (pusbrolis dai 
lininko Algio Muliolio) yra lan
kęs Lietuvių šv. Jurgio par. 
mokyklą, Ohio valstybiniame u- 
niversitete yra baigęs prekybos 
administracijos mokslus. Pen
kerius metus buvo garsiojoje 
gen. Pattono divizijoje, kur jam 
teko eiti bataliono vado parei
gas ir dalyvauti kautynėse Nor 
mandijoje, Šiaurės Prancūzijoje, 
Centro Europoje, Ardėnuose,

Išklausiusi pranešimų kultū
rinės veiklos ir Lietuvos lais
vės kovos klausimu ir juos iš
diskutavusi, LB Taryba nuro
do, jog Lietuvių Bendruomenės 
esmė, pobūdis bei uždaviniai 
yra aiškiai nusakyti Lietuvių 
Chartoje, kuri nenumato Ben
druomenei ir kiekvienam lietu
viui jokių išimtinai privalomų 
ar iš veiklos išskirtinų darbų.

Todėl LB Taryba, vadovau
damasi kiekvienam lietuviui bū 
tina pareiga aktyviai jungtis į 
laisvės kovą, paveda LB Centro 
Valdybai, bendradarbiaujant su 
kitomis tą darbą dirbančiomis 
institucijomis bei organizacijo
mis, rūpintis, kad laisvės kovos 
darbas būtų veiksmingas ir de
rinamas lietuviško solidarumo 
dvasia.

Atsižvelgdama į pastarojo lai 
ko negalavimus laisvės kovos 
vadovavime, JAV Lietuvių Ben 
druomenė siekia JAV lietuvių 
atstovavimo ko platesniu visuo
meniniu pagrindu, paremtu nuo 
širdžių tarpusavio bendradar
biavimu.

JAV kongreso rezoliucijų 
reikalu

t

LB Taryba, pabrėždama Ben-

nerolas Vanderveer apie mūsų 
lietuvį parašė ypatingai gerą 
atestaciją.

Gyvendamas Clevelande, yra 
sėkmingas nejudomos nuosavy
bės ir apdraudų versle. Vedęs 
ir augina keturius vaikus. Jo 
tėvas buvo kilęs nuo Šaulių, per 
eilę metų yra buvęs ALRK Su
sivienijimo centro valdybos pre 
zidentas.

Ir Juozas yra paveldėjęs iš 
tėvo daug visuomeninės ener
gijos. Yra eilės verslo, atletikos, 
veteranų organizacijų narys, vei 
klus vietos demokratų vadovau
jančiuose postuose, noriai pa
remia lietuvių mokyklas ir kitas ~"reikšmę
įstaigas savo nuosirdzromrs au- biniams tautiniams išeivi- 
komis. Prez. Kennedy išrinki- jog tikslams bei uždaviniams, 
mo metu, 1960 metais, jis yra skatjna vįsus jOs organus su- 
buvęs Lietuvių Už Kennedy ko- gtiprintai ugdyti bendruomeninę
miteto iždininkas Clevelande. 
Mūsų lietuvį aukštai vertina jį 
pažįstantieji Washingtono žmo
nės

dvasią, atremtą į tautinį solida 
rūmą, demokratinį reiškimąsi ir 
tautinių bei valstybinių idealų

Senatorius Stephen M. Vykdymą šiam tikslui paren- 
Young yra asmeniškas jo drau- gįama beį išleidžiama reikiamos 

Reino kr.; už pasižymėjimus gas per daugelį metų ir rastu, literatūros, ypačiai jaunimui.

na organizuotą tautinę jų veik-' 
lą: parapijas, lietuvių namus, 
draugijas, mokyklas, chorus ir 
kt. kultūrinius vienetus.

Lietuvių Fondo reikalu
Lietuvių Fondo organizavi

masis Amerikoje plaukia iš ben 
druomeninės minties sudaryti 
materialinį pastovų pagrindą 
lituanistiniam švietimui, ku’tū- 
riniam gyvenimui, savitarpinei 
globai ir kt. uždaviniams.

Dėl to Bendruomenė yra in
teresuota Lietuvių Fondo augi
mu bei tarpimu ir aktyviai de
dasi į jo prigydymą lietuviška
me mūsų gyvenime.

LB Centro Valdyba imasi ak
cijos Bendruomenės apylin
kėms, apygardoms bei atski
riems asmenims į Lietuvių Fon 
dą įjungti ir parengia taisykles 
Bendruomenei jame organizuo
tai atstovauti.

Informacijos reikalu

Amerikiečiu ir kitoie sveti
mojoje spaudoje pasitaiko ne
teisingų ir tendencingų infor
macijų anie Lietuvą ir lietuvių 
tautą. Lietuvių visuomenė pra 
šoma tokias informacijas sekti 
ir apie jas pranešti JAV LB 
Spaudos komisijai ,kuri atitin
kamai reaguos.

Padėka audiencijos 
vykdytojams

LB Taryba reiškia nuoširdžią 
padėką dr. P. Vileišiui, prel. J. 
Balkūnui bei komisijos nariams 
už rūpinimąsi JAV prezidento 
audiencijos gavimu 1962 m. va
sario 16 dieną ir pritaria LB 
Centro Valdybos bei Prezidiu
mo audiencijos vykdymo pastan 
goms.

Organizaciniais ir kt. reikalais
sjj'b /• ' 'g--;1’'

LB Taryba, siekdama dar
naus Bendruomenės institucijų 
veikimo, taip pat pasisakė or

ganizaciniais, biuletenio leidimo 
ir kt. Bendruomenės vidaus gy
venimo reikalais.

LB Taryba nuoširdžiai dėko
ja ją žodžiu bei raštu sveikinu
siems šios sesijos proga, sesiją 
globojusioms LB Clevelando 
apylinkių valdyboms ir visiems 
kitiems prisidėjusiems prie jos 
pasisekimo.

LB Tarybos Prezidiumas

jpaudoj ir gyvenime
•ai Kola is 3 psl.) 

me rojuje, bet taip pat pripažįsta, 
kad komunizmą statyti reiškia am
žiną vargą. “Tiesa” rašo:

“Negalima įsivaizduoti reikalo 
taip, kad į komunizmą, esą, galima 
žengti neįveikiant sunkumų. Staty
ti naują gyvenimą — tai ne slidinė
ti parketu, kur nėra nė šakutės.

Savo socialiniame vystymesi mes 
pasiekėme dideles aukštumas. Ta
čiau būtų klaida, pasiekus rimtus 
laimėjimus vystant liaudies ūkį, lik 
ti nerūpestingiems, nusiraminti ir 
išpuikti.

Partija ir vyriausybė dar ir dar 
kartą atkreipia tarybinių žmonių 
dėmesį į tai, kad vystyti žemės ūkį 
— gyvybiškas visos partijos, visos 
liaudies reikalas.”

žodžiu, pasiekė aukštumas, kaž
kokius horizontus, nuostabius ko
munizmo laimėjimus, tik visa bėda, 
kad nuolat nėra ko valgyti. Tėra 
vienas išsigelbėjimas iš bankroto ir 
tikras kelias vystyti žemės ūkį, tai 
panaikinti kolchozinę baudžiavą. 
Bet komunistai to nenorės supras
ti, nes keli šimtai milijonų dirba 
tam, kad keli milijonai komparti
jos asmenų gerai gyventų. Kompar 
tijai maisto visada užteks, o liau
dis vis maitinama pažadais. Iš viso 
to sovietinės vyriausybės pasiaiš
kinimo matyti, kad sovietinis ūkis 
pergyvena didelius sunkumus, juo 
labiau, kad ir patys prisipažįsta. 

'Viena aišku, kad tie sunkumai nie- 
ikada nemažės, nes komunizmas 
reiškia atžangą.

Myk. Mel...

yra laimėjęs keturius medalius. 
Iš kariuomenės išėjo pulkininko 
leitenanto laipsniu. Brigados ge

kuriuo jis prezidentui rekomen 
davo jo paskyrimą, apie Juozą 
Mull yra atsiliepęs: “Esu įsiti
kinęs, kad jis yra aukštai kva-

Tautinių židinių reikalu 
LB Taryba pabrėžia būtiny-

Sakoma, kad pasauly esama mažas. Atrodė, kad tokie buvo 
per milijonas milijonierių, ku- jau užmiršę, jog kai kurie iš 
rie esą labai turtingi. Bet ar jų milijonus sukrovė pradėda- 
istorija visus juos mini? Ne, mi savo karjeras be cento, par
neš istorija mini tik tuos, ku- davinėdami gatvėj degtukus, 
rie savo milijonų dalį skiria vi- laikraščius bei valydami batus, 
suomenės ir kultūros reikalams. !
Pvz. Morganas, Rockfeleris, For 
das, M Field, Canegie ir kiti. 
JAV milijonieriai, yra skyrę ir 
tebeskiria milžiniškas sumas

Vidurio Rytų žemes 
turtai 7

Viduriniuose Rytuose, kaip 
universitetams, stipendijoms, Ii sakoma, bus trys ketvirtadaliai
goninėms, mokykloms, muzie- visų ligi šiol pasaulyje žinomų- 
jams statyti ir kitiems reika- jų skystųjų degalų atsargų, 
lams. Jie lyg jaučia, kad be Vien tik maža Kuwajato šeiki- 
kultūros darbo jų milijonai be ja turi didesnes tų degalų at- 
verčiai. sargas, negu JAIV. Dar dides-

Tačiau daug yra milijonierių, nes atsargas turi Saudi Arabi- 
kurie dėl milijonų netekimo ar ja.
sumažėjimo žudosi, pvz., karo j ----------------
metu žudėsi, nes jiems mažai!
turto tebeliko, tik po 8—19 mi-! . ,Ar •norit*
... , , .. , tikrai kilnaus? — Tai kartokite
lijonų. Toks turtas jiems buvo «T5ve mūsų>, _ Nappleonas
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Fašistai Vokietijoje,..
(Atkelta iš 3 psl.)

nėra reikalo dramatizuoti tą 
judėjimą bei įvairius reiškinius, 
nes jie — aiškiai smulkūs.

Valstybė smarkiai baudžia 
antisemitinius žygius

Valstybės saugumo įstaigos 
Fed. Vokietijoje budi. Teismai 
skelbia griežtus nuosprendžius 
nusikaltusiems — vykdžiusiems 
antisemitinius išsišokimus, su
dariusiems slaptas organizaci
jas ir pan. Pvz. 1961 m. teis
muose buvo užregistruoti tokio 
pobūdžio 389 atsitikimai. Ei'eh- 
manno bylos atveju kilusias an
tisemitines nuotaikas sukėlė ne 
tik vokiečių dešinieji, bet ir 
tarptautinio fašizmo organiza
cijos ir joms priklauso ligi 450 
užsieniuose kraštuose veikian
čių partijų, organizacijų ir lei
dyklų. Tokioje Švedijoje vienas 
svariausių tarptautinio dešinių
jų radikalų rėmėjų yra Stock- 
holme gyvenąs pramonininkas 
C. E. Carlberg.

Kovon su dešiniųjų radikalų 
judėjimu talkon ateina ne tik 
saugumo įstaigos, teismai, bet 
ir jaunimo organizacijos ar 
prof. sąjungos. Tiesa, kai kas 
teigia: juk ir nacionalsocialis
tai Vokietijoje savo metu buvo 
sudarę tik nežymią, suskilusią 
grupelę. Juk su jais nebuvę rim 
tai skaitytasi. Tačiau jei kalba
ma apie šių dienų politinę tikro 
vę Fed. Vokietijoje, nereikia 
pamiršti, kad jau 17 m. suka
kus nuo Trečiojo Reicho žlugi
mo, tas dešiniųjų judėjimas 
juk praktiniu požiūriu yra vir
tęs visiškai nereikšmingu.

bę lietuviams telktis ir laikytis
„ , ” apie tuos židinius, kurie įgali-Kas, mano nuomone, dar svar- 1 
biau — Juozas Mull yra tauri 
asmenybė, didelių sugebėjimų, 
augštos inteligencijos vyras, pa gingas, išsilavinęs Amerikos ne

lifikuotas šioms pareigoms

siryžęs tarnauti kraštui”.
Juozą Mull remia Clevelando 

kongreso atstovai Michael A. 
Feighn ir Charles A. Vanik. 
Būtų miela, kad kuo daugiau 
mūsų skaitytojų parašytų laiš
kus adresu: Hon. Lavvrence O’ 
Brien, Special Assistant to The 
President, The White House, 
Washington 25, D. C., pažymint: 
“iSir, We are happy to learn 
that Mr. Joseph P. Mull has 
been recommended to President 
Kennedy for appointment to the 
Subversive Activities Control 
Board. We respectfully urge his 
appointment”.

Lietuviams būtų didelis lai
mėjimas, kad tas gabus, ener-

tuvis Juozas Mull būtų galuti
nai paskirtas į šį įtakingą pos
tą. Tuo reikalu rekomendaciniai 
laiškai ir pavienių asmenų, ir 
organizacijų turės svarbios reik 
šmės. J. Daugi.

DECORATING
Ilgamete patirtis dažyme—dekora

vime. Pigu. Sąžininga.
A. DIKINIS. GA 5-5867.
A. BURK ATT: S-885653.

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MUSU SPECIALI B£.

PRECIN PHOTO STUDIO
4068 Archer Avė. Tel. VI 7-248)

(Incorporated) 
EDVARDAS UU18, sav.

V A L A N D O S- 
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.

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.

| TV-RADIJAI ______ ____ _______
STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTEL

(ANTENOS - BATERIOOS - LEMPŲ! 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

Viskam iamlauslos kainos Ir garantija

OUOST. REKORDERIAI-------

13321 S. Halsted St.-CLiFFSiPE 4-56651

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk
iadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
5:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak

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

Tel. HEmlock 4-2413 
7151* So. Maplevvood Avė., 

Chicago 28, UI.

BIRŽELIO MfiN. 
PAS BUDRIKĄ

Į IŠPARDAVIMAS
■ Pirksite daug pigiau kaip kitur: 
Baldus, Parlor setus, Miegamo-jo 

i kambario setus, Televizijas, Ref- 
j rigeratorius, Karpetus, Virtuvės 
Į setus, Pečius, Skalbimo mašinas, 
'Matracus, Staliukus, Lempas, La
gaminus.

AUKSINIUS DAIKTUS
Laikrodėlius, Deimantus, Ginta

rą, Rašomas mašinėles, Lietuviš
kas plokšteles.

BUDRIK
I FURNITURE
1 3241 So. Halsted St.

Tel. CAlumet 5-7237
Atdara pirmad. ir ketvirtadieniais 

iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais 11—5 vai.

Budriko radio programos sekmad.. 
iš stoties WHFC, 1450 kil. nuo •
2 iki 2:30 valandos po pietų.

rZ

GAUKIT NAMĮį PAGERINIMO IR MORGIČIŲ 
PASKOLAS PAS MUS!

Mūsų turtas viršija $21.000,000.00

Santaupos, atneštos prieš kiekvieno 
mėnesio 15 dieną, gaus dividendus 

už visą mėnesį.

VALANDOS:
Pirmad. nuo 9 iki 4
Antrad. „ 9 iki 4
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirt. nuo 9 iki 8
Penktad. „ 9 iki 6
šeštadiend. „ 9 iki 1

AND LOAN ASSOCIATION 
SIjSO South Hdlsted Street * Chicago 3 * CLiffside Ij-OlOlj 

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas

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

Current Dividend up to 414%

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

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

4 M
... . Naujas aukštas dividendas numatomas

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

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

VALANDOS:



DALYV AUKIME BIRŽELIO 
TRĖMIMŲ MINĖJIME

Sovietų valdžia j arktį Sibiro 
taigose ištrėmė daug mūsų tau
tiečių, kurie nežmoniškose sąly
gose gyvendami su mažais kū
dikiais ir dirbdami vergo dar
bą, mirę nuo bado ir šalč’o, li
ko amž:ams ilsėtis Sibiro tund
roje. Likę gyvieji liudininkai 
pasakoja šiurpius nužmoginimo 
ir sunaikinimo vaizdus. Tik pa
siskaitykite H. Tautvaišienės 
knygą “Tautų kapinynas Sibiro 
tundroje” ir tada pajusite sąži
nės diktuojamą pareigą dalyvau 
ti birželio trėmimų minėjime, 
kur bus prisiminta ir pagerbta 
mūsų tautos kankiniai — Sovie 
tų genocido aukos.

Tad birželio 17 d. pamirški
me viską ir gausiai dalyvauki
me už tremtinius skirtose pa
maldose, kurios bus laikomos 
10 vai. visose lietuviškųjų para
pijų bažnyčiose, o 4 vai. nuvy
kime į Tarptautini Institutą, 
kur Pabaltijo Tautų komitetas 
ruošia minėjimą. Šiais metais 
šiam komitetui vadovauja lie
tuvis — prof. dr. Justinas Pi- 
kūnas. Minėjime kalbės Michi
gan gubernatorius John B. 
Swainson. Lietuvių kalba žodį 
tars dr. A. Damušis, pirmojo 
Vliko vieepirm. ir 1941 m. lai
kinosios vyriausybės ministeris. 
Meninę dalį išpildys sol. Pranas 
Zaranka, akomponuojant muz. 
Albertui Mateikai.

Birželio 16 d. 10.30 vai. ryto 
C.B.E. Windsoro radijo stotis, 
(banga 1550) transliuos specia
lią pabaltiečių programą. Jos 
vedėjas — lietuvių bičiulis J. 
Jeanette.

Dar, .primename, kad minėji
mui skirtoji salė bus vėsinama. 
Lietuviškoji visuomenė kviečia
ma atsiminti savo pareigą ir at
vykti pagerbti Sovietų genoci
do aukas.

ŠAUNUS KARTŪNU BALIUS

Tradicinis kartūnų balius į 
Dainavos stovyklą sutraukė 
daug žmonių. Vyravo jaunimas. 
Buvo daug svečių iš Chicagos, 
jų tarpe Bronius Polikaitis, bu
vęs jaunimo stovyklos globos 
komiteto pirmininkas. Vaka
rop kilęs lietutis žmones suvi
jo į erdvią stovyklos salę. Sie
nos buvo nukabinėtos meninin
kų paveikslais. Su meno kūri
niais dailės parodoje dalyvavo 
Algis Čekąuskas, Vanda Balie
nė, dr, Julius Kaupas, Vytautas

Dii'ii'niiuiHtiiHiiimmiiiiiiiilluliHiillP

DETROIT, MICH.
SKELBIMAI

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiimiiimiiimiii

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI

Ogilvis, Antanas Paškus, Biru
tė Ramanauskaitė, Vida Sma- 
grauskaitė ir Stasė Smalinskie- 
nė. Tiek pačiais kūriniais, tiek 
jų autoriais publika domėjosi, 
nes kai kurie iš jų tik pirmą 
kartą visuomenei pasirodė su 
savo darbais.

Publikai besilinksminant, skir 
toji komisija atrinko įdomes
nes bei charakteringesneg kar
tūnines sukneles ir paskyrė po 
dovaną. Šiais metais 1 vieta te
ko Danguolei Majauskaitei, 2— 
Tumaitei Irenai, 3 — Žalkaus- 
kienei Ernai, 4 — Paškuvienei 
Aldonai, 5 — Vizgirdaitei Regi
nai, 6 — Vyšniauskienei Albi
nai, 7—Bankauskienei Stasei ir 
8 — Sukauskaitei Zitai.

Tą dieną daugelis svečių liko 
nakvoti Dainavoje, kad ryto
jaus dieną galėtų pasidžiaugti 
stovyklos gražia gamta ir apžiū 
rėti vykdomus darbus.

Šviesus pavyzdys
Sakoma, kad mokytis nieka- 

"da nevėlu. Taip galvojo du de- 
troitiečiai — neatskiriami drau 
gai Vladas Bajalis ir Juozas 
Doveinis. Jie prieš 9 metus pra 
dėjo mechaninės inžinerijos stu 
dijas Detroito universitete ir šį 
ketvirtadienį gauna diplomus. 9 
metai buvo atsisakyta balių, 
linksmų kompanijų, bet tikslas 
pasiektas.' Abu dirba General 
Motors. Vladas Bajalis su žmo-

Korporacijos Neo-Lituania šventėje banketo metu. Prie stalo Da
mušiai, Urbonai ir Garliauskas. (Foto Edv. Vasiliausko)

PAGERBTAS KUN. JUOZAS 
KLUONIUS

Birželio 2 d. Matvekų namai 
buvo perpildyti detroitiškiais, 
kurių net virš šimto susirinko 
pagerbti kun. J. Kluonių jo 15- 
kos metų kunigystės sukakties 
ir 40-to gimtadienio proga. Dau 
guma atsilankiusių ne tik pager
bė, bet ir išreiškė padėką kun. 
J. Kluoniui, nes prieš dvylika 
metų kunigo rūpesčiu' daug kam 
buvo sudarytos sutartys — ga
rantijos atvykti iš Vokietijos į 
Ameriką.

Savo kalboje kun. J. Kluo- 
nius pasidžiaugė, kad jis detroi- 
tiškių nėra pamirštas ir išreiš
kė didelį norą pabendrauti bei 
pasibūti su lietuviais. Tenka ap 
gailestauti, kad kun. J. Kluo- 
nius, suradęs daugeliui ne tik 
vietą bet ir darbą Detroite, pats

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan 
Tel. WE 4-0165 

GENERAL CONTRACTOR

Atlieka įvairius statybos pataisy
mo ir pertaisymo darbus — stalinln- 
kystSs, cemento, mūrijimo, elektros, 
piumbingo, dažymo ir dekoravimo. 
Atskirų kambarių bei butij įrengimų 
pastogėse ir skiepuose.

VASARVIETĖJE NIDA
prasidėjo vasarojimas. Norintieji 
tikro poilsio, ramių atostogų kreip
kitės adr. K. Kodačiai, Nida, 
Linden, Mich. tel. PR 4-2448.

LITHUANIAN MELODIES
RADIO VALANDA GIRDIMA 

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

Direktorius Ralph J. Valatka 
15756 Lesure Avenue 

Detroit 27, Mich.
Tel. BRoadway 3-2224

Danutė Miškinytė ir Rimgaudas 
baletą.

na Angele augina dvi dukreles 
Viktoriją ir Saulutę, gi Juozas 
Doveinis praėjusiais metais 
vedė Danutę atvykusią iš Len
kijos. S. G-kas

TALKOS DAINAVOJE
Dainavoje darbų netrūksta, 

bet ir talkininkų nestokoja. Ne 
tik savaitgaliais, bet ir savaitės 
bėgyje stovyklos ribose vyksta 
stambesnių darbų talkos ir de
talūs darbai pavienių asmenų 
vykdomi. Štai Česl. Anužis, ku
ris pernai įvedė elektrą į vasa
rotojų pastogę — paviljoną, į- 
vedė elektrą ir į naująjį seserų 
namą. Kaz. Jankauskas (senjo
ras) talkininkų padedamas va
dovauja teniso ir krepšinio aikš 
čių ženklinimui, stato krepši
niui lentas ir kt.

V. Lėlys jau kelintas savait
galis veda asfalto liejimo darbą 
ir vadovauja didelei talkininkų 
grupei.

Savi profesionalai staliai ir 
mūrininkai (truputį apmokami) 
mūrija ir baigia įrengti seserų 
namą.

Pr. Polteraitis, Stuoga, inž. 
Banėnas, moksleiviai talkinin
kai V. Duoba, V. Polteraitis, 
jr., Garliauskas ir studentai — 
Petruševičius, Kriaučiūnas ir 
S. Damušis vertė velėną, pylė 
žvyrą, taisė farmos namelį, ku
riame šiuo metu yra įsikūręs 
kun. dr. P. Celiešius.

Daugelio talkininkų pavar
džių šiuo tarpu čia nerasite, 
jos keičiasi ir jų skaičius didė
ja, jos bus paskelbtos vėliau.

jdv

mimų minėjime, LRK Susivie
nijimo Amerikoje deimantinio 
jubiliejaus paminėjime, prof. K. 
Pakštui pagerbti akademijoje, 
pastatė operetę “Consilium Fa- 
kultatis”, be to kiekvieną sek
madienį gieda liet. Šv. Antano 
bažnyčioje, kurioje paprastai 
vyksta ir Detroito lietuvių įvai
riems minėjimams skirtos pa
maldos. Chorą Detroito liet. vi
suomenė aukštai vertina. Stip
rūs ir gražūs balsai, maloniose 
dainų ir giesmių melodijose vi
suomet skamba nuotaikingai, 
darniai, išlygintai. Tai nuopel
nas muz. A. Mateikos, kuris 
šiam chorui vadovauja nuo 19- 

, 56 metų. Choro administraci
nius reikalus praėjusiais metais 
sumaniai tvarkė energingas 
vald. pirm. Leopoldas Heinin- 
gas ir Danutė Žebraitienė.

i Susirinkimo proga, choristei 
O. Jasiukienei vadovaujant, pa
ruošė puikią vakarienę. Pasiro
do, kad jos ne tiktai moka gra- 

' žiai dainuoti, bet kartu yra ir 
puikios šeimininkės.

Vakarienėje dalyvavo Šv. An
tano parapijos klebonas kun. 
W. Stanevičius, kun. K. Sima
navičius, kun. V. Kriščiūnevi- 
čius, rež. J. Pusdešris su ponia, 
choro talkininkai Marijonas Sa
jauskas su ponia, Jonas Jurgu
tis ir per 50 choristų su savo 
šeimomis. *'*

Vakarienės metu choro admi- 
; nistratorius J. Orentas per kleb.

Sukauskas šoka Detroite tautinį 1 
(Foto Edv. Vasiliausko) ,

negalėjo ilgiau kaip metus pasi
likti Detroite ir dirbti lietuvių 
tarpe. Dalyvis j

GABIJOS TUNTO STOVYKLA 1

' kun. W. Stanevičių įteikė para
pijai 700 dol. auką.

I Prisiminta neseniai statyta 
operetė, solo, duetais ir trio 
pakartota jos ištraukos, sudai
nuota Žilevičiaus daina “Pasa
kyk mergele” ir daug, daug ki
tų dainų, kurių choras savo re
pertuare turi nemaža, 

i Choristų tarpe jaučiamas 
tarpusavis nuoširdumas, glau
dus bendradarbiavimas. Linkė
tina, kad ir šiais metais choras 
sėkmingai dirbtų. P. J.

TRUMPAI
j . Chester Nashlon (Nashlenas) 
susituokė su Margaret Smailis 
birželio 2 d. Dievo Apvaizdos 

i parap. bažnyčioje Jaunieji yra 
’ Lietuvos Vyčių 79 kp. nariai.
! Išskrido povestuvinėn kelionėn 
!į Havajus. Jaunoji yra Magda
lenos Smailienės dukra.

— Antanas ir Ona Locaitis 
mini auksinį vedybų jubiliejų. 
Jie susituokė Franklin, Pa., 
1912 m. birželio 13 d. Antanas 
yra ilgametis LRKSA narys.

— Mirusieji: a. a. Jack Po
cius, 68 m., gyvenęs Dolphin 
gatvėje mirė birželio 4 d. Palai
dotas birželio 8 d. Grandlawn 
kapinėse. A. a. Jonas Stašaitis, 
67 m., gyvenęs Joy gatvėje, mi 
rė birželio 8 d., palaidotas bir
želio 11 d. iš Dievo Apvaizdos 
bažnyčios.

— Detroito laiškanešiai ruo
šia metinį pikniką sekmadienį, 
birželio 24 d. Walled Lake par
ke. Pelnas skiriamas labdaros 

! reikalams. Detroito laiškanešių 
; unijos iždininkas yra lietuvis 
Juozas Kratage.

— Švento Antano lietuvių pa 
rapijos mokyklos mokslo metai 
baigėsi ir specialius pasižymėji
mus gavo Mindaugas Kutkus, 
Ramutė Misiūnas, Mary Ann 

: Boris ir Peter Prsavage. 
į — Birželio trėmimų sukaktis 
bus specialiai minima Lithua- 

I nian Melodies programos metu 
šį šeštadienį, birželio 16 dieną 
5:30 p. p., radijo stotis W.J.- 
L.B., banga 1400 kilo.

— Antanas ir Ona Ramučiai 
mini gimtadienius. Gimtadie
nius taipgi mini Jonas Vaitkus, 
Catherine Lakomski. rjv

STOVYKLŲ REIKALU 
DAINAVOJE

Jaunučių stovykla Dainavoje 
prasidės birželio 23 d. 2 vai.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. birželio mėn. 14

p. p. ir baigsis liepos 7 d. Re
gistraciją vykdo Jonas Buitkus 
8025 Logan, Detroit, Mich., tel. 
VI -12596. Skambinti nuo 5-9 
vai. vakare (darbo dienomis).

Mergaičių stovykla — nuo 
į liepos 8 d. iki liepos 22 d.

Moksleivių at-kų stovykla — 
' nuo liepos 22 d. iki rugpiūčio 
, mėn. 4 d. Registraciją vykdo 
i Jonas Buitkus, telef. VI -12596.

Vyčių jaunių stovykla — nuo 
rugpiūčio 5 d. iki rugpiūčio 11 d.

At-kų sendraugių savaitė — 
nuo rugpiūčio mėn. 12 d. iki 
rugpiūčio 19 d.

Studentų at-kų — nuo rug
piūčio 26 d. iki rugsėjo mėn. 
8 d.

J

Birželio 15 d. Dainavoje įvyks 
L.S.S. Detroito skyr. “Finis Se-

mestri” šokiai. 2 vai. p.p. įvyks 
sporto rungtynės, o vakare — 

( šokiai.
Birželio 16 ir 17 d. studentai 

ateitininkai rengia stovykloje 
; studijų dienas.

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

TV RADIJAI, HI-FI. VĖSINTUVAI 
( Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta

M O V t NG
Apdraustas perkraustymas iŠ 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

3415 S. Lituanica Avė.
Tel. FKontier 6-1882

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.

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.

-
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LEOS TEXACO SERVICE
PILNAI UŽBAIGTI MECHANIŠKI DARBAI

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

Leonas Franckus, sav.

Šiais metais Gabijos tunto 1 fž: 
skautės stovyklaus nuo birželio i ’M- 
23 d. iki liepos 8 d. Stovykla, 
vyks — Highland statė Recrea- 
tion Area, Milford, Michigan. 
(Netoli Pontiac, ten kur buvo 
Tautinė stovykla) . Stovyklos 
mokestis $28 už i dvi savaites, j 
Vykstančioms kelioms skau
tėms iš vienos šeimos daroma 
nuolaida. '

Stovyklai vadovaus S. Jūratė 
Pečiūrienė — stovyklos virši
ninkė, v. si. Albina Atkočaitie- 
nė — jaun. skaugių vadovė, ps. 
Aldona Page — meninės pro
gramos vedėja.

Stovyklautojos stovyklon at
vyksta 12 vai. šeštadienį, bir
želio 23 d. Kurios dar neužsire
gistravo, registruojasi pas tun- 
tininkę A. Atkočaitienę LO 

,5-4282.

j Netoliese ir tuo pačiu metu 
stovyklaus ir Baltijos tunto
skautai. Sk.

NAUJA CHORO VALDYBA
Detroito lietuvių Šv. Antano 

parapijos choras, savo metinia- 
me susirinkime, birželio 2 d., iš- 
sirjnko naują valdybą. Dabarti- 

' nę valdybą greta chorvedžio 
t Alberto Mateikos, sudaro Pra
nas Zaranka ir Janina Mikulio- 
nienė. Choras metų laikotarpy- j 

i je dalyvavo: Vasario 16-sios ; 
I šventės minėjime, birželio trė- !

Tel. GR 6-9555

SKIP’S 
Liquor Store

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

S E L F 
SERVICE

JUNE — BIRŽELIO 14, 15, 16 D. D.

GUILD BLUE RIBBON BRANDY
84 PROOF Fifth $3.09

STOCK 10 YR. OLD IMPORTED
BRANDY Fifth $3-79

ARKOM COCKTAILS
MARTINI OR MANHATTAN Full Quart $2-69

GRA1N ALCOHOL 190 PROOF
U. S. P. Fifth $4-89

POPULAR BRAND OF BONDED 
BOURBON WHISKEY Fifth $3.09

IMPORTED DON “Q.” RUM
LITE OR GOLD ' Fifth $2-98

KAHLUA IMPORTED COFFEE 
LIQUEUR . Fifth $4-98

CREME DE MENTHE
GREEN or WHITE 60 PROOF Fifth $2-59

SEMKOV VODKA 80 PROOF Fifth $2-49
CANFIELD BEVERAGES 

Ali flavors 6 Quarts for ,99c .♦

o&Jooį

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

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

Dėl visų informacijų kreipkitės į

Mutual Savings
anJ ^^issocialion

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

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

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.

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

Telef. VVAIbrook 5-5121

ES

-Kastik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

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

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

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

6211 South Western Avė. krautuvė
£
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Racine, Wisc., strazdas peni vaikus, kurių vienas yra baltas. Tai 
retas atvejąs, nes baltas strazdas pasitaiko tik vienas iš 10,000 
perėjimų. (UPI)

TARPTAUTINIS FUTBOLAS IR MŪSŲ 
TAUTINIAI ŠOKIAI

Šio laikraščio puslapiuose jau 
buvo minėtos Chicagoje vyks
tančios tarptautinės futbolo ly
gos pirmenybės. Prieš dvi sa
vaites laiko keli šimtai lietuvių 
stebėjo pirmas lygos rungty
nes, kurių metu susitiko brazi
lų Amerika ir italų Palermo ko
mandos. Iškilus žaidimas paten 
kino ir išlepintą futbolo mėgė
ją.

Šį penktadienį, birželio 15 d., 
tame pačiame Soldier Field sta
dione žais Meksikos Gvadalaja- 
ra ir Jugoslavijos Hajduk ko
mandos. Rungtynės prasidės 
8:15 v. v. Priešžaismy susitiks 
Mihvaukee Serbians ir Midwest 
United. Pastaroj komandoj bus 
ir lietuvių žaidikų. Ji sudaryta 
Midwest Soccer Promotion or
ganizacijos, kuriai, kaip žinoma 
priklauso ir LFK Lituanica. Šių 
rungtynių pradžia 6:30 v. vak. 
Numatoma, kad futbolo rung
tynes stebės apie 20,000 žiū
rovų.

Atsilankę į rungtynes turės 
progos pamatyti ir mūsų tauti
nius šokius, šia proga, dviem 
atskirais pasirodymais, Jauni
mo Centro Studentų Ansamb
lio tautinių šokių grupė pašoks 
šešis šokius. Tautinių šokių gru 
pei vadovauja Leokadija Braž- 
dienė. Supažindinti gausius žiū
rovus su mūsų tautiniais šo
kiais yra* pakviesta Žibutė Bal- 
sytė-Brinkienė.

Visi lietuviai kviečiami į įvyk 
siančias rungtynes atsilankyti 
ir pasigrožėti puikiu futbolo žai 
dimu ir mūsiškio jaunimėlio 
reprezentacija. Kartu visi kvie
čiami pasinaudoti papigintais 
bilietais, kurie gaunami Litua- 
nicos būstinėje, 2622 W. 69th

MŪS KOLONIJOSE 

Waukegan, III.

Stovyklavo skautai

Grupė Chicagos Aušros Var
tų, Kernavės ir Juodkrantės tun 
tų skaučių su savo vadovėmis 
ir dvasios vadovu š. m. birželio 
mėn. 10 d. stovyklavo dr. R. 
Geniočio gražioje sodyboje. Va
kare prie degančio laužo, skau
tės susirinkusius pralinksmino 
ir jaunatviškai nuteikė gyva 
skautiška programa. Būtų ge
ra, kad kas nors ir vietos lietu
višką jaunimą pamėgintų į skau 
tiškas gretas suorganizuoti, nes 
buvusių skautų vadovų Wauke- 
gane esama.

Tradicinis parapijos choro pik 
nikas bus liepos mėn. 22 d. J. 
Kavaliūnas įpareigotas surasti 
piknikui tinkamą vietovę. Vasa
ros metu choro repeticijos nu
traukiamos iki mokslo metų pra 
džios. P. Liūnai

Street. Pirkdami iš Lituanicos 
bilietus papiginsite savo įėjimą 
ir drauge paremsite patį klubą,

| kuris pagal veikiančius nuosta-I 
j tus būtinai turi išplatinti nusta 
tytą ibilietų skaičių. ptr,

umnnmmiiiiiiiiiiiiiiiKiiiimiiiiiiimiii

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

I. MIGLINAS
2549 IV. 69lli St. H a. PR 6-1063

'uililimiiilllilllllllllliilllllllllllilillllliir

VALYMAS
kilimai, apmušti baidai 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050
Atostogose birž. S—24 d. imtinai.

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas Ir 
apdraustus perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, Iii.

» 10%, 20%, 30% pigiau mokėsite© 
:į už apdraudą nuo ugnies ir auto-S 
Hmobilio pas <
I FRANK ZAPOLISI

3208)* liest 95th Street
'Jhicago 42, Illinois f Tel.- GA. 4-8654 ir GR. 6.4339.®

MOVING
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš tol’- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. W8 5-8063

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

tik vieną temperatūrą — VĖSIĄ

LENGVAS 

IR TINKAMAS 

DABAR IR IŠTISĄ 

VASARĄ

Įkainota 039-50 ir virš. 

Kreditas nemokamai

H. S K I G A N
RŪBAI, SKRYBĖLĖS, BATAI IR KITI REIKMENYS 

VYRAMS IR JAUNUOLIAMS

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

HOLLYWOOD LELAND HOSPITAL
IN HOLLYYVOOD, CALIFORNIA, 6234 LELAND YVAY 

HAS EXCELLENT IMMEDlATE OPENINGS FOR

* Registered Nurses * Charge Nurses
Openings on all shifts. These are full tijne positions in fully 
eąuipped 81 bed hospital, now expending to 100 beds. Excellent 

personnel policy, good salaries plūs differential for shifts. 
Work in a friendly community, nearby rooms and 

apartments available.
Write or apply direct to:

Director of Nurses, Hollywood 2-0941 (call before 5 p. m.)

IDEAL FOR CAPITAL GAIN 
ALIi HEALTH PORCBS SALE! 

Established For Many Years 
N,car Wiseonsin Delis 

DRV CLEANING PETROLEUM 
PLANT

On Main Street and heart of Vaėa- 
tion land. Good going yr. round 
business. Jloofa sh-otv excellent pro- 
fits and terrifie polenthil of inc.reah- 
ed business. Deni diiroct tvitli owner, 
low rentai and overhead. Asking 
$18,000 oi- best. ofler. Get your nio- 
ney baek in a eoupl'e of years and 
earn excellent living. Terms.

MAl'STON DKESS CLUB 
Maustom \Vis. VI 3-6371

Mūrinis. 2 butai ir biznis. Alyva 
radijatoriais šildymas. 2 tinto, gara
žas. $12,000.

Gera proga. Didelis pajamų na
mas. 2 butai — 7 ir 3 kamb., 2 ka
binetinės virtuvės. Naujas alyva šild. 
Apsauga nuo potvynio. Alum. lan
gai. Garažas. $16,700.

ii kamb. mūras. Labai modernūs 
Įrengimai, karpetai. Medžio iškaltas 

I rūsys. Naujas gazu šildymas. $20,000.
———— ———---- — — — — — Didelė rezidencija. 9 kamli. 50 p.
HELP WANT,ED — MOTERYS ‘ lotas. Moderni virtuve ir vidaus su

RŪTOS RESTORANUI reikalinga
VIRĖJA

Telef. PRospect 8-3493

”T^ū(cb15oy,/

Joes \fc~.6es6f

WISI FOLKS CALt IT

II
The

HOUSE PAINT {
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. Westsrn 
CHICAGO 29, ILL.

PR 6-1300

MARQUETTE PARKO CENTRE

tvarkymas. Alyva šild. Garažas.
I $24,500.

Gage Parke. 3 butai — 6 kamb. ir 
: 2 po 3 kamb. Prašo $20.000,

Arti ■laiminio Centro. 5 butu mū- 
' ras. Naujas alyva šild. Apie $0.000 
| nuomos. $32,200.
' Arti 63-eios ir liedzie. 0 kamb. 
bungalotv. Gazu šild. Karpetai. Ga
ražas. $17,S50.

8 kamb. bungalow. 1 10 vonios.
Gazu šiidvmas. Garažas. Arti parko. 
$17,300.

Tik 815.700 už G kamb. namą.
Naujas alyva šildymas. Alumin. lan
gai.

Arti mūsų. Beveik naujas 4 
kamb. mūras. Aukštas stogas. Alu
min. langai. Gelež. tvora. Sausas rū
sys. Garažas. $I9,800._ '

Kaip iš granito. Mūro rezidencija 
ant. 43 p. loto. Žavus 7 kamb-. 4 
dideli mieg. Karpetai. keramikos 
vonios, čerpių stogas. Dienos kaina.

Naujas kaip pasakoj. 6 kamb. mū
ras. Apie 40 p. lotas. 1 % vonios, 
Įrengtas rūsys, virtuvė, karpetai,
garažas. $20,000,

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

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI
Mūrinis visiškai naujas — 2 butai 

po 3 mieg., angliškas rūsys, įmon
tuotos keptuvės ir virimo plytos, 
karšto vandens šild., 2 atskiri gazo 
pečiai, 2 pilnos vonios kiekvienam 
bute, atskiri įėjimai j kambarius, 
(galimos 4 nuomos), “Termopane” 
stiklai, daug įvairių priedų., tik 2 
blokai nuo Marąuette p. bažnyčios ir 
mokyklos. Kaina prieinama.

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

KAIRYS REALTY, 2501 ff. 69th ST. HE 6-5151
LIETUVIAI PLEČIASI LEMONT

Sklypai mieste, visi patogumai, po $1,500. 5 akrai, jaunas sodas, 6 kamb. 
ros. $17,500. Pajamų nuosavybė ir gražus 2-jų akrų sodas. 4 butų namas, 
geros rendos, turi būti parduotas. Bizniui patalpa, 3 kamb. užp. viršuje 
butas — $8,000. Labai gera vieta dėl motei ir Night Club, nebrangiai.

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

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

Savininkas parduoda 5 kamb. 
mūr. bungalotv. Moderniška virtu
vė. Plytelių vonia. 2 maš. mūrinis 
garažas. Apylinkėje šv. Ritos par.

HE 4-9072.

E X T R A ! E. X T R A !
Cicero, tik blokas nuo šv. Antano 
bažny., 3-jų butų namas 6—6-—5 
kamb. Pilnas skiepas, karšto vand. 
šiluma. Pilna kaina $23,500. Tel. 
656-2233.

PARDUODAMI 2 biznio lotai, pi
giai. 8247-49 Stony Island Avė., 
Tel. YArds 7-2557.

$12,500. 2-jų butų namas, bar- 
genas. Arti 27th ir S. Ridgeway. 
2 po 6 kamb. Gazu apšild. Mokes
čiai tik $160. Garažas. Įmokėti 
$2,000. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LA 1-7038.

Marąuette Parke savininkas par
duoda 3-jų butų mūr. namą su 
garažu. 2 po 5 kamb. ir 3 kamb. 
$276 pajamų per mėn. $31,000. 

WAIbrook 5-8416

3-jų miegamų bungalow. 3819 
Į S. Highland Avė., BertvyiL Gazu 
įkarštu oru apšild. Platus sklypas. 
Skambinti nuo 9 iki 9 BI 2-3695.

8 butai po 4 kamb. Visi patogu
mai. Pelnas $420 per mėn. Kaina 
$23,500. Tarpininkams apmokama.
2214 W. 18th Place, HA 1-1954.

GERAS INVESTAVIMAS 
13 butų Marąuette Parke. 5 po 4 
kamb. ir 8 po 2y2 kamb. Pajamų 

I$13,680 per metus; išlaidos ir dže- 
nitorius $5,523. $87,000 pilna kai
na. Susitarimui skambinti —

LA 3-0990

HELP VVANTED — VYRAI

BENDRAS FABRIKO DARBAS 
POPIERIO FABRIKE

Geras pradinis atlyginimas 
Daug priedų

W. A. JOHNS PAPER CO., 
2201 S. Union

REIKALINGAS PIENO 
IŠVEŽIUOTOJAS 
(Route Salesman)

Bolger Farms Dairy
7601 So. Westem Avenue

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
R E. AL ESTATE REAL ESTATE

Biznio mūras prieš parką, 2 nro- 
, dėmūs butai. Muisto prekyba apie 

$50.1100 metinės pajamos. Garažas.
1 Už $33,300.

Naujas niūras. 2 modernūs liūtai 
pn 5 kamb. Arti mūsa. Atskiri šil
dymai. Objektas $39,500.

šiai 1'/> aukšto mūras. G metu, 2 
būtai —- 5 ir 4 kamb. Atskiri gazu 
šildymai. Aiiimill. langai. Garažas. 
$32,000.

Pigiau nerasite, čia pat 4 butą 
mūras. Naujas alyva šildymas, ir sto
gas ir alumin. langai. Garažas. 
$44.400.

Gage Parke. 2 butų mūras. 3 au
to. mūr. garažas. Radijatoriais — 
gazu šild. $20,900.

Naujas 5 jį kamb. mūras. Alumin.
| langai. Geležinė tvora. Gražus lotas.
. $ I 9,300.

Prieš parka liuksus. Įrengtas 5% 
kamb., 7 metų. mūras. 1% vonios, 

i Alum. langai. Garažas. $22,200.
Pajauni mūras. 2 butai — 4 ir 2 

kamb. Alyva šild. Gage Parke. —
I $15,900.

Našlė parduoda pigiai. 1% aukšto 
i mūrą su garažu. Apsauga nuo pot- 
| vynio. 5 ir 3 kamb. butai. $28,400.

Brighton Parke. 4 butai po 5 
kamb. Apie $3,200 nuomos. Atskir.

1 šildymai. Kaina $24,000.
Meilinis — apkaltas. 3 butai ir 

[ biznio patalpa. Apie $4,000 nuomos.
J r šiandien vertas daugiau $10,000.

Kitur — 3-jų aukštų, mūras. 5 po 
4 kamb. Atskiri šildymai. Pelningas 
namas už $15,300.

Mūrinis 2x6 nauja.1 plesteriuotas,
2 šild. gazu. garažas, platus lotas, 
aukšta pastogė, 44 ir Talman, sku
biai už $27,900.

Mūrinis pajauni namas ant dvi
gubo loto, virš $10,000 įeigų me-1 
tams, alyva šild., Marąuette p. ra
jonas, kaina sumažinta iki $54,000, 
įmokėti $10,000. Nedelskite!

Medinis lĮį aukšto (5 ir 3 viršuj) 
i pilnas rūsys, virš 30 p. lotas, mo
dernizuotas vidus, $14.900.

Meilinis namukas, 8 miegamieji, 
gazu šildymas. Brighton P-ke, netoli 
nuo Archer, žemi mokesčiai. Gražus 
sodelis. Tik $12,000.

Meilinis bungalotv, 6 kamb. Arti 
mokyklos, švarus ir gražus. $14,900.

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

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

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

Turime daug ir įvairių namų vl- 
! sose kolonijose, parūpiname pasko
las. notarizuojame dokumentus, pil
dome Income Tax.

ŠIMAITIS
REALTY —- INSURANCE 

2737 W. 43rd St. CL 4-2390

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

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

2. Parkholme mūrinis 4 butų: 8— 
3 — 3 — 4. Dviejų .mašinų garažas

3. Parkholme mūrinis 2 butų: 2 
po 6-šls kamb., mūrinis garažas. 
. . 4. 4 kamb. mūrinis. 2 miegamieji.

i Garažas. $12,900.
5. Medinis 4 butų namas: 4—S— 

)2—2, Tik $12,500.
1 6. Du po 4 kamb. 45 pėdų sklypas,
šviesūs kambariai. Tik $3,500 įmo
kėti.

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

8. Parkholme beveik naujas 5 
kamb. bungalotv. Palikimas. Vertas

i pamatyti.

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

OL 2-9589

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuom. apšildoma krautuvė su 
5 kamb. buteliu. Tinka delikatesų 
kr., užkandiniai arba bet kokiam 
bizniui, Bridgeporte. Nuoma $150 
mėn. Apžiūrėjimui skambinti iki 

! 2 v. p. p. 523-5882.

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

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

2-jų butu mūr. 5 ir C kamb. Gazu 
karštu vand. šildymas. Garažas. Ar
ti 61-os ir Richmond. $28,450.

1 Vt aukšto mūr. 5 kamb. apačioj 
ir 3 kamb. viršuj. Rūsys. Gazu šil
dymas. Arti 04os ir Francisc.o, 
$17,500.

5 kamli. mūr. Uždaras porčius. 
Alyva šildymas. Garažas. Arti 66-os 
ir WaslilenawL $17,900.

6 kamb. mur. oelagou. Moderni
zuotas. 1 % vonios. Nauja karštu 
vand. šiluma. Garažas. Arti 63-os ir 
Rulaski. $21,500.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE

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

8i-a ir Mozart. mūr. bungalovv, su 
4 mieg., 10 metų senumo, garažas. 
$23,500.

Brighton Parke barngenas, skubiai 
parduodamas namas su “cleaning” 
bizniu. Modern. butas ir geras biz- 

■ nis. Pirksite nedaug įmokėję. Kaina 
į $13,900.
I Dėmesio! Prie Šv. Kryžiaus baž. J 
; mūrinis namas — 3 butai ir kepyk- ' 
la. Naujas kepyk. krosnys. Geras 

j biznis. $28,500.
Prie California ir 65-os. Mūr. 2

i butai po 4 kamb. Naujas šildymas. 
|2 maš. garažas. Tik $19.500.

VAINA REALTY
6540 S. WESTERN AVĖ. 

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

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

dymas alyva. Garažas. $85,000.
S aprt. 5, 4 ir 3 kamb. Atskiri 

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

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

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

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

Sav. Išeina pensijon ir parauoaa 
Dclavan Wisc. netoli Lake Geneva 
33 kamb. h.otel su resioranu. taver
na ir 6 k. namu naujam sav. Viso 
5 namai. Biznis tarp $17-25,000 
metams. Kaina $60.000, arba mainys 
j mūr. namą Brighton Parke.

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

Telef. CL 4-7450 arba £ĄJ^°46

Marąuette ant Talman Avė., netoli 
69th St. parduodamas geram sto
vy, 2-jų fletų mūr. namas ir 2-jų 
maš. naujas garažas. Dėl apžiūrė
jimo šaukite PRospect 8-3792.

3442 SO. HAMILTON AVENUE 
j Parduodami nauji 2-jų butų, 3

miegamųjų mūriniai namai
Aukštas rūsys apsauga nuo po

tvynio. Gazo šilima. Ąžuolo medis. 
Tikras plasteris. Atdaras apžiūrė
jimui sekmadienį nuo 1 iki 6 va
landos. “Builder”. PR 8-7392.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

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

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

STANKUS
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2018

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančianskag instaliuoja vi 

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

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

<444 B. Westem Av** 
Chicago », HL 
Tel. VI 7-8447

ūjž kamb. mūr. 3 mieg. 2 m. se
numo. 60 p. sklypas. Gazu šildymas. 
Arti 72-os ir Harlem. 16,509/

6 luitų mūr. yo 5 kamb. 60 p. 
sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
1’a.rko apylinkėje $59.900.

4 butų mūr. Visi po 5 kamb. '(2 
butai po 3 mieg.). Alyva, karštu 
vandeniu šildymas. Rfttr. garažas. 
Arli «(l-os ir Wasbtenąw.: $49,900.

TINKAMAS DIDELEI ŠEIMAI
8 kambarių mūr. bungalow Mar

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

1 MĖTĮ! 2 BUTŲ MUR.
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 2 kamb.
Mūr. Gage Pk. Alyvos šiluma. Že

mi taksai. $15,500.
5 METŲ MUR. BUNGALOIV

4 % kmb. Gazo šiluma. Ąpsaug* 
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 rūsyje 
$380 men. pajamų. Kaina $43,000. 

VASARVIETE
Su baru ir restoranu Beverly Shc 

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

P. LEONAS: ■ '
KKAL ESTATE

2785 Wesi 7lst Skeei
Tel. IVAIbrook 5-6018

Nauj. mūr. 2x5 Į£ (S m.)—,$36,500 
Nauj. mūr. bung., garažas—$18,900 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29,500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—$16,900 
Didelis pasirin*. gerų Ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ LA 8-8884

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

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

Perskaitę "Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti.

Platinkite “Draugą”.
CONTRACTORS

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

Tel.: PR 8-4268 ir TE 9-5581
__________ ____________________ /y

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

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

LA 1-6047, RO 2-8778

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKADE, ST 8-9272
HEATING CONTRACTORS
Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildimus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners. Ty
nos (gutters) iki 8 metų, išsi- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenua 
Chicago 23, niinois 

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0412

1 CONSTRUCTION C0.
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAlI

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 3-0703 CL 7-2094 Chicago, Hl.



MŪSŲ KOLONIJOSE

Anglijos karalienės motina atvyko j Kanadą devynioms dienoms. 
Nuotraukoj matyti karalienė Montrealyje, lydima gub. Vanier 
(kairėj) ir min. pirm. Diefenbaker. (UPI)

Baltimore, Md.

šeštadieninė mokykla

Gegužės 19 d. Baltimorės Lie
tuvių šeštadieninė mokykla, vi
si jos 8 skyriai, laikė keliamuo
sius ir baigiamuosius egzami
nus. Gegužės 26 d. mokykla bu
vo pakviesta aplankyti Lietu
vos pasiuntinybę Washingtone. 
Ministeris J. Rajeckas, kreip
damasis į mokytojus ir moki
nius, tarp kitko pasakė, kad 
kiekvieno lietuvio šventa parei
ga kovoti už lietuvybės išlaiky
mą ir Lietuvos išlaisvinimą. 
“Jei mes, laisvėje būdami, ne
kovosime, tai kas gi kovos?” — 
baigė ministeris. Mokyklą suti
ko ir priėmė Rajeckas ir pa
siuntinybės patarėjas Bačkis su 
poniomis. Gražiai atsigaivinus 
skaniais gėrimais ir užkan
džiais, apžiūrėjome iš Lietuvos 
gautas retenybes, pavyzdžiui, ne 
seniai ypatingu būdu gautą iš 
Lietuvos iš duonos padarytą 
rožančių ir kt. Atsisveikinę su 
mielais šeimininkais išvykome 
kitų sostinės įžymybių apžiūrė
ti. Ta proga mokykla aplankė 
kongreso rūmus, apžiūrėjo di
džiules sales, pilnas meno ir is
torinių kūrinių ir matė įvairių 
lankytojų grupių ypatingas sce 
nas, pavyzdžiui, viena keistais 
rūbais apsirengusi grupė tik su
silenkus prie žemės ir pasimel
dus ėjo rūmų lankyti. Taip pat 
aplankėme Arlington kapines, 
kur stebėjome Nežinomojo Ka
reivio kapo sargybų pasikeiti
mą. Iš ten nuvykome į zoologi
jos sodą. ir vėliau grįžome į Bal ■ 
timorę. Mokyklos ekskursija su 
sidėjo iš 6 mokytojų ir 50 mo
kinių.

Birželio 2 d. Šv. Alfonso pa
rapijos mokyklos salėje, kur pa
rapijos klebonas prel. L. Mende- ! 
lis mielai leidžia ir šeštadieni
nei mokyklai dirbti, vyko šešta- 
dieninės mokyklos tryliktųjų; 
mokslo metų užbaigimo ir abi
turientų išleidimo aktas. Mo
kyklos vedėjas Kazys Pažemė- 
nas pranešė susirinkusiems, kad 
nuo 1955 m., kuomet buvo iš
leista pirmoji šios mokyklos lai
da, mokyklą baigė 37 abiturien 
tai. šiemet baigė Aristidas Čip- 
kus, Romutė Doliauskaitė, Vin
cas Dūlys ir Virginija Vašky- 
tė. Mokyklos vedėjas, įteikda
mas abiturientams atestatus, pa 
reiškė, kad šie atestatai yra 
daug didesnės reikšmės už bend 
rųjų mokyklų atestatus: čia ei
na kalba apie lietuvių tautos 
išlikimą; kaip kareivis prisie
kia ginti tėvynę iki paskutinio 
kraujo lašo, taip gavę lituanis
tinės mokyklos atestatus pasi
ima didžiąją mūsų pareigą — 
išlikti lietuviais ir kovoti už 
Lietuvos laisvę.

Po to sekė dr. S. Ankudo J 
skirtų premijų įteikimas. Dr. S. 
Ankudas yra paskyręs mokyk
lai 300 dol. metams mokyklos 
lankymą ir pažangumą skatinau 
tiems tikslams. Dvylikai geriau
sių mokinių buvo įteiktos premi
jos ir 1 ir 2 skyr. — dovanėlės.

Šv. Alfonso parapijos dvasiš
kuos atstovas kun. A. Drangi
nis, sveikindamas abiturientus, 
palinkėjo jiems geros sėkmės 
gyvenime ir pareiškė, kad “Kur 
bebūtumėt ir ką beveiktumėt, 
neužmirškit, kad esate lietuviai 
ir veikite lietuvių tautos labui”. 
LB Baltimorės apylinkės pirm. 
J. Šilgalis pasveikino baigusius, 
palinkėjo jiems būti pavyzdin
gais lietuviais ir įteikė dovanų 
po dvi knygas ir LB nario kny
gutes. Po akto įvyko poeto Mai
ronio 100 metų sukaktuvių mi
nėjimas, gražiai pravestas mo
kytojos Danutės Klimienės. Kar 
tu su ja salę gražiai papuošė 
studentė menininkė Vida Misiū
naitė.

. Jono Lietuvniko 80 m. amžiaus 
suka Irtuvės

■

Birželio 23 d. 7 vai. 30 min. 
Lietuvių salėje ruošiamas daug 
dirbusio lietuviškose organiza- 

I cijose ir stambias sumas, iš vi
so virš poros tūkstančių, paau
kavusio lietuviškoms organiza
cijoms; Vasario 18 Gimnazijai, 
Vilties draugijai, Balfui ir Liet. 
Bendruomenei, baltimoriečio Jo 
no Lietuvniko 80 m. amžiaus 
sukaktuvių minėjimas, su mu
zikine programa — smuikinin
ke Pumpolyte iš Philadelphia, 
Pa., akompanuojant pianistei 
Elenai Juškauskaitei-Bush.

Minėjimą ruošia Tautinės s- 
gos Baltimorės skyrius. K. P.

New York, N. Y.

Naujų narių vajus

Didžiajame New Yorke gyve
na keliasdešimt tūkstančių lie
tuvių.

Tik keli šimtai iš jų dalyvau
ja lietuvių visuomeninėje veik
loje ir remia Balfą.

Tik keliasdešimt lietuvių yra 
aktyvūs Didžiojo New Yorko 
Balfo skyriaus nariai.

Tik vienas doleris metams ir 
geras lietuviškas charakteris 
— reikalaujama iš Balfo nario 
(Balfo Įstatai).

Balfo organizacijai labai gvar 
bu turėti kuo didesnį narių 
skaičių reprezentacijai, šalpos 
ir beartėjančio XI Balfo seimo 
reikalams. Narių skaičiumi rū
pinasi direktoriatas, centro va
dovybė ir šimtojo New Yorko 
skyriaus valdyba, kad tuo su
stiprintų Balfo prestižą ir gautų 
daugiau lėšų lietuvių šalpai.

Todėl labai prašome tapti 
Balfo nariu ir atsiųsti po vieną 
dolerį nario mokesčio metams 
už vieną prirašomą asmenį: 
Balfo 100-sis Sk. 105 Grand 
St. Brooklyn 11, N. Y.

Mes tikime, kad įsirašydami 
į Balfo narius ir savo auka šelp 
darni Lietuvos kankinius bei 
tremtinius, geriausiai atžymėsi
me 1962 m. baisųjį birželį.

L. Norkis, sekr.
J. Galminas, pirm.

minėjimą birželio 17 d. 3 vai.
! Šv. Kazimiero parapijos svetai 
: nėję.

Minėjime kalbės teisininkas
Jonas Jasaitis, Amerikos Lietu
vių Bendruomenės Centro Val
dybos pirmininkas.

, i
Meninėje programoje daly- Į 

vauja jaunimas ir vietos meni
nės pajėgos. Po programos — 
vaišės.

Rengėjai tikisi, kad minėjime 
dalyvaus visi susipratę mūsų 

, tautiečiai tuo pagerbdami mūsų 
kenčiančios tėvynės atminimą.

Nuošrdžiai kviečiami visi at
silankyti.

Alto sk. valdyba

Peter P. Simmons
Gyveno 2719 W. 39th Place

Mirė birželio 12 <1., 196Ž,
10:55 v. v., sulaukęs 72 m, am.

Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Frances. žentas John 
Adams, sūnus Stanley, marti 
Patricia, 5 anūkai. brolis 
Charles, jo duktė Virginia. pus
seserė Vaieria Rush su šeima, 
kiti giminės, draugai ir pažį
stami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje. 3307 S. 
Kituanica Avė.

Racine, Wisc.

Birželio įvykių minėjimas

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Racino skyrius rengia Lietuvos 
—Latvijos — Estijos okupaci
jos metinių ir birželio įvykių

Laidotuves įvyks šešt., bir
želio 16 d., iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas i Šv. Agnės 
parap. bažnyčią., kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielą. JPo pamaldų bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Duktė, sūnūs, mar
ti, žentas ir anūkai.

Laidot. direkt. Antanas M. 
Phillips. Tel.'' YArds 7-340 I.
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Mylimai motinai
A. -f- A.

KAZIMIERAI DUBINSKIENEI mirus, 
DAKTARAMS DUBINSKAMS

nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi 
Reiniy šeima

Liūdesio valandoje mielą švogerį
DR. VIKTORĄ DUBINSKĄ ir p. 
MARIJĄ DIČPINIGAITIENĘ

su šeima, mirus jų brangiai motinai
A. t A. KAZIMIERAI DUBINSKIENEI,
giliai užjaučia

Dr, Jurgis- Gurklevičšus su šeima

A. + A.

KAZIMIERAI DUBINSKIENEI mirus, 
mielą švogerį dr. Viktorą Dubinską ir Ma
riją Dičpinigaitienę su šeima giliai užjaučia
me ir kartu liūdime.

Dr. Jonas Gurklevičšus su šeima

'mas birželio 23 d., Joninių išva- 
| karėse, Minkowskio parke, tarp 
Kenoshos ir Racine ,ant 32-jo 
kelio.

Programą išpildys Vytauto 
; Didžiojo šaulių kuopos Chica
goje menininkų grupė. Laužą 
uždegsime temstant.

Veiks baras ir virtuvė. Bus 
šokių muzika. Pradžia 3 vai. p. 
P-

Maloniai kvieč-iame visas ir 
visus šioje gražioje iškyloje da
lyvauti. Čia bus galima links
mai ir jaukiai pabuvoti, pasi
džiaugti gamta, pasigrožėti 
liepsnojančiu laužu, pasigėrėti 
programa, prisiminti lietuviškas 
tradicijas, pasveikinti švenčian
čius vardadienį ir pasivaišinti 
pakilioje nuotaikoje.

DLK Kęstučio šaulių kp.
JONINĖS

Senovinė tradicinė lietuvių 
šventė. — Joninės — vėl šiais 
metais bus pravesta, kad sve
tur gyvenantieji lietuviai neuž
mirštų gražiųjų tėvynės papro
čių.

Joninių laužas bus kūrena-

— Tikėjimui skleisti kongre
gacija šiuo metu, kaip praneša 
kardinolas Agagianian, turi 744 
misijas su 44 milijonais katalikų i 
ir 4 milijonais kandidatų. Šia- : 
me darbe yra 24,000 misijonie- 
rių.

JADVYGA JASIONIS
Gyveno 662 General Scott Road, VVayne, Pennsylvania

Mirė birželio 12 dieną 1962 m., 2 vai. ryte. Gimė ir daug 
pietų gyveno South Boston, Massachusetts.

Pasiliko nuliūdime vyras Jonas, sūnus Jonas, duktė Linda, 
tėveliai Mykolas ir Antanina Saviloniai, sesuo, didžiai gerb. 
Motina M. Adorata, Seselių Kazimieriečių Generalė Vyresnioji, 
Jasionių šeima., daug kitų giminių, draugų in pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Horner Funeral Home koplyčioje, Nor- 
ristown, Pennsylvania. Laidotuvės įvyks penktadienį, birželio 
15-tą dieną; iš koplyčios bus nulydėta į šv. Teresės bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos. Po pamaldų bus nulydėta 
į Kalvarijos kapines.

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

Nuliūdę: VYRAS, SŪNUS, DUKTĖ, TĖVELIAI IR SESUO

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
š. m. birželio 12 dieną, 4:30 vai. p. p. mirė mūsų brangi mo
tina, uošvė ir močiutė

KAZIMIERA DUBINSK3ENĖ
Gyveno 7001 S. IVinchester Avenue
Išgyvenusi Amerikoje 10 metų.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marųuette Funeral Home ko
plyčioje, 2533 West 71st Street. Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
birželio 16 dieną; 9 vai. ryte kūnas bus išlydėtas, iš koply
čios į Gimimo Panelės Švenčiausios parap. bažnyčią, Marųuette 
Parke. Po pamaldų kūnas bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Kviečiame visus pažinuojusius velionę dalyvauti pamal
dose.

Nuliūdę lieka: duktė Marija Diepinigiaitienė, sūnus dr. Vik
toras su žmona Jadvyga, sūnus Andrius su žmona Marija, ir 
anūkės Birutė ir Dalia Dičpinigaitytės ir Saulius ir Ramona 
Dubinskai.

A. • A.

PETRAS P. SALIUKAS
Gyveno 4557 South Wood Street, Chicago, Illinois.
Mirė birželio 12 d., 1962 m., 10:50 vai. ryto, sulaukęs 

40 metų amžiaus. ,
Gimę Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime Lietuvoje: tėvai Petras ir 

Anelė, 2 broliai — Alįuteris ir Ernestas, o Amerikoje liko dėdė 
Adolfas Saliukas, jo žmona Ona, jų dukros Melanie ir jos vy
ras Jonas Rastenis, Sylvia ir jos vyras Anthony Mikulan ir 
jų šeimos, teta Emilia Maskoląitis, ir kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Buvo amžinas narys Šv. Kazimiero Vienuolyno Rėmėjų 
Draugijos.

Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4605 S. 
Hermitage Avenue. Laidotuvės įvyks penktadienį, birželio 15 
dieną. Iš koplyčios 8:45 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus" 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Tėvai, broliai, dėdė ir visi kiti giminės.
Laid. direktorius John F. Eudeikis, Telef. YArds 7-1741.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. birželio mėn. 14

A. -f- A.
STEPONUI PAŠKEVIČIUI mirus, 

p. Paškevičienę su šeima ir dukrą Danguolę 
Vanagūnienę su šeima nuoširdžiai užjaučia
me.

Modestas ir Jūratė Jakaičiai

GUŽAUSKU EEVERLY MILLS GĖLINYŠIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS JOgSb TRYS modernios koplyčios

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. YA 7-1741-2OB3iw 4336-34 South Galitornia Avenue 

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME ,

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst Sf. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1416 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhali 3-2168-09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

cUVAKDAS SAUNURIS — 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, lllth St., PR 9-1355 ir 9-1356

Laidotuvių Direktoriai

6846 SO. WESTERN AVĖ,

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONBD KOPLYČIOS

MAŠINOMS vista
REpublie 7-8606 REpubHe 7-6601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

Tel. REpublie 7-1213 
Tel. Virginia 7-6672

PETRAS MELIONAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 8-3572

3307 LITUANICA AVĖ, Tel. YArds 7-8401

3354 S. HALSTED STREET

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, DLL. Tek OLympic 2-1008
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X Prel. Antanas Martinkus 
džiaugiasi pasisekusiu Šv. Jur
gio parapijos karnavalu: buvo 
gauta daugiau kaip $10,000 pel 
no, kuris dabar labai reikalin
gas užsimojus pastatyti naujus 
namus seselėms mokytojoms. 
Susenusieji namai jau šį mėne
sį bus griaunami ir pasiruošta 
naujai statybai. Karnavalo dar
bininkams antradienį buvo su
ruoštos vaišės, kurių metu prel. 
A. Martinkus padėkojo karna
valui vadovavusiam kun. J. 
Kuzinskui, kun. L. (Vaišvilui, 
kitiems kunigams bei darbštie- 
siems parapieeiams. Po skanių 
vaišių visi susirinkusieji prela
tą pasveikino su gimtadieniu ir 
vardinėmis, sugiedodami sveiki
nimo giesmę. Parapijos komite
to vardu Al. Slakis įteikė do
vaną.

X Ba'fo apskr. valdybos ren
giamajame piknike birželio 17 
d. Bučo darže kalbės neseniai 
atvykęs iš Lietuvos inž. Juozas 
Miklovas. Jisai palies ir skau
džių birželio m. įvykių. Humo
ristinių eilėraščių sutiko pas
kaityti Al. Baronas. Vietoj bus 
galima įstoti į Balfą nariu su 
$1 nario mokesčiu metams. Pa
reiškimai bus gaunami prie sta
lelio. Šiemet narių skaičius rei
kia padvigubinti. Ateikite į tal
ką Balfo-bičiuliai.

X Dr. Jonas Šalna, gyvenan
tis Round Lake, III., anksčiau 
įmokėjęs į Lietuvių Fondą 100 
dol., dabar papildomai įnešė 
200 dol. Dr. J. Šalna moka da
limis iki pažadėtos 1,000 dol. 
sumos.

X A. a. Kazimiera Dullins- 
kienė, 73 metų amžiaus, gyv. 
7001 Winchester, mirė birželio 
12 d. Amerikoje išgyveno 10 
metų. Nuliūdime paliko sūnus 
dr. Viktorą ir Andrių ir duk
terį Mariją Dičpinigaitienę su 
šeimomis. Laidojama iš švč. P. 
Marijos Gimimo bažnyčios Šv. 
Kazimiero kapinėse šį šeštadie
nį.

X Nora Gugienė, Balfo di
rektorė ir Centro Valdybos sek 
retorė kalbės per S. Barkus ra
diją šį penktadienį Balfo reika
lais.

X J Kalvarijos kalnus Wis- 
consine ekskursija išvyksta bir 
želio 17 d., sekmadienį, 7 v. r. 
nuo Šv. Antano parapijos baž
nyčios Cicero, III. Ekskursiją 
rengia Šv. Kazimiero Seserų Rė 
mėjų 9 sk. Norintieji informa
cijų prašomi skambinti tel. TO 
3-5939.

X Dr. O. Bakaitienė, O. Dauk
šienė, I. Railienė ir R. Kriau
čiūnienė, Lietuvos Dukterų d- 
jos narės, aną sekmadienį buvo 
nuvykusios į Manteno psichiat
rinę ligoninę aplankyti lietuvių 
ligonių. Tos ligoninės gydytojo 
dr. Samušio globojamos jos su
rado visą tuziną lietuvių ligo
nių, apdovanojo juos dovanėlė
mis ir nuvežė giedros spindulių 
į jų tamsų gyvenimą. Sveikes- 
nieji ligoniai ligoninės skaityk
loje pasigenda lietuviškos spau 
dos ir labai prašo, kad ten bū
tų siuntinėjamas dienraštis 
“Draugas”. Lietuvos Dukterų 
d-jos įkūrėjas ir pirmasis jų 
kapelionas kun. dr. F. Gurec- 
kas jau baigia studijų gilinimą 
Oxfordo universitete, Anglijoj, 
ir šią vasarą grįžta į Chicagą 
profesūros darbui.

X Povilas ir Liuda Kozirs- 
kiai, gyv. 5432 S. Millard avė., 
šiomis dienomis sulaukė antro
jo sūnaus. Kozirskiai jau augi
na dukrą Vidą ir sūnų Edvar
dą.

X Prel. Pr. Juras,, nuoširdus 
lietuviškos knygos rėmėjas, sa
vo auka įgalinęs išleisti dauge
lį knygų, LB Kultūros Fondui, 
paaukojo 25 dol. Kultūros Fon
das, kurio pirm. yra kun. St. 
Šantaras, leidžia vadovėlius ir 
kitus mūsų kultūrai reikšmin
gus leidinius, todėl reikalingas 
didesnės paramos.

X Visų šventųjų lietuvių pa-' 
rapijos Roselande karnavalas 
pradedamas šiandien vakare ir 
tęsis iki birželio 24 dienos. Kar
navalo vieta yra 108 gatvė ir 
So. iState. šioje pramogoje bus 
visokiausių įdomybių ir praš
matnybių: vaikams žaidimų, do 
vanų, skaniausių valgių ir t.t. 
Kun. kleb. Pranas Lukošius 
kviečia visus į įdomų ir turtin
gą karnavalą.

X černiūtė Marytė ir Mus
teikytė Gražina šios vasaros 
atostogas praleis Europoje foe- 
keliaudamos. Nepaisant išlaidų, 
kurios susidarys, atsiuntė pasi
žadėjimą paaukoti $20 Putna- 
mo senelių namų kambariui, 
kuris bus įruoštas Chicagos ir 
Cicero laboratorijų teknikių- 
teknikų vardu. Šios jautrios ar
timo meilės lietuvaitės dirba 
Chicagos un-te.

X Šv. Jurgio parapijos Šv. 
Vardo d-ja šį sekmadienį 9 v. 
r. eis bendrai Komunijos, Tėvo 
dienos proga. Po mišių su tė
vais bus parapijos salėj bendri 
pusryčiai.

Virginija Bobinaitė, Chicagos

Talka Nekalto Pr. Marijos seserų vedamoj stovyklos iškyloje.
Nuotr. B. Kerbelienės

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Jodelė ir Valiukas vyksta 
į Wasihingtoną. Vadovaudami 
kovai už kongresan įneštų rezo 
liucijų pravedimą, Amerieans 
for Congressional Action to 
Free the Baltic States koordi
natorius Leonardas Valiukas ir 
lietuvių grupės tame komitete 
pirmininkas inž. Julius Jodelė 
birželio 13-16 d. lankosi Wa- 
shingtone. Ten vadovaus platės 
nės apimties baltų delegacijai, 
lankydami kongresmanus, sena 
torius ir kitus įtakingus asme
nis. Iš anksto gauta daugelio 
kongreso narių sutikimai dele
gacijos atstovus priimti.

Birželio 16 d. L. Valiukas kai 
bės Chicagoje birželio įvykių 
minėjime. Abu šio judėjimo va
dai vėliau duos viešą praneši
mą Los Angeles lietuvių visuo
menei.

— Tėv. Jurgiui Gailiušiui, O-
FM, šiemet sueina 50 metų. Su
kaktuvininkas 28 metus pralei-

dar kelios laisvos vietos tik 
pirmom dviem savaitėm nuo 
liepos 1 d. iki liepos 15 d.

— Californijos universiteto 
patalpose “Faculty Center” į- 
vyko išleistuvės pensijon išėju
siam Lietuvos draugui prof. 
Malbone W. Grabam, kuris yra 
lankęsis Lietuvoje, parašęs eilę 
knygų Pabaltijo valstybes lie
čiančiais klausimais ir dalyva
vęs bei kalbėjęs Vasario 16 die
nos minėjimuose. Iškilmėse da
lyvavo Lietuvos konsulas su 
ponia Bielskiene. Ta proga Lie
tuvos atstovas JAV J. Rajec
kas, pasiuntė tai progai pritai
kintą laišką prof. Malbone W. 
Graham, kurį iškilmėse perskai 
tė Lietuvos konsulas dr. J. J. 
Bielskis ir jį įteikė adresatui.

— Lietuvos pasiuntinybės per
sonalas birželio 2 d. su ponio
mis dalyvavo Pabaltiečių komi
teto surengtame koncerte Wa- 
shingtone. Šiame koncerte iš 
lietuvių menininkų dainavo sol. 
J. Vaznelis.

do vienuolyne ir 22 m. kunigu, i — Lietuvos atstovas ir ponia 
Pusę savo amžiaus yra pralei- Q Kajeckieng birželio 6 d da. 
dęs užsienyje, gyvendamas Ita- lyvav0 Kipro am,basadoriaus 
lijoje, Vokietijoje, Kanadoje ir prigmime) kuris buvo suruoštas 
Jungtinėse Amerikos Valstybė- * arkįvysk. Makarios, Kipro res- 
se. Lietuvoj buvo parapijos v^“ ! publikos prezidento, garbei jam 
karu, vienuolynų patarėju ir lankantis Washingtone.
administratoriumi. Vokietijoje 
- stovyklos kapelionu. Šiame 

kontinente — Winnipego kolo-
katalikų mokyklų varžybose lai- nijos lietuvių kapelionas, vie
šėjusi pirmą vietą už studiją “The nuolynų patarėjas, ekonomas, 
naffGrt3Cni-X'radiati°n ™ Tretininkų komisarijus, virši

ninkas, gvardijonas, provineio 
lo patarėjas, gimnazijos rekto
rius ir provinciolas.

— Valė Kurmauskaitė - Kun
drotienė rūpinasi suorganizuoti 
Putnamo seselių rėmėjų skyrių 
Detroite. Tikimasi, kad ir Cleve 
landas paseks tuo pavyzdžiu.

— Immaculata mergaičių sto 
vykioje, Putnam, Conn., yra

X L. D. Kunigaikštienės Bi
rutės K. Š. Mot. dr-jos dešimt
mečio proga buvo pagerbtos ir 
į garbės nares pakeltos šios bi
rutininkės: Sofija Oželienė, at
kūrusi šią draugiją išeivijoj ir 
jai pirmininkavusi 7 metus iš 

j eilės, Marija Tumienė, ilgametė 
- valdybos vicepirmininkė ir ne- 
j nuilstama padėjėja, Stasė Stat- 
kevičienė — kūrėja savanorė ir 
1941 m. partizanė.

X šv. Kryžiaus parapijos mo 
kyklos remonto skolų mažini
mo fondas auga. Nuo fondo 
pradžios surinkta jau 17,801 
dol.

X Dalia Verbickaitė kalbės 
prieškomunistiniam F r e e d o m 

. Rally susirinkime šį penktadie- 
j nį, birželio 15 d. 8 v. v. La Šal
ie viešbuty. Minėjimą ruošia 
jaunų amerikiečių intelektualų i 
organizacija Young Conserva- 
tors. Be oficialiosios dalies bus 
demonstruojamas filmas apie 
“smegenų plovimą” Korėjoje. 
Įėjimas visiems laisvas ir ne
mokamas.

X Daug daugiau džiaugsmo 
pajusi kai atostogų metu turė
si knygą. Nupirk bent vieną

X Bridgeporto Lituanistinei 
mokyklai ir Moksleivių Tauti
niam ansambliui Lietuvių B- 
nės Bridgeporto apylinkė pa
aukojo 50 dol. Tėvų komitetas 
LB apyl. pirm. P. Dambraus
kui ir valdybai yra labai dėkin
gas.

X Inž. J. Karklys, praleidęs 
su šeima atostogas Floridoje, 
šiuo metu darbovietės kelioms 
savaitėms pasiųstas į Californi- 
ją dirbti elektronikos srityje.

X Dalios Šulaitytės, vienos 
iš trijų lietuvaičių, kandidatuo
jančių į Prekybos ir Pramonės 
Chicagoje lietuvių skyriaus re- 
prezentantes, nuotrauka drau
ge su kitų tautybių penkiomis 
kandidatėmis buvo išspausdin
ta Chicago American birželio 
12 d. laidoj. Iš viso kandida-

— Dr. S. Bačkis atstovavo ge
gužės 22 d. Lietuvos pasiuntiny 
bę prekybos sekretoriaus H. 
Hodges garbei suruoštuose pie 
tuose, kuriuos organizavo Pa
saulinės Prekybos komitetas ir 
Washingtono Prekybos Taryba. 
Jis taip pat atstovavo Lietuvos 
pasiuntinybę geg. 30 d. Memo- 
rial Day iškilmėse, Arlingtone, 
Va. Tą dieną žuvusio Lietuvoje 
Amerikos kario lt. Samuel Har- 
ris kapas buvo pasiuntinybės 
papuoštas gėlėmis.

ISPANIJOJ
— Lietuvių radijo valandėle

prailginta nuo birželio 11 d. 
Tautinio Ispanijos radijo vado
vybė Madride pailgino lietuviš
kąsias transliacijas iki 20-ties 
minučių, vietoj buvusių 15-kos, 
užtat nuo dabar iš Madrido kas 
dien transliuos 9 v. 35 min. 
iki 9 v. 55 minučių 50-ties met
rų banga Lietuvos laiku. Be to, 
kiekviena programa kartojama 
kitą dieną 8:25 vai. 42 metrų 
banga ir 5:40 vai. Lietuvos lai
ku taip pat 42 metrų banga.

, knygą išvykdamas poilsiui. Ga-1 
!li pasirinkti J. Kralikausko Ur- į^ 14 valstybių 40 mergai.
vinis žmogus, Pr. Naujokaičio 
Upeliai negrįžta į kalnus ir kt.

X Jonas Labanauskas ir An
tanas Mikšta birželio 16 d. var
dadienio proga rengia metinį 
banketą Sandūnuose, Al Brazio 
darže.

čių. Kurios jų bus išrinktos ka
ralienėmis paaiškės tik vėliau.

X Kraudamas į atostogų la
gaminą žuvavimo ar kitokius į- 
rankius pasiimk ir knygą, kad 
galėtum beilsėdamas praturtin
ti ir dvasią. Gali įsigyti A. Rū-

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
BALFO DARBUOTOJAI 

PASIRUOŠĘ
Balfo Chicagos apskrities vai 

dybos gegužinė įvyksta birželio

mokslą pasakys kun. J. Vaiš- montuotas iš pagrindų. Rūsyje 
nys, SJ. j įrengta moderni valgykla su

Po pamaldų LB Chicagos apy virtuvėlėmis, kur šios vilos gy
gardės valdyba Chicagos lietu- 

17 d. Bučo darže, Willow i vių visuomenės vardu uždės 
Springs, III. Tuo reikalu birže- , vainiką prie žuvusių už Lietu
ko 6 d. Jaunimo Centre įvyko vos laisvę paminklo. LB Chica- ir pavieniams. Yra poilsiui bal- 
Balfo apskr. valdybos posėdis, gos apygardos valdyba tikisi konai. Pačią vilą supa miškai, 
Jam pirmininkavo kun. dr. A. gausaus lietuvių visuomenės da aukšti medžiai, kas sudaro karš 
Juška ir sekr. P. Šilas, o perei- lyvavimo. Organizacijos yra tomis dienomis malonų pavėsį, 
to posėdžio prot. perskaitė P. j kviečiamos su vėliavomis daly-; užklydome visai ne.
Dirkis, kuris buvo priimtas be,vauti pamaldose ir uždedant vai tikBtai įr nustebome> kaip jos 
pataisų ir pagirtas. niką. St. Šiaučiūnas išvaizda pasikeitusi. Radome ir

Posėdy dalyvavo Ign. Dau- 
kus, J. Miklovas, V. Šimkus, A. 
Gintneris, K. Repšys, J. Pet
rauskas, Pr. Mažrimas, F. Šėrei 
čikas, E. Morkūnienė, R. Simo- 
kaitienė, Naglius, A. Stankus 
ir kt.

MOKSLO METŲ PABAIGA 
MARIJOS AUKŠT. MOKYK

LOJE

Dirželio 3 d. M. A. mok. sa- 
; Įėję įvyko mokslo metų pabaig-

ventojai patogiai patys gali sau 
pasigaminti maistą. Kambariai 
erdvūs, šviesūs, tinka šeimoms

I labai malonius šeimininkus, 
kurie kaip tik labai rūpestingai 
viską tvarkė, norėdami gerai 
pasiruošti priimti būsimus va
sarotojus.

Numgaudžiai parodė aikšte
les su stalais, kur bus galima 
ir piknikauti.

— Didelė vila, gal čia ir pa

buvęs. Mokyklą baigė 256 mo
kinės. Ateinančių metų baigia
moji klasė turės 356 mokines.

Išleistuvių iškilmėse dalyva-1 siliksite Pasiteira'
čių bus apdovanoti vertingomis vo daug tėvų. Atsilankė ir vau nau3UjiJ šeimininkų.
dovanomis, įskaitant žemės Vysk. y. Brizgys. Mokyklos or- ___ Mėgstame ramybę, tai gal
sklypą Floridoje. , kestras, vadovaujant Emily senatvėje čia praleisime savo

P. Dirkis pranešė, kad jam 
pavyko sutvarkyti 5,000 adre
sų ir pasiųsti kvietimus atsilan
kymui į gegužinę, kur daug sve

F. Sereičikas pasakė, kad ge-Woy (poškaitė), atliko keletą 
gužinei jau pasirengta ir laukia kūrinių. Abiturientes sveikino 
mi svečiai, kurie bus priimti ir prej Hishen ir įteikė diplomus, 
pavaišinti. St. Semėnienė pra- į Dalyvavo kun. A. Zakarauskas, 
nešė raštu, kad ji savo parei-; seserų kapelionas ir kun. Ma
gas dovanų paskirstyme ir pa- bnj mokyklos kapelionas, 
kvietime kalbėtojų per radiją iš '
pildys. Kostas Bružas ir Anta
nas Gintneris bus pranešėjais 
ir programos tvarkytojais. Lie 
tuvos Dukterys sutiko įrengti 
kavinę ore ir ją aptarnauti.
Aloyzas Baronas ir Alb. Va
lentinas paskaitys humoristi- 
kos. Ign. Daukus ir kiti tvar
kys naujų narių registraciją 
Balfo šeimos padidinimui.

Kas bus jei Hs

Balfo pikniko metu visuomet 
gražus oras. Bet jei ir lytų,
Balfo gegužinė nebus atšaukta.
Šalpos darbas negali nutrūkti 
ir prie blogiausių aplinkybių.
Tikrai bus ir visa Balfo apskri
ties vadovybė ir talkininkai, ku
rių yra apie šimtų ašmenų. To., dėl! pasišventimų auklėjant m. 
dėl 'Balfo Chicagos apskrities s'< ®. N.

amžiaus galą. Gi dabar bando
me pirmuosius žingsnius šioje 
verslo šakoje. Sandūnai mums 
patinka, o taip pat ir daugeliui 
lietuvių. J. Janušaitis

CICERO KOLONIJOJ

Senieji lietuviai čia nutarė 
steigti Old Timers klubą. Pir
mas susirinkimas įvyksta šį 
penktadienį 8 v. v. Budriko sve 
tainėje.

Draugijų pusmetiniai susirin
kimai įvyksta šį mėnesį. Karei
vių dr-jos ir Raudonosios Ro
žės klubo finansų sekr. yraBen

Mokinės, baigiančios mokykąl 
įspūdingai sugiedojo mokyklos 
himną ir keletą kitų dainų, di
riguojant sės. M. Bernardai.
Pianinu palydėjo Ivan ir Pauli
na Pieža.

Iškilmės pravestos gražiai ir 
tvarkingai. Mergaitės apleido 
svetainę didžiai susijaudinusios 
— su viltimi ir pasitikėjimu 
žengdamos į naują gyvenimą.
Daugelis jų lankys • universite- Tumavičius, kuris visus paragi- 
tus bei kolegijas, kitos jau tu
ri užtikrintus darbus, nes Ma
rijos Aukšt. mokyklos auklėti
nės yra gerai užsirekomenda
vusios.

no laiku užsimokėti mokesčius.
Lietuvos Kareivių dr-jos prieš 

metinis susirinkimas bus sek
madienį, birželio 17 d. 1 v. p. 
p. Liberty svetainėj. Atsives-

Garbė ir padėka priklauso k^e *r naujū narių 
seserims mokytojoms už jų di- I

pirm. kun. dr. A. Juška kviečia 
visus gausiai atsilankyti šioje, 
gegužinėje, linksmai praleisti j 
laiką, netiesioginiai paremti
Balfą ir būti laimingais dovanų 
paskirstyme.

Antanas Gintneris

TRAGIŠKŲ BIRŽELIO DIE
NŲ PAMINĖJIMAS

K. P. Deveikis

SANDŪNUOSE KURIASI 
LIETUVIAI

j Beverly Shores (dažnai lietu
vių vadinamuose Sandūnuose) 
jau nuo seno nemažas skaičius 
lietuvių yra gražiai įsikūrę, ten 
nuolatos ir gyvena. Šią lietuvių 
pamėgtą vietą taip pat pasirin
ko Ambroziejus ir Bronė Num-

Birželio 16 d., šeštadienį, 6 • gaudžiai. Jie drauge su savo gi- 
v. v. Jaunimo Centre LB Chica j minėmis, jau seniau pastoviai 
gos apygardos valdyba Chica- I čia įsikūrusiais ir lietuviams ge
gos lietuvių visuomenei rengia 
tragiškų birželio dienų minėji
mą.

rai pažįstamais Stasiu ir Regi
na Baipšiais, šį pavasarį nupir
ko ant Lake Shore Co Rd. Bal-

Minėjime kalbės JAV LB tą Resort. Ši vieta lietuviams 
Centro Valdybos pirm. J. Ja- taip pat gerai žinoma. Naujieji 
saitis ir iš Los Angeles atvy- šeimininkai senąjį vardą pakei
kęs L. Valiukas. tė į “Baltic Resort” vardą ir jau

IŠBANDYS NAUJI AUTO 
LAIVĄ

Burnham parko laivelių uos
te buvo išbandytas naujas Vo
kietijoje padirbtas auto laivas. 
Kaip automobilis jis kelyje iš
vysto 70 mylių į valandą greitį, 
o įvažiavęs į vandenį plaukia 
14 mylių į valandą. Amphicar 
kainuoja $3,500.

KAS KĄ IR KUR
— Budriko radijo programos

pasiklausykite sekmadienį iš sto
ties WHFC, 1450 kil. nuo 2 iki. 
2:30 vai. p. p. Tikrai pasigeresite 
gražiomis sol. A. Brazio lietuviš
komis dainomis ir muzika. Taipgi 
bus mįslių konkursas. — Praneš.

Meninę dalį atliks aktoriai Z. nuo ankstyvo pavasario ruošia-
Kevalaitytė - Visockienė ir A. si vasarojimo sezonui
Brinką. Ši vasarvietė yra ant didžio-

Sekmadienį, birželio 17 d. 11 jo kelio, netoli nuo Mich. ežero 
v. tėvų jėzuitų koplyčioje bus kranto. Baltic dabar yra atre- 
pamaldos už žuvusius nuo bol- -
ševikų teroro ir kovoje kritu-'
sius lietuvius.

Šv. mišias atnašaus ir pa-

CHICAGOS ŽINIOS
paštas priims kompani

jų ČEKIUS

Chicagos pašto viršininkas 
Harry Semrow gavo leidimą iš 
Washingtono priimti kompani
jų čekius už parduodamus paš
to ženklus. Iki šiol paštas par
davinėdavo ženklus vien už 
grynus pinigus.

DRAMBLYS UŽPYKO ANT 
OŽIŲ

Dramblys Frieda užgavo Bro 
lių Sėlis cirko darbininką Ho- 
wie Pugh, kuris šėrė ožius. 
Dramblys užpyko, kad Pugh 
nedavė jam maisto. Pavaręs 
ožius, dramblys pradėjo ėsti 
ožiams pamestą ėdalą.

TAKSIUKŲ KARAVANAS

APALPO VAIRUODAMAS
BUŠĄ

Priemiesčių taksių savininkų 
unijos 34 nariai savo taksiukais 
nuvažiavo iš Chicagos į Wa- 

Fernando Cruz apalpo prie 231 shingtoną, kur žada protestuo-
rankos, i E. 51-os gatvės, keleivis Paul ■ ti prieš prez. Kennedy, kad 

jiems Chicagos miestas drau- 
■ džia atvežti ir paimti keleivius 
Į O’Hare aerodrome.

X A. a. Albina Rakašienė. tos romaną Motinos 
(Paliulytė), Cicero gyventoja, Į Al. Barono romaną Užgesęs ■ Hallovvay saugiai sustabdė bu- 
vakar palaidota iš Petkaus kop. sniegas, J. Gliaudos Orą pro są ir išgelbėjo daugelio keleivių 
lyčios. | nobis ir kt. [gyvybes.

■įjr iletBVO8 
y knyE’i u**’

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybes, etc.
3237 W. OSrd St.. Chicago 2», Eli. 

Tel. 434-4660
Parduotuve atdara Ir sekmadie

niais.

MERGAIČIŲ VASAROS STOVYKLA

DAINAVA
ŠIEMET ĮVYKSTA LIEPOS 8 IKI LIEPOS 22 D.

• Rūpestinga Nekaltai 
Pradėtosios Marijos 
seserų priežiūra

• Priimamos mergaitės 
7 iki 16 metų amžiaus

Norintieji platesniu informacijų, kreipkitės:
iki birželio 15 d.
DAINAVA
Immaculate Conception Convent 
R. F. D. 2, Putnam, Connecticut j

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

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

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

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




