
LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU DIENRAŠTIS

4545 WEST 63RD STREET CHICAGO 29, ILLINOIS 
TELEPHONE: LUDLOW 5-9500

Vol. XLVI

THE LITHUANIAN WORLD-WlD
t’rice <0r

DAILY
PENKTADIENIS, BIRŽELIO (JUNE) 15, 1962 Kaina 10 c. Nr. 140

y

JAV prezidentas prašo inžinierius nestreikuoti
Prezidentas Kennedy šios 

dienos klausimais
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas Kennedy vakar rytą, o 
po pietų spaudos konferencijo
je prašė trijų lėktuvų linijų in
žinierius nestreikuoti — susi
tarti su darbdaviais, nes tai 
reikalauja Jungtinių Amerikos 
Valstybių ekonominė gerovė.

Prezidentas Kennedy spaudos 
konferencijoje iškėlė šiuos da
lykus :

1. Atsakė j eilę paklausimų

BERLYNAS. — Rytų Vokie
tijos komunistų vadas VValter 
Ulbricht užvakar susitiko su 

apie krašto ekononūj^T'palaL Amerikos komunistų partijos
kymą ir stiprumą. Jis paaiški
no kai kuriuos dalykus iš sa
vo kalbos, pasakytos Yale uni
versitete, nes kai kas nesupra
to jo išsireiškimų bei minčių.

2. Jis sukėlė didelį juoką, pa
reikšdamas, jis nemanąs, jog 
didelis verslas (biznis) jį spau
džia daryti kai kurių nuolaidų 
ekonominiame gyvenime, vers
lui numušant akcijas (šėrus).

3. Jungtinės Amerikos Vals
tybės nuolat peržiūri savo po- tarinę vyriausybės sistemą, kad 
litiką Tolimuose Rytuose, te-: būtų grąžintas galingas prezi- 
beteikia pašalpą iš Kinijos pa- lentas.
bėgėliams, dabar gyvenantiems
Hong Konge. JAV ambasado
rius Galbraight šią .savaitę iš 
Washingtono grįžta į Indiją ir 
bandys sužinoti, ar tikrai indai 
gaus Sovietų Migų.

4. Užsieniui bus ir toliau tei
kiama pagalba.

5. Vieni Lotynų Amerikos 
kraštai daugiau prisideda prie 
pažangos programos, o kiti ma
žiau.

6. Nors padalinto Berlyno ir 
padalintos Vokietijos reikalai 
yra skirtingi nuo Laoso, bet 
laosiečių sutartis duoda vilties, 
kad busimieji pasikalbėjimai 
Berlyno reikalu gali atnešti ką 
nors geresnio.

— JAV vyriausybei vakar ne- „ ,
pasisekė išspręsti trijų didžiųjų suzc,de duJ'“113 "etoh. Laoso
oro linijų ir jų skridimo inži-1 paslT°’ 375 ,.myllM 

. . • - -c t-, ■ nuo Saigono. Tai vakar atsklei-nienų gmcą. Ron Brown, uni- , .......de karimai šaltiniai.jos pirmininkas, pareiškė, jog 
streikas neišvengiamas. Brown, 
tarptautinės skridimo inžinierių 
draugijos galva, paklaustas, ar 
streikuos trys oro kompanijos

Brazilija su Čekoslova
kija susitiks futbolo

finale
SANTIAGO, Čilė. Pasaulinė

se futbolo pirmenybėse, pusfi
naliniuose susitikimuose, tre
čiadienį Brazilija laimėjo 4:2 
prieš Čilę. Rungtynes audringai 
sekė 80.000 žiūrovų. Sekančioj 
poroj Čekoslovakija 3:1 nuga
lėjo Jugoslavijos rinktinę. To
kiu būdu sekmadienį finale su
sitiks Brazilija su Čekoslovakija 
ir dėl trečios vietos kovos Čilė 
su Jugoslavija.

KALENDORIUS
Birželio 15 d.: Tautos liūde

sio diena, šv. Vitas, Gajus.
Birželio 16 d.: šv. Jonas Pran 

ciškus, Jūra.
ORAS

Oro biuras praneša; Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 80 laipsnių; rytoj — 
šilta.

Saulė teka 5:15, leidžias 8:26.

— Pan American World Air- 
ways, Trans World Airlines ir 
Eastern Air Lines — atsakė: 
“Beveik tikra”. 1,700 inžinierių 
dirba trijose oro kompanijose.

Raudonųjų vadai 
susitiko

vicepirmininku Henry Winston 
“draugiškoje nuotaikoje”. Tai 
pranešė Rytų Vokietijos žinių 
agentūra ADN.

Brazilija prašo 
balsavimų

RIO DE JANEIRO. — Bra
zilijos provincijų gubernatoriai 
ragina tuojau paskelbti rinki
mus arba panaikinti parlamen-

— Penki europiečių slaptosios 
armijos nariai vakar areštuoti. 
Jie įtarti, jog kėsinosi nužudyti 
prezidentą de Gaulle.

Vietnamo raudonieji užmušė 
amerikieti, sužeidė du

Jungtinės Amerikos Valstybės nuvežė kareivių 
naujam užpuolimui

SAIGON, Vietnamas. — Ko- laosiečių pasienio. Jie buvo iš- 
munisto Viet Kong partizanai traukti iš kovos zonos 8-tos ar- 
užmušė vieną amerikietį karį ir! mijos lauko ligoninės helikop-

Pasak tų pačių šaltinių pra
nešimo, Pietų Vietnamo du ba- 
talijonai kareivių pradėjo dide
lį puolimą komunistų tvirtovių 
džiunglėse šiaurėje nuo Bien 
Hoa.

Jungtinių Amerikos Valsty
bių helikopteriai išlaipino 800 
Pietų vietnamiečių kareivių iš
valyti 74 mylių sritį šiaurėje 
nuo Bien Hoa, išmetus ten bom
bų.

Saigone buvo numesta ranki
nė granata į restoraną, kur a- 
merikietis karys valgė užvakar. 
Vietnamietis civilis sužeistas 
lengvai.

Restoranas yra priešais Jung 
tinių Amerikos Valstybių kari
nės būstinės Saigono širdyje. 
Užpuolikai pabėgo.

Amerikietis žuvo užvakar su
sidūrime — armijos seržantas 
— tai jau 17-tas amerikietis 
nužudytas Pietų Vietname. Vie
nas kareivis yra dingęs.

Washingtone Pentagono kal
bėtojas pareiškė, kad Šiaurės 
Vietnamo komunistų žinių agen 
tūra teigia, jog Jungtinės Ame
rikos Valstybės smarkiai nu
kentėjusios Pietų Vietname — 
kovoje kritęs 101 vyras.

Karininkas ir seržantas buvo
sužeisti užvakar kovoje netoli « kita — nuosaikiai dešiniųjų:[ Komunistų partijos vadas 110% visų krašto balsuotojų. Di- kratai 5.0 (3.3).

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

— Laosiečių premjeras Phou- 
ma vakar pareiškė korespon
dentams, kad keturiolikos vals
tybių atstovų konferencija Ge- 
nevoje, sprendžianti Laoso rei
kalus, turėsianti surasti būdus 
išvaryti svetimšalius kareivius 
iš jo krašto.

— JAV ambasadorius Laose 
ragino laosiečių premjerą Phou 
mą išlaisvinti amerikiečius ka
reivius, patekusius į komunis
tų nelaisvę. -

— Europiečiai vis dar bėga 
iš Alžirijos. Slaptoji armija te- 
besprogdina Alžirijoje pastatus.

Tshombe teigia, kad Kongo 
centro režimas trukdo derybas
LEOPOLDVILLE, Kongas. 

— Katangos provincijos prezi
dentas Tshombe šiom dienom 
pareiškė, kad centro kongiečių 
vyriausybė nenori padaryti nuo-
laidų dabartinėse derybose dėl ■ ir vaišėse, suruoštose Leopold- 
Katangos atsiskyrimo galo, nes 1 villės ir Katangos delegacijoms, 
centro vyriausybė įsitikinusi, šias vaišes suruošė Robert K. 
jog Jungtinės Tautos pagelbės A. Gardiner, Jungtinių Tautų 
užimti Katangą jėga, jei nepa- misijos Leopoldvillėje pirminin-
siseks derybos.

smarkiai atsikirto Sovietų at- 
terių prie Nhatrang, šiaurėje stovui Zorinui, kuris kaltino, 
nuo Saigono. Jų žaizdos nėra jog Amerikos atominiai bandy- brynin°) susipratimo nepriarti- 

no. Tarp kaltininkų, kodėl tie 
pasikalbėjimai greitai apvylė, 
neabejotina rolė priklauso bu
vusiam Vokietijos atstovui Gre- 
we, kuris patyręs apie pasikal
bėjimam paruoštą Rusk “siūly
mų paketą”, aliarmavo savo vy-

pavojmgos. maĮ paeifike pablogino tarp-
__________ į' tautines problemas .

— Prancūzų prezidentas de — Alžiriečių laikinoji vyriau- 
Gaulle vakar išvyko iš Pary- sybė iš Tunisijos persikels į 
žiaus vizituoti pietrytinę. Pran- Alžiriją tuojau po rinkimų, ku- 
cūziją. i He bus liepos 1 dieną.

ITALIJOS RINKIMU REZULTATAI
Komunistai pietinėje Italijos dalyje mažiau gavo halsų

ROMA. — Paskutiniųjų bal
savimų, įvykusių sekmadienį, 
rezultatai rodo, kad naujoji Fan 
fani vyriausybė, sudaryta iš po
litinio centro žmonių su kairių
jų parama, laikysis, bent dar 
kai kurį laiką. Ministerio pirmi
ninko Fanfani partija — krikš 
čionys demokratai — surinko 
kiek mažiau balsų, bet vis dar 
jie pasilieka didžiausioji Itali
jos partija. Krikščionys demo
kratai pralenkia komunistų bal 
sus, ir raudonieji dabar pasilie
ka didesnėj izoliacijoj kaip ank 
sčiau.

Vietinių savivaldybių rinki
muose laimėjimų susilaukė dvi 
mažos partijos, kurių viena nuo 
saikiai kairiųjų - socialdemokra
tų, remianti Fanfani kabinetą,

Averell Harriman, Valstybės 
sekretoriaus pagalbininkas, pa
reiškė užsienio reikalų komitetui 
Washingtone, kad Jungtinės Ame
rikos Valstybės turėtų Filipinams 
sumokėti 73 milijonus dolerių dėl 
karo nuostolių. (UPI)

Šį pareiškimą Tshombe patei
kė, pirmą kartą viešai pasiro
dęs Leopoldvillėje, kur derybos 
pradėtos praėjusį mėnesį. Pro
ga pasakyti žodį buvo priėmime

kas.
Vaišės nevisai pavyko. Prem

jeras Adoula, turėjęs būti pri
ėmime, neatvyko. Jis gynęs vy
riausybės biudžetą kongiečių 
parlamente, — pareiškė jo pa
galbininkas. Bet ir Gardiner ne 
buvo patenkintas dėl jo neat
vykimo.

— Septyniolikos valstybių at
stovų nusiginklavimo konferen
cija Genevoje atidėta iki liepos 
15 dienos. JAV atstovas Dean

liberalų partija, esanti opozici
joje.

Monarchistų balsų skaičius 
mažėja. Fašistai parodė šiokių 
tokių laimėjimų, ypač Romoje, 
kur jie varė stiprią rinkiminę 
agitaciją; tačiau masių jie nie
kur nepatraukė.

Komentuodamas rinkimus, 
premjeras Fanfani pareiškė, 
kad jo vyriausybės oponentams 
nepavyko jų politinis manevras 
— įvaryti kylį į centro - kairių
jų koaliciją. Kairiųjų socialis
tų, palaikančių parlamente vy
riausybę, vadas Nenni pareiš
kė, kad centro - kairiųjų koali
cija yra sustiprėjusi ir ji įsten
gė spręsti degančias problemas, 
susilaukdama krašto daugumos 
pritarimo.

Šaltojo karo baruose:

NEVADINKITE JŲ PRIEŠU NEI AGRESORIUM
Valstybės sekretorius Rusk vyksta į Romią, Paryžių, Romą tarpusavio pasitikėjimo stiprinti, po
litinės linijos dėl santykių su .Maskva derinti, ūkinių mainu su europine rinka sutarti. Bet tuo pa
čiu metu namie veikia kitos jėgos, kurios Rusk kuriamą pasitikėjimą verčia ir vėl nepasitikėji
mu. Ar tai jėgos, veikiančios prieš vyriausybės politiką, ar tos pačios vyriausybės “dviejų aukš

ty” politika?

Amerikos politika siekė su riausybę, o tenai kancleris A- j yra Amerikoje. Kaip tokią opi- 
Maskva susiprasti. Kennedy ir denaucris išvilko reikalą į vie- 
Gromyko, Rusk ir Dobrynino šąją opiniją ir pasisakė patsai 
pasikalbėjimai buvo tiesioginis prieš.
tiltas į tą siekiamą susiprati- Grewe labiausiai nukentėjo 
mą. Susipratimo siekdama, A- j — virto persona non grata ir 
merikos politika ėmėsi ir gali-! turėjo būti pakeistas kitu dip- 
mai švelnesnės — “neerzinimo” \ lomatu. Tačiau Amerikos poli- 
taktikos. Tos taktikos linkmė i tikos vairuotojai pajuto, kad 
matyt iš valstybės sekretoriaus Europa yra ne tik ūkinis, bet 
padėjėjo George W. Bali direk- ir politinis svarus faktorius. Po 
tyvų, kurias buvo paskelbęs aštrių žodžių apie Vokietiją da- 
Chicagos “Tribūne”, o paskui vė tuojau žingsnį atgal ir ėmė
pakartojo ir kiti laikraščiai. 

Bali direktyvos įsakė valdžios
pareigūnam yengti “provokaci- Maskva, pirmiausia reiktu ieš- 
nių” kalbų, kurios gali trukdyti keti susipratimo su Vokietija, 
susipratimą su Sovietais. Bū- atstatinėti pasitikėjimą. Ne tik 
tent: j su Vokietija, bet ir su Belgija,

— vengti kalbų apie ateities Italija, Prancūzija, Tam ir nu
kąrą tarp Rusijos ir Amerikos; matoma Rusk kelionė .

— vengti Sovietam labai skau *
damų pareiškimų apie paverg- W. Lippmann (NYHT) pri-
tas tautas ir vergų darbus. 

Dar toliau:
— Rusija neturi būti p-'stn

toma kaip vienintelis agreso- si, kol laikomi kontaktai, vieti- 
rius, grasinąs Vakarų pasauliui; | nio pobūdžio incidentai nepa-

— neturi būti ji vadinama nė virsta atominiu karu. Rusk pa-
“priešu”, o ir “taikinga koeg- sitarimai su sąjungininkais pa- 
zistencija” neturi būti vadina- sitarnaus irgi susipratimo su 
ma blogu dalyku; Maskva reikalui.

— nepageidaujama populia- Bet šalimais pastebima vėl at
rinti taip pat šūkį: better dead naujinta akcija prieš Vokieti- 
than red... Į jos Adenauerį ir Prancūzijos de

Tokia taktika, vengimas pa
sakyti apie Sovietus tai, kas 
jiem skaudu, turėjo sudaryti su 
sipratimui klimatą. Dėl to ir 
vyriausybės ar kariuomenės pa
reigūnų kalbos turėjo būti ta 
kryptimi cenzūruojamos.

Tiesioginis pasikalbėjimas 
(Kennedy - Gromyko, Rusk - Do

Togliatti sutiko, kad pasireiškė 
komunistų balsų silpnėjimas pie 
tuose ir apgailestavo, kad tas 
ryškėjantis “nuosaikumas ga
li turėti neigiamos įtakos į po
litinę padėtį”.

Kas liečia krikščionių ir kai
riųjų koaliciją, tai balsavimuo
se įvykę maži krikščionių de
mokratų pralaimėjimai buvo su 
kaupu papildyti socialdemokra
tų laimėjimais ir Nenni kairių
jų socialistų šiokia tokia pažan
ga.

Balsavimai vyko 157-se mies
tuose, centro ir pietų Italijoje, 
renkant miestų ir provincijų ta
rybas. Didžiausi miestai, kuriuo 
se vyko rinkimai, buvo Roma, 
Pisa, Foggia ir Bari. Balsavo 
apie 3 mil. žmonių arba — apie

santykius su Vokietija lyginti. 
Prieš siekiant susipratimo su

pažino, kad susipratimo su So
vietais dar negalima užmatyti, 
bet derėtis reikia; 1 <>1 derama-

Gaulle. Akcija stengiasi suda
ryti opiniją, kad Adenaueris tai 
ne Vokietija ir de Gaulle ne 
Prancūzija; kad ten nuomonės 
keičiasi, tolsta nuo tų dviejų 
vyrų ir artėja prie tų, kurios

IZRAELITAI SUSIŠAUDĖ SU 
JORDANIEČIAIS

JERUZALE, Izraelis. — Iz
raelio ir Jordano kareiviai va
kar kovojo prie izraelitų ir jor- 
daniečių pasienio, skiriančio Je
ruzalę. Vienas izraelitas žuvo 
ir septyni sužeisti. Tai yra pir
mas Izraelio ir Jordano karių 

■susikirtimas ketverių metų lai
kotarpyje.

Nauji Sovietų oro
keliai į Afriką

LONDONAS. — Sovietų Są
junga baigė derybas, pažade-: 
dama sujungti penkis orinius J 
kelius su Ghanos, Guineos, Ma
li, Maroko ir Sudano sostinė
mis. Tai vakar pranešė žinių 
agentūra Tass.

džiausiuose miestuose partijų 
varžybos daugiau vyko dėl tos 
koalicinės vyriausybės likimo, 
kaip dėl vietinių reikalų. Nea
polyje daugumą gavo monar- 
chistai. Romoje vyriausybę re
miančios grupės gavo 40 atsto
vų iš 80. Galutini šių balsavi
mų rezultatai tokie (skliauste
liuos pažymint paskutinių — 
1959-60 m. rinkimų duomenis): 
krikščionys demokratai 31.5% 
(buvo 33.3%), komunistai 22.9 
(23.8), kairieji socialistai 11.7 
(11.4), naujieji fašistai 10.0 
(9.7), monarchistai 8.7 (10.6), 
liberalai 5.7 (2.8), socialdemo-

niją sudarinėja, iliustruoja N. 
Y. World-Telegram informaci
ja, kad tiek Amerikoje, tiek 
Vokietijoje “gerai informuoti 
žmonės” kalba apie dvi Vokie
tijas kaip “realybę”. Laikraštis 
kartoja neturintį pačioje Vo
kietijoje gero vardo žurnalą 
“Spiegei’, kuris mėgina susita
rimo su Maskva klausimą per
kelti į tikybinę rivalizaciją, sa
kydamas: “pragmatikas protes
tantas Schroeder”, užs. reik. 
ministeris, nori de facto Rytų 
Vokietijos pripažinimo; “kata
likų ideologas von Brentano”, 
CDU frakcijos parlamente pir
mininkas, laiko tai “švenčiau
sių principų išdavimu”. Esą a- 
budu kovoja, kad laimėtų į sa
vo pusę kanclerį. Esą ir Aden
auerio koalicijos partneris lais
vųjų demokratų lyderis Mende 
pasisakąs ,'ž šūkį: “geriau mo- 
dųs vi įJi negu casus belli”. 

(Nukelta i 4 psl.)

“Pravda” verkšlena, 
kad Rusk vizituos

Vakarų Berlyną
MASKVA. — Komunistų laik 

raštis “Pravda” vakar pareiš
kė, kad Valstybės sekretoriaus 
Rusk ir kitų vakariečių vadų 
vizitai Berlyne esą “labai įtar
tini”.

Sovietų komunistų partijos 
laikraštis teigia, jog, girdi, Va
karų Vokietijos revanšistai ir 
militaristai bando “pakenkti nor 
maliam gyvenimui Vakarų Ber
lyne”.

Anot “Pravdos”, vakariečių 
vadų, kaip pvz. Rusko ir Vaka
rų Vokietijos kanclerio Aden
auerio vizitai, esą “provokuo
jantieji”.

Rusk ketina vizituoti Vaka
rų Berlyną sekantį ketvirtadie
nį tik kelias valandas. Vizito 
tikslas — pakelti moralę vokie
čių, kurie nori užtikrinimo, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
gins miestą nuo raudonųjų spau

Panama gaus 
naujų teisių

kanalo zonoje
WASHINGTONAS. — Jung

tinės Amerikos Valstybės už
vakar sutiko Panamos respubli
kai suteikti naujas teises Pana
mos kanalo zonoje.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės taipgi nori apsvarstyti 1903 
metų Panamos kanalo sutarties 
pakeitimus, kuri buvo pagerinta 
1955 metais.

Bulgariją vargina 
vabzdžiai

VIENA. — Bulgarijoje prie 
kitų rimtų ūkinių problemų dar 
prisidėjo vabzdžiai, kurie ap
niko vaisius ir bulves. Tai pra
nešė komunistų partijos laik
raštis “Rabotniehesko Delo” So 
fijoje, bulgarų sostinėje.



čiau antrame šiauriečiai turėjo čių gausumu. Iš viso jų pasiek- 
supaauOLi ir tuo ouclu meisterio j ta 68, kas sudaro 2.75 vidurkį 
tuuią ginančiai rinktinei pras-1 per rungtynes. Iš to aiškiai ma-;

Soldier Field stadione birželio 15 d., penktadienį, žais Gvadalajara-Hajduk futbolo komsndos ir šoks 
Jaunimo Centro studentų ansamblio tautinių šokių grupė, vadovaujama Leokadijos Braždienės. 
Nuotraukoje lietuvių atstovai 1959 m. dalyvavę Pan American sportinių žaidynių atidaryme.

f Nuotr. V. Noreikos

xyne Keną į pusfinalį.
voKieėiai susitiko su jugosla

vais. ckems rūpėjo atsirevan- 
auoei už lbo4 ir 1958 metų pir
menybėse patirtus pralaimėji
mus prieš vokiečius, tuo būdu 
juos iš tolimesnių varžybų iš
jungusius. Ir šį kartą jugosla
vams tai pavyko. 84-oj minu
tėj pasiektas įvartis, kurį įmu
šė dešinysis saugas Radikovic, t 
nuiėmė rungtynes. Kaip ir dau
gumoje rungtynių, ir čia domi
navo abipusis gynimas. Vokie
čių puolimas nesugebėjo su
žaisti sklandžiai; nepasisekė 
jiems prasiveržti pro jugosla
vų gynybą ir todėl jiems ant
radienį teko iš Čilės išvykti. 
Gal būt ir nesitikėta to, tačiau 
čekoslovakai pelnytai laimėjo 
rungtynes prieš vengrus pasek
me 1:0. Ir čia gynyba buvo 
tvirta; abi rinktinės nesugebė
jo prasiveržti pro savo prieši-

(Nukelta į 6 psl.)
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<545 WEST 63rd STU CHICAGO 29, ILL., Tel. LUdlovv 5-9500

s P. ŠILEIKIS, G. P.
ortliopeda».- Protezlstae j 

aparatai-Protezai. Med. bau į 
dažai. Spee. pagalba kojome 
(Arch Supports) ir t.t

a) 9-4 ir 6-8 šeštadieniais 9-1 
OKTHOPEDIJOS TECHNIKOS IAB j 

'850 W. 63rd St., Chicago 29, tll ■ 
Tel. PRospect 6-5084

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą 

L>61 valandos .skambinti telefonu 
HEmlock 4-1652 nuo 2 iki 9 v p. p. 
s.okled. išskyrus trečiad. Ir šeštad.

OR. ANNA BALIONAS
AKTŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Val.? kasdien 10—12 vai. Ir, 7—9 v 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia 
Uen. uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas PR 8-3229
Rez. telef. VVAlbr^.k 5-5076

Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALUKAS

I

ninkus. Tuo būdu ir vengrai iš- akušerija ir moterų ligos 
6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford
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ną “garantuotą įvartį” ir tuo 
net argentinų plojimą pelnė, 
vengrai būtų pralaimėję. Se
kančią dieną anglai ir bulgarai 
taipogi nepajėgė pasiekti įvar
čio ir pasitenkino lygiomis.

krito iš tolimesnių varžybų; ir 
vėl jiems nepavyko parsivežti 
Rimet taurės.

O kur žiūrovai?

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

Jei pažvelgsime į pirmos da-! 
lies (4 grupių) varžybas ir jas 

Kaip jiems įprasta šiose var- 1 kiek daugiau paanalizuosime, 
žybose, anglų puolimas žaidė pastebėsime šiuos įdomesnius

Pasaulinės futbolo 
pirmenybės Čilėje (III)

P. GAN VYTAS

Kai sekmadienio vėlyvą po- zybas, gi čiliečiai turėjo tenkin- 
pietį Santiago valstybinį sta- tis antra vieta. Sekančią dieną 
dioną apleis 2 rinktinės, viena 'susitiko italai su šveicarais, ta- 
iš jų bu3 naujasis pasaulio čiau jau buvo aišku, kad abi 
meisteris. Kas ta rinktinė, pa- 1 rinktinės iš tolimesnių varžybų 
matysime — tačiau jau šian- iškritusios. Todėl tur būt tik 
dien aišku, kad tai tegali būti 30,000 atvyko į sostinės stadio- 
Pietų Amerikos ar fyt Euro- ną. Italai spaudė beveik visą
pos, dabar komunistų dominuo
jamos, komanda. Visų kitų geo
grafinių sričių atstovams vilčių 
nebėra; nepavyko jiems patek
ti į laimingojo ketvertuko skai
čių, kurie pasidalins I—IV vie
tomis.

Grupių varžyboms pasibaigus

■ Praeitą penktadienį pateikė
me. skaitytojams pirmųjų 2 ratų 
bėiiuimę apžvalgą. Dabar gi 
rųeSKime trumpą žvilgsnį į tre
čią ir tuo pačiu paskutinę gru
pinių vai žy bų seriją.

laiką ir pelnytai laimėjo 3:0. 
Nors antrame kėlinyje dėl vie
no žaidėjo susižeidimo (labai 
dažnas reiškinys šiose pirme
nybėse!) italai žaidė tik de
šimtuku, bet laike 3 minučių 
Buigareili įmušė 2 įvarčius.

Trečios grupės trečiojo rato 
svarbiausiomis varžybomis tek
tų laikyti brazilų ispanų susi
tikimą. Brazilams reikėjo bent 
lygiąsias išsikovoti. Pirmame 
kėlinyje viskas gan blogai at
rodė, nes ispanai vedė 1:0, ta
čiau antro kėlinio gale brazi-

šiaurinėje Arieoje Jugoslavi- įams visgi pavyko išsikovoti 
jos rinktinė kolumbiečiams at- 2:1, nors nebūtinai tai buvo pel- 
Skaltė 5:0. Stebint 5,000 žiūro-1 nytas laimėjimas. Ispanai tuo 
vų, Galic ir Jerkovic pasiekė i pačiu iškrito iš tolimesnių var
po 2 įvarčius. Nuolatinis jugo-1 žybų. Sekančią dieną čekoslo- 
sl.avų spaudimas kolumbiečius (vakai, kurie jau po 2 rungtynių 

kvalifikavosi, žaidė prieš mek
sikiečius. Ir čia susilaukėme be
ne paties didžiausio netikėtinu
mo, nors ir į tolimesnę pirme
nybių eigą įtakos neturinčio.

ribojo beveik išimtinai gynyba.
Šios rungtynės tuo buvo skir
tingos, kad šiaip jau beveik 
visais atžvilgiais pasižymintį 
komandų gynyba jugoslavų
puolime atrado bent lygų part-' po 40 sekundžių čekoslovakai
nerp

Dieną prieš tai Uragvajaus 
rinktinė paskutinę minutę tu
rėjo nusileisti Sovietų Sąjun
gos rinktinei 1:2. Tokiu būdu 
abi Pietų Amerikos komandos 
iš tolimesnių varžybų iškrito, 
rusai tapo grupės nugalėtojais, 
gi jugoslavai, užėmę antrą vie
tą, taipogi kvalifikavosi tolimes
nėms varžyboms. •

Antroje grupėje vokiečiams 
pavyko nugalėti Čilės rinktinę. 
Šis. žaidimas daug kuo buvo pa
našus į 1954 metų pirmenybių 
finalą; tuomet vengrai, šį kar-

labai blogai. Bulgarams nesi
sekė, nes 2 kartus jie nepajėgė 
pasiekti įvarčio į tuščius var-

reiškinius. Čilėje susidomėjimas 
varžybomis yra tikrai didelis. 
Net kardinolas Henriųuez susi-

tus. Tokiu būdu vengrai atsi-1 kvietė visus FIFAos bei orga- 
stojo pirmon vieton, anglai ūžė-' nizacinio komiteto narius pie-

tums. Tačiau į aikštes atsilan
kiusių žiūrovų skaičius buvo 
gan menkas. Sužaistos 24 rung
tynės, kurias stebėjo 378,094 

Praeitą sekmadienį buvo su- asmenys. Taigi, vidurkis trupu- 
žaistos 4 kvartfinalio rungty- tį virš 15,000; visai tipiški skai- 
nės nustatyti tas 4 laimingą- j eiai JAV-se vykstančioms fut- 
sras rinktines, kurios tarp sa- bolo rungtynėms, tačiau to ne

mė antrą, gi Argentinos ir Bul
garijos rinktinės išvyko namo. 

Anfcroū dalis

vęs pasidalins pirmąsias 4 vie
tas. Iš Santiago į Aricą nuvy
kusi čiliečių rinktinė, kur jų 
laukė sovietai, pelnė sau laimė
jimą 2:1, tuo rusų rinktinę iš
jungdama iš tolimesnių varžy
bų, 23,000 žiūrovų stebint 
(šiaip jau dažnai susirinkdavo 
tik po 5,000) jie 12-oje minu
tėje paverčia pirmuoju įvarčiu. 
Kai rusai 27-oj išlygina, minutę 
vėliau Čilė vėl pasiekia įvartį 
ir jo pakanka laimėjimą išsi
kovoti. Tiesa, visą antrą pus- 
laikį čiliečiai labai uoliai gynė 
savo vartus; net ir dauguma 
puolikų grįžo gynybon. Pasiro
dė, kad ši taktika padėjo.

Labai gražiai sužaistose rung 
tynėse Brazilijos rinktinė įvei
kė anglus 3:1. Pirmame pus. 
laikyje anglai gan tvirtai laikė
si; nėra abejonės, kad tai bu
vo geriausios jų rungtynės. Ta-

jau vedė 1:0, tačiau 40 sekun
džių prieš rungtynių galą mek
sikiečiai baudiniu pasiekė pel
nytą laimėjimą 3:1. Tokiu bū
du čekoslovakai, kurių varti
ninkas iki tol buvo nenugalė
tas, tepelnė antrą grupės vie
tą. gi brazilai pasipuošė pirmą.-! 
ja Meksikiečiams, deja, nepa
kako to laimėjimo patekti 
kvartfinalin. Tai nenuostabu, 
nes tie trys įvarčiai prieš če- 
koslovakus buvo vieninteliai į 
meksikiečių įvarčiai per visas j 
pirmenybes. Jf

Ne vieną sporto mėgėją nu-;
tą čiliečiai labai spaudė vokie- stebino žinia, kad vengrai su
čįų vartus, tačiau abu. kartus 
vokiečiai sugebėjo laimėti. Pir
mąjį įvartį vokiečiai pasiekė 
iš baudinio, gi antrą kartą įvąr-

Argentinos rinktine tesužaidė' 
0:0 lygiąsias. Tvirtinama, kad' 
vengrai taupė savo jėgas. Jie j 
tesikoncenfravo gvnvba. nes

tis atsiektas 82 min. hambur-lyginiu iiems tereikėio laimėti 
giečio, Uwe Seeler šūviu. Taip | teise tolimesniam dalvvavimui.
ir pasibaigė šios gražios rung
tynės pasekme 2:0. Tuo būdu 
vokiečiai laimėjo grupės var-

mač’ai’i. ipi r>p žvmusis vetera
nas vartininkas Grosies. kuris 
žaibišku greitumu sulaikė vie-

sitikėta pasaulinėse pirmenybė
se. Šie žiūrovai tų rungtynių 
stebėjimui išleido apie $1.4 mil. 
Tai tikriausiai ir nusako nesi
lankymo priežastį — Čilė ne
turtingas kraštas.

Nepasižymėjo šios varžybos 
ir švelnumu. Kartais tie žiau
rumai buvo tokie ryškūs, kad 
ne vienu atveju žurnalistai sa
vęs klausė, ar reportažus siųs
ti į bokso, ar futbolo sportui 
skirtus žurnalus. Tur būt nei
giamiausią įspūdį paliko Čilės 
Italijos susitikimas, kurį lai
mėjo čiliečiai, tačiau parodę 
daug žiaurumų. Anglas teisėjas 
Aston šias rungtynes paleido 
visiškai iš savo rankų ir net 
keletą kartu aikštėje vyko re
guliarios muštynės tarp žaidė- 
ių-

Kadangi dominavo gynyba, *• 
žaidimai nepasižymėjo ir ivar- J

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

Rezid.: 3241 Wcst OOth Place 
Tel.: REpubllc 7-7808

Dr. S. BIEŽIS
C H I R U F GAS

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. 03rd St.
Kampas 63-čios ir California 

Vai. Uas-'ien nuo 6—8 va! vak.
šešt. 2—4 vai.

Trečiad. Ir Kitu laiku pagal sutartj 
Ofiso telef. 470-4042 

Rez. VVAlbrook 5-3048

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

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

Valandos pagal susitarimą 

m. ofiso HE 4-5849. rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč., šešt pagal sutartj 
Jekm uždaryto

Tel. ofiso HE 4-5758: Res. Hl 5-3226

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IK CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija)

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
•/ai.: penkt. 10 v. r. Iki 9 v v.: 
šeštad. 10 v. r iki 1 p. p. Llgoniun 
priima pagal susitarimą.

DR. J. G. BYLA-BYLAITIS
'Vervų smegenų chirurgija, ligos

2737 WEST 71st STREET 
Vkfandos tik susitarus
Tel. GRovehilI 6-3409

TARPTAUTINES FUTBOLO PROFESIlONALŲ LYGOS 
LENTELE

Laimėta Pralaim. Lygiom Taškų Įv. sant.
1. Brazilija 2 0 1 5 7:5
2. Vokietija 2 1 0 4 3:2
3. Meksika 1 1 2 4 6:5
4. Italija 1 1 1 3 5:5
5. Škotija 1 1 1 3 6:7
6. Jugoslavija 0 3 1 1 6:9

Tel. Ofiso 247-1002. Namų PR 8-0000

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

4063 Archer Avenue
(Prie California Avė.)

Rez. <51 8-087S

DR. W. M. EISIH-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ PIGOS 

6132 S. Kedzie Avė. WA 6-2670. 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0001. 

Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-0807
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų llgoe 

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

Vai.: kasdien 1—8 Ir 6—8 vai. vak. 
Šeštadieniais 1-4 p. p. 

Atostogose Iki birželio 24 d.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus Ir vaikų Ugos 
2737 West 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak., 
SeŠtad. nuo 12:30 iki 2:80 vai. p. .p 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus. 

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
Ligonius nrtlma pagal ausitarirns

ARTESIAN 

RESTAURANT
2432 West 63rd Street

jau pilnai įrengtas ir veikia, turi 200 sėdimų 
vietų. Atdaras ir TĖVO DIENOJE, 
birželio 17 d., su specialiu meniu. Užsaky
mai tai dienai priimami telefonu 436-4622.

Restoranas atdaras nuo 6 vai. ryto iki 1 vai. ryto. 

Penktad ir šeštad. atdaras visą naktį

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namų-rez. tel. PRospect 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2656 West 63 Street 
Vai.: Pirmad. Ir ketv. nuo 3 v. Iki 
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 Iki 8;
šešt. nuo 1 Iki 4 vai
Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 Wfst 63rd Street 
Vai. kasdien nuo 1 4 p p. tr 6

Thiiiiiiimiiiimiiuiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih-

Telefonas: GRovehell 6-1505
DR. ALDONA JUŠKA

4KIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS

2422 West Marąuette Rd
Valandos 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 

! susitarimą, išskyrus trečiadienius, 
uždaryta.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street

Spee. ORTHOPEDINfiS LIGOK 
Priešais sr. Kryžiaus ligonine. 

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. v. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais lt 
kitu laiku susitarus telefonu.,

Telef. REpublic 7-2290.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

1 DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

■ keičia stiklus Ir rėmus
4455 S. California Avė. VA 7-7381 
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 d. p.

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

(Spee. plaučių Ir širdies)
758 VVest 35th Street

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

Trečiad. susitarus.
Tel. Ofiso — BI 7-0400.

Dienos metu tel. CA 5-5010

Rez. tel. PR 9-0503, Rez. PR 9-6730

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

chirurgija
Ofisai: 7958 S. Western Avė. tel
GR 6-0091; 392 E. 169th St, Harvey^ 
III., tel. EDison 3-4383; 30 N Mi
gau Avė.. Suite 808, tel. CE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
6449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Porest, TH- 

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

Tel.: RElianee 5-1811

DHL WALTER I KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street

Vai.- Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:30 
vai. vak. šeštad 1—4 vai., trečiad.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Penkt. tik 1—s p. m.
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutartj.

ei. ofiso Ir buto OLymnie 3-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite Klklzlc 3-2808

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA-CHIRURGE

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—8 vai 
vak. pirm., antr , ketvir. 6—9 vai. 

Trečiadieniais tik susitarus

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

DR. P. STRIMAITI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika ir specialiai 

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

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo L i vai. iki 1 vai. p. p. Ir nuo
8 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — i vai. p šeštad. 11 

vai. ryto iki 3 vai p. p.
Ofice tel. RE 7-i J 08

Res. tel, VVAlbrool 5-3765

ŪR. VYT. TAURAS
B^SSr'įKiVrW,g?UM^,c

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

Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-6577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. lt 
penkt. nuo 2 iki 4 tr nuo 6 iki 8 
v- v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO m REZ.)
VALANDOS PAGAL 8U8ITARIMA

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6199

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS .i■;:•

2454 VVest 7Ist Street,
_ Priima ligonis pagal susitarimą* 
Del valandos skambinkit tėl.: HE 
4-2123 nuo 1 Iki 8 vai. popiet, kas
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. A. MACIŪNO PARTNERIS

DR. E. HOERSTER
CHIRURGAS

2858 VVest 63r<l St.
Tel. PR 8-7773

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

---------------- —----------------------- * i .
Telefonas — GRovehilI 0-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ 

LIGOS
balandos: nuo 1-4 Ir 6-8 vai. vak 

Šeštadieniais nuo 1-4 vai.' popw
Trečiadieniais uždaryta.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spcoialybč — vidaus ilgos
2454 West 71st Street

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

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIVS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

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

šeštad. nuo 2 Iki 4. Treč. Ir sekm 
tik skubiais atvejais Ir susitarus.DR. JONAS V. MILERIS

NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 
548© Su. Kedzie Avenue

PAGAL SUSITARIMĄ
Tel. HE 4-1562

Skambint 2 iki 9 vai. popiet kasdie
ną. išskyrus trečiadieni.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8156

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGE 

Vidaus Ilgo®
10748 S. Michigan, Chicago 28, Hl. 

Telef. offlso; PUllman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946

PriSm. vai.: kasdien G-9 v. v., šešt 
1-4 v. p. p., trečiadieni — uždaryta.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6.0257, rez. PR 6-6659 

Rez. 6600 So. Arteslan Avenue 
Vai.: 11 v. ryto Iki t v. p.p., 6-7 v.v.

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Ofisas 2659 VV. 59th SL
Vai. Pirm., ketv. 2-4 p. p. Ir 6-8
p. p., šešt. 10-1.2 val.

Ofisas 8259 S. Halsted St.
Vai. Antrad. ir penkt. vai. p. p.
Trečiad uždaryta

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso telefonas — Blshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL.: kasdien nuo 2 iki 9 vai. vak 
Treč. ir aekm&d. tik susitarus.

Apsimoka skelbtis ‘ DP AUGĘ”, 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu
vių dienraštis. Gi skelbimų kainos 
visiems prieinamos.
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Juodasis birželis —

GRĖSME' PASAULIUI
Tarptautinės politikos vin

giai šiuo metu yra taip susi
painioję, kad pavergtieji dar 
vis negali įžvelgti skaidresnių 
laisvės pragiedrulių. Vergijos 
pančius ir žmogaus suniekini- 
mą nešančio komunizmo atsto
vai nūn sėdi tarptautinėse or
ganizacijose kartu su tais, ku
rie stovi laisvės sargyboje. 
Vakarų pasaulis, suskilęs ir 
nesugebąs rasti bendro kelio, 
pataikauja Kremliaus valdo- 
vams, daro nuolaidą po nuo
laidos, užleidžia kraštą po kraš 
to, nes bijo atsižadėti patogu
mų ir nerimsta dėl galimo ra
mybės sutrukdymo. Tuo tarpu 
pavergtųjų milijonai laukia iš
gelbėjimo iš to tautų kalėji
mo, kuris visomis priemonėmis 
naikina jų dvasią ir žudo ge
riausias viltis.

Pataikavimas įžūliajam ir 
didžiausiam pasaulio koloniza
toriui yra šiuo metu vangumo 
imtis didesnių žygių ir atbu
kusios sąžinės ženklas. Didžių 
jų valstybių vairuotojai per
daug yra užsiėmę savais reika 
lais ir per mažai įžvelgia di
džiąją komunizmo grėsmę žmo 
nijai. Nuolaidos tik didina šio 
vergų varovo apetitą ir duoda 

j jam vilčių lengvai rasti vis 
daugiau grobio. Užtat paverg
tųjų tautų troškimai atsikovo
ti laisvę, jų lūkesčiai gyventi 
žmogišku gyvenimu kaskart 
vis silpnėja ir jų skundas at
simuša tuštumon be jokio at
garsio, nes žodiniai pažadai nu 
skamba ir pranyksta, nesu
keldami net garsesnio aido.

Šiuose politiniuose kemsy
nuose juo labiau iškyla juoda
sis mūsų tautos birželis, ku
rio metu Lietuva prarado lais
vę ir po metų neteko kelių 
dešimčių tūkstančių savo ge
riausių vaikų, ši diena nykiu 
gūdumu skamba mūsų ausy
se, nes tautos ašaros ir tre
miamųjų aimanos liko mumyse 
kaip neišplaunama kraujo dė
mė. Ją nuplauti yra mūsų pa-

/ reiga.
Y

Vasario 16-toji yra mūsų 
šventė Tą dieną mes prisime
name atkovotą laisvę — pas
kelbtą Nepriklausomybės ak
tą. Ta diena mumyse kelia 
džiaugsmą ir pasididžiavimą, 
kad mūsų senolių pralietas 
kraujas buvo atlygintas tau
tos laisve. Ši šventė mus kelia 
ir uždega, skatina ir stumia 
į neatlaidžią kovą už laisvę, 
kuri reikalauja kraujo ir gy
vybių kainos.

Visai kitaip mes išgyvename 
birželio tragediją. Tai liūdesio 
ir kančios dienų prisiminimas, 
tautos laidotuvių metinės. Ne 
tik Lietuvos ir kitų pavergtų
jų tautų laisvės praradimo pri
siminimas, bet ir viso pasau-

y lio didžioji nedalia.
Birželio 15-oji nėra tik mūsų 

tragiškoji diena, bet visos žmo 
nijos gėda ir pažeminimas.

Kas galėtų žiūrėti į žudomą 
žmogų, nesuteikdamas jam pa 
galbos? Kas galėtų ramiai mie 
goti, kada gaisras naikina ne 
tik kaimyno turtą, bet ir du
sina jį patį? Gi Maskvos at
neštoji vergija Lietuvai ir vi
sam Pabaltijui yra žudymas 
dienos šviesoje, kada žudoma
sis nesulaukia ,kad į jo pagal
bos šauksmą kas nors atsiliep
tų.

Ne kitos mūsų tautinės šven 
tės, bet juodasis birželis tu
rėtų būti paverstas svečių, ga
linčių mus suprasti ir užtarti, 
kalbų ir paguodos proga. Į 
vestuves bet kuris pakviesta
sis mielai eina, bet nelaimės 
ištiktąjį lanko tik tikras drau
gas, kuris jaučia sąžinės bal
są, jį verčiantį varganam drau 
gui ar jo artimiesiems ateiti į 
pagalbą. Į birželio tragedijos 
paminėjimus mes turėtume 
kviesti įvairius aukštus šio 
krašto visuomenės atstovus ir 
valdžios pareigūnus, kad jie 
sužinotų mūsų troškimus ir 
prisidėtų prie mūsų, kurie tu
rime pabudinti apsnūdusią pa
saulio sąžinę.

Y
Mūsų laisvės byla nėra pa

žengusi didesnio žingsnio lai
mėjimų kryptimi. Tai ne dėl 
mūsų kaltės, bet dėl tų neiš
lygintų politikos vingių, kurie 
painioja kelius į pavergtųjų 
laisvę. Tačiau pasidavimas be
viltiškumui būtų mūsų nau
jos tragedijos pradžia. Jei ne
laimė labiau pajėgia sujungti 
vieną su kitu, negu laimingos 
dienos, tai birželio įvykiai tu
rėtų mus paskatinti tampres
ne vienybe įsijungti į kovą už 
tautos laisvę. Ne tik įsijungti, 
bet ir įjungti kitus, mums pa
lankesnius svetimtaučius, kad 
j:e mūsų skundo balsą pas
tiprintu, mūsų žingsnius pra
tęstų ir kalbėtų tarptautinėse 
institucijose mūsų reikalais.

Ši diena — tragiškoji bir- 
žcl'o 15-oji — turi būti visų 
lietuvių vienybės demonstraci
ja. sugebėjimas atsisakyti 
smulkių ambicijų, pakilti iš 
kasdienybės, apsidairyti ir pa
ieškoti paveikesnių priemonių 
savo laisvės bylai paspartinti. 
Nesustingti kovos metoduose, 
išsižadėti įprastos rutinos šiuo 
metu reiškia giliau įsigręžti į 
pasaulio politikos vidų, ją pa
kopiant mums naudingesne 
linkme.

Juodasis birželis turi pri
minti pasauliui, kad ir virš 
jo kabo ta pati grėsmė, kad 
jam jau laikas eiti kartu su 
ta:s, kurie visu savo gyveni
mu stovi laisvės, demokrati
jos ir žmogaus vertinimo pu
sėje. Laisvę savo tautai laimė
sime tik eidami kartu su lais
vę mylinčiaisiais ir rasdami 
draugų, kurie mūsų reikalus 
padarytų žmonijos kovos už 
laisvės išlaikymą dalimi.

Pr. Gr.

SOVIETŲ ŪKIO NEGALAVIMAI
Raudonųjų “Bendroji Rinka"

PRANAS DAILIDĖ

Nežiūrint pompastiškų Krem
liaus šulų pasigyrimų, Sovietų 
ūkis neduoda to, ko bolševiz
mas iš jo laukia. Krašto su- 
pramoninimo srityje Sovietai, 
tiesa, yra padarę didelę pažan
gą. Tačiau žemės ūkyje jų įves
ta kolektyvinė sistema pasiro
dė ne tik nepatenkinama, bet 
stačiai žalinga, trukdanti žemes 
ūkio gamybos augimą. O ir pra
monės pažanga, paskatinusi 
Chruščiovą paskelbti ūkinį lenk 
tyniavimą su Amerika, pasku
tiniais metais eina jau daug 
lėtesniu tempu. Tas tempas jau 
neduoda pagrindo laukti, kad 
Sovietų Sąjunga kada nors pa
sivys Ameriką pramonės gamy
boje. Dėlto šiuo metu ir Chruš
čiovas nustojo apie lenktynia
vimą su Amerika kalbėti. Jis 
supranta, kad tokios kalbos gali 
turėti prasmės tik tuo atveju, 
jeigu Sovietams pavyks pasiek
ti ir išlaikyti žymiai didesnį pro 
centinį gamybos augimą, negu 
jis yra dabar Amerikos ūkyje. 
Ta linkme ,atrodo, ir yra dabar 
nukreiptos Chruščiovo pastan
gos.

Tik užuot pašalinęs pagrindi
nes Sovietų ūkio negalavimų 
priežastis, Chruščiovas griebiasi 
įvairių paliatyvų, neliesdamas 
pačios Sovietų ūkio sistemos. 
Dėlto ligi šiol žymesnių page
rinimų jam nepavyko pasiekti. 
Ypač tai tenka pasakyti apie 
Sovietų žemės ūkį su jo kolcho
zais ir sovehozais. Turėdama 
didžiausius pasaulyje derlingos 
žemės plotus, Sovietų Sąjunga 
turi nuolatinių rūpesčių dėl sa
vo gyventojų aprūpinimo mais
tu.

Tuo tarpu Sovietams kyla ne
maža grėsmė iš Europos 
Bendros Rinkos pusės

Europos Bendros Rinkos klės 
įėjimas žada pritraukti į tą rin 
ką ne tik Angliją, bet ir kitas 
už tos rinkos ribų pasilikusias 
Europos valstybes. Muitai, ku
riais Europos Bendroji Rinka 
žada netrukus atsitverti nuo 
jai nepriklausančių valstybių, 
kelia Maskvai nemažą susirū
pinimą. Tie muitai turi skau
džiai atsiliepti Sovietų preky
bai. O ir pasaulinėje prekyvie
tėje Europos Bendroji Rinka 
sudaro vis stipresnį konkuren
tą Sovietų Sąjungai. Jau dabar 
ta rinka daug kur yra išstūmu
si Sovietų pramonės gaminius.

C ateityje tiems gaminiams 
grėsmė dar padidės.

Ne be to, kad Sovietai ne
mėgintų Amerikos pavyzdžiu su 
sitarti muitų reikalais su Eu
ropos Bendrąja Rinka. Sovie
tų ūkio sistemoje tai yra daug 
lengviau padaryti, negu laisvos 
iniciatyvos krašte. Tačiau Sovie 
tai yra pratę savo sąlygas dik
tuoti, o čia tokiu keliu jie var
giai ką laimėtų. Dėlto derybos 
su Europos Bendrąja Rinka 
nelabai Sovietus masina. Jie no
rėtų pasiekti savo tikslą aplin
kiniais keliais, grasinimais ir 
pažadais trukdydami Europos 
Bendros Rinkos augimą. Drau
ge su tuo Sovietai deda viltis 
į įprastą jiems dumping’ą. O kai 
kur dumping’o nuostoliams su
mažinti siekia atpiginti savo ga 
minių nugabenimą į Vakarų Eu
ropą. Tam tikslui, pvz., yra iš
vedami žibalo vamzdžiai iš So
vietų Sąjungos į satelitinius 
kraštus.

C žemės ūkį Chruščiovas ketina 
pagydyti “kapitalo 

investavimu”

Tokį patarimą Chruščiovas 
yra seniai gavęs iš Amerikos 
piniguočių, kurie verčiasi žemės 
ūkiu. Tik jis gana savotiškai 
priėjo prie to patarimo vykdy
mo, pakeldamas mėsos ir svies
to kainas visu trečdaliu. Jis sa
ko, kad tas pakėlimas bus pa
naudotas žemės ūkio mašinoms 
gaminti, taigi ir žemės ūkio ga

mybai kelti. Tik, kai visi ištek
liai Sovietų Sąjungoje eina gink 
lavimuisi, vargiai ir šis Sovie
tų gyventojų apiplėšimas bus 
kitaip sunaudotas.

Visokiu atveju tas kainų mė
sai ir sviestui pakėlimas sukė
lė Chruščiovui Raudonųjų Bend 
ros Rinkos idėją. Raudonosios 
imperijos planuojamas ūkis su
daro tokią rinką nuo tos impe
rijos įsikūrimo. Ir vargiai čia 
galima dar didesnius subendrini 
mus kur nors padaryti. Tačiau 
savaime yra aišku, kad padi
dintos kainos mėsai ir sviestui 
negali likti tik Sovietų Sąjun
goje. Jos turi būti įvestos ir 
satelituose. Tam Chruščiovas ir 
sušaukė birželio mėn. pradžioje 

, raudonųjų viršūnių konferenciją 
[Maskvoje. Ji buvo trumpa. Jo- 
1 je, žinoma, nebuvo kalbama a- 
pie padidintą satelitinių kraštų 
apiplėšimą, o apie kylantį iš 
Europos Rinkos pavojų ir apie 
reikalą tą pavojų atremti, sū
dai ant Raudonąją Bendrąją Rin 
ką. Tokioje rinkoje kainos mė- 

j sai ir sviestui negali būti skir- 
; tingos. O jų pakėlimas gali bū- 
į ti naudingas ir galimoms Sovie
tų Sąjungos deryboms dėl mui
tų su Europos Bendrąja Rinka.

! Tačiau žemės ūkyje bene 
svarbiau už kapitalą yra nuo
savybės teisė ir laisva inicia
tyva, kurias Sovietų santvarka 
paneigia. Dėlto vargiai galima 
laukti, kad ir ta nauja priemo
nė Sovietų žemės ūkį pagydys.
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Arši kova dėl gydymo 
apdraudos

Medicinos srity vyksta aštri suirute 

GEDIMINĄ ?1 GALVA

Geležinkeliai pergyvena var
ganas dienas. Kai kurios bend- 

i rovės bando susijungti, suma
žinti patarnavimo išlaidas ir at
leisti žymų skaičių darbininkų. 
Panaši padėtis oro transporte, 
nes bendrovės jau seniai veda 
pasitarimus susilieti. Įmonių ap 
sijungimas vyksta eilėje sričių 
ne tik gamybos ar patarnavimo 
išlaidoms sumažinti, bet ir įsi
gyti aiškias monopolio teises. 
Jos ryškios daugelyje gamybos 
sričių. Savo ruožtu vyksta nuo
latinis kainų ar patarnavimo 
atlyginimų kėlimas. Monopoliai 
sudaro ištisą gradinę išnaudo
ti pasipelnymo progas. Savos 
rūšies monopolis ryškus nė tik 
vaistų gamyboje, bet ir medici
nos patarnavime. Visų monopo

lių tikslas aiškus: pasinaudoti 
susidariusia padėtimi, o sukrė- 

1 timo tarpsnyje bėdas primesti 
: viešajam ūkiui ar maldauti nau 
ijų prvilegijų.
j , . J *.

Kova dėl senelių apdraudos

J. F. Kennedy pasižymi di- 
Į dėlių ryžtu griežtai tvarkyti kai 
j kuriuos ūkinius klausimus, kai 
gamintojai užsimoja gaminių 

i kainas pakelti. Jam ja vyko bent 
laikinai palaužti plieno pramo
nininkus. Prieš pat rinkimus 

: jis bandė pravesti medicinos 
; apdraudos įstatymą. Deja, įsta- 
i tymo apmatai pateko į stalčių.

Putnam, Conn., seserys pirmąjį mėn. šeštadienį procesijoje eina kalbėdamos rožančių už Lietuvą ir 
Rusijos atsivertimą. B. Kerbelienės nuotr.

Praėjusiais metais buvo atmes
tas ir senelių medicinos aprū
pinamo įstatymas. Šiais metais 

į piezidentas vėl bando atnau- - 
jinti įstatymo svarstymą. King
- Andersen įstatymo sumanyme 
tik dalimi padengiamos medici
nos išlaidos asmenims, sulau
kusiems 35 m. amžiaus. A.M.A. 
(American Medical Association)
— gydytojų draugija, Blue 
Cross Assn., American Hospital 
Assn. stojo kovoti prieš įstaty
mą. Svarbiausias veiksnys yra 
A.M.A., kuri panaudoja leisti
nas ir neleistinas priemones gin 
ti nūdienį gydymo monopolį be 
jokio įsikišimo iš šalies.

Šieneliai prieš gydytojus

A.M.A. pakurstyti New Jer
sey gydytojai ėmė grasinti strei 
ku, jei būtų priimtas socialinės 
medicinos įstatymas. Gydytojų 
cnięigija panaudojo milžiniškas 
sumas nuteikti gyventojus prieš 
įstatymą. Radijas, televizija ir 
spauda ėmė urgzti. Bet prez. 
J. F. Kennedy neatlyžta. Jis pas 
tarajame žodyje spaudos atsto
vams užtikrino, kad senatas ir 
atstovų rūmai priims minėtą 
įstatymą. Vyriausybė įjungia 
savo mašiną paveikti, kad įsta
tymas būtų priimtas, Prasidėjo 
aršesnė kova, kaip prieš prezi
dento rinkimus.

Seneliai jau praėjusį rugpiū- 
i čio mėn. ėmė telktis į klubus 
1 ginti įstatymą ir kovoti prieš 
gydytojų draugiją. Šiuo metu 
veikia 700 klubų, kurie apjun
gia 600,000 asmenų virš 65 m. 
amžiaus, Jie žino savo padėtį, 
nes 70% senelių pajamos ma
žai ką teprašoka 1,000 dol. per 
metus. Ar jie gali gydytis, kai 
vargais tesuveda pragyvenimo 
išlaidų galus?

Padidėjo medicinos išlaidos

1940 m. 3.9 bil. dol. išleista 
sveikatos reikalams, kai praė
jusiais metais 31.3 bil. dol., o 
7,7 bil. iš viešųjų fondų. Kraš
te jaučiamas trūkumas gydyto
jų ir seserų. Neganėtinas tink
las medicinos mokyklų. Gydy
tojų apžiūrimų pacientų skai
čius veik padvigubėjo, ligoninė
se ligonių skaičius trečdaliu ug-

1 Nukelta j 4 psl.)

Spaudoje ir gyvenime

LIETUVAIČIŲ AUKA VERTA 
ŠILTESNIO ŽODŽIO

VYTAUTAS VOLERTAS :■■

UPĖ TEKA VINGIAIS !
■■■

ROMANAS ■

Savo be antraštės straipsnelyje, 
įspraustame į “Naujienų” Nr. 136 
skaitytojų balsus (nuo kada tas 
redakcijos narys tapo tik skaity
tojas?!), “J. Bangpūtis” toliau tę
sia polemiką, nukrypdamas nuo 
pirminės jį.mos — pavojaus lietu
vių skaičiui pasaulyje sumažėti — 
ir daugiau susikoncentruodamas j 
puolimus prieš seseles vienuoles.’ 
Ko galima daugiau tikėtis iš žmo- 
gaus, kuris patį Šventąjį Raštą no
ri suniekinti?!

Nepatiko, kad “Bangpūtį” pava
dinome slapuku. O vis dėlto tai yra 
slapyvardis, net ir ilgiau laikraš- 
tininkijoje dirbusiems žmonėms ne
žinomas, o ir Liet. Enciklopedija, 
kuri paprastai atžymi autorių sla
pyvardžius, dabar, rašydama apie 
asmenį, prisidengusį šiuo slapyvar
džiu, nesumini to jo slapyvardžio.

“Bangpūtis” prisipažįsta kovojęs 
“su atbulais kaunieriais” dar tada, 
kai J. Pr. “be kelnaičių bėgiojo”. ! 
Tai reiškia, kad jisai jau daugiau I 

« kaip 50 metų varo kovą prieš dva- 
' siškiją. Kai kiti jo grupės žmonės 

įstengia Lietuvos labui bendradar
biauti su dvasiški ja, jis. per pus

šimtį metų įsismaginęs toliau te- 
besikapoją.

“Bangpūtis” pažymi, kad “Nau
jienų” redakcija tebesilaiko dar 
1940 m. Lietuvos gelbėjimo labui 
sudarytos džentelmeniškos “nepuo- 

' limo sutarties”. Apie tokią sutartį 
nežinojome, ir “Naujienose” spaus 
dinamos “Apžvalgoje” pastabos ne 
visada rodė, kad tokia sutartis yra. 
Bet tegu ji bus ir pasiliks. J. Pr. 
nė viename iš “Bangpūčio” mini
mų straipsnių nepuolė “Naujienų”, 
o jei vedamajame kėlė Alto refor
mų reikalą, tai, rodos, gi Altas 
skiriasi nuo “Naujienų”, ar ne? 
Ir straipsnyje apie tautos savižu
dybės pavojus “Naujienų” nelietė. 
Tik “Bangpūtis” užpuolė J. Pr., 
pats sulaužydamas tą “sutartį”.

Pritrūkęs argumentų atsakyti į 
reikalą, “Bangpūtis” taiko į as
menį dėl “reveransų Chruščiovie- 
nei.” Nereikia faktų iškreipti. Jei 
gengsteriai pagrobia tėvus, vaikai 
eina jų išvaduoti, kartais ir vaduot- 
pinigius sumoka, ir niekas tuo ne
sipiktina. -Jeigu J. Pr. motina buvo 

(Nukelta 1 4 pusi.)
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— Tamstos supratimas yra klaidingas. Kalbi 
apie žaidimą. Kooperatyvai tik vaikų pramoga, nes 
pagrindinė problema yra ne rinka produktui, bet pats 
produktas. Paklausos užtenka, tik prekės mums stin
ga. Iš kampininkų jos negali susilaukti, žemė iš
skirstyta gabalais, ežiomis išraižyta, prisodinta tro
belninkų, kurie vos išsimaitina, o gamybinio ūkio 
nėra. Tamsta kooperatyvu nori krūvon surinkti tai, 
ką žemės reforma išdraskė. Grūdus pirkinėsi sam
čiais, linus saujomis rinkinėsi ir tuo tikiesi nustebin
ti Europą. Užmiršti kokybę, pagrindinį motyvą, ku
riuo varžomasi tarptautinėje rinkoje. O kokybės skly
peliuose nepakelsi. Tik stambūs ūkiai pajėgūs kon
kuruoti, tik dideliuose žemės plotuose gali gaminti, 
bet ne daržuose!

— Mūsų žemės ūkis sparčiai progresuoja!
— Progresuoja? Ar pasiekėme Daniją, Olandi

ją? Va ir Vokietijos Prūsų dalis. Nelyginsi jos su 
mūsų ūkiais. Didžiuliai dvarai ten žydi, tūkstančiai 
hektarų tiesiasi, — iš jų gali daug išgauti. Patarčiau 
mesti kooperatyvų mintį ir pastudijuoti žemės ūkio 
sistemas. Nesunkiai praregėsi, kad ne sklypų reikia, 
bet gamybinių ūkių.

—Mums kol kas sunku lygintis su Olandija ar 
Vokietija, nes vos pradėjome laisvai gyventi. Tačiau 
žingsnis pirmyn didelis. Žemė geriau tręšiama, gyvu
lių veislės ir javų pamainos gerinamos, sodai plečia-

mi ir prižiūrimi. Neabejoju, kad skirtumą būsite ma- 
; t§s.

— Jaunas žmogau! Neturiu laiko važinėti po
■ provincijas ir po tvartus vaikščioti. Tačiau žinau, 
j pagrindinius ekonominio gyvenimo dėsnius, šimtme-
, čiais nusistovėjusius, ir matau, kad krypstam nuo jų.

— Pats laikas dėsnius keičia. O mūsų žmonės 
darbo negaili, triūsdami žemėje.

— Ne viskas darbu paremta. Reikia žinių. Jų 
kiekvienam galvon neįdėsi ir visų neišmokysi. Tams- 

, tos kooperatyvai man neįdomūs, nes jie paremti 
klaidinga ūkine sistema ir naudos neduos. Vietoje 
ieškoję naujenybių, geriau pasižiūrėkime svetur ir 

; pasimokykime.
Ne šito Tomas laukė, ne! Kai studija beveik 

i baigta, kai einama prie galo, autoritetingas ekono- 
i mistas vienu mestu nubraukia visą triūsą! Susirū-
■ pinęs ir nusiminęs, Jasaitis nuskubėjo pas Jonuškus, 
beveik ryždamasis pradėti iš naujo.

— Kremties ir nuogąstauji, nes nežinai sąlygų, 
— ramino Jonuška. — Atsimink, kad inteligentijoje

I — Žinoma, mums taip pat daug ko trūksta: ne- 
I užtenka žinių, nepažįstamo pasaulio, kartais esam 
naivūs. Bet stebėtis nėra ko. Juk retas esame nosį 

. iškišę toliau, kaip savi namai. Tačiau laikas viską iš- 
i taisys.

Tomas ne greitai aprimo, tačiau Jonuška, vis 
i dėlto jį įtikino. O tada Jasaitis prisiminė ir dailias 
I vilas ąžuolyne:

— Bet ir gyvena žmonės! Sunku patikėti.
— Gražu. Jie savo vilomis miestą papuošė, kad 

negėda bent kam parodyti. Tačiau nei pats, nei aš to
kių vilų nepasistatysime. Ir retas kas iš mūsų kartos. 
Atėjome pliki, kaip stovim, o pinigais graibstytis 
mums dar ne laikas. Pirma visa šalis turi sustiprėti, 

i Mūsų misija sunki ir nepelninga, bet už tai kiekvienas 
; darbas duoda regimą vaisių. Gal tik šitie kada atsi- 
■ ties, jei tinkamai juos paruošime, — ranka pamojo į 
sūnaus fotografiią ant stalo.

I 13.

'šiuo metu turime dvi klases: senąją gvardiją, įsitvir- 
} tinusią pozicijose, ir jaunesniuosius. Pirmieji kabine- 
' tų žmonės, iš jų kojos nežengia ir krašto nepažįsta. 
Jie gyvena ir mąsto caro nustatytomis taisyklėmis,

■ negalėdami suprasti, kad viskas kitaip atrodo, kaip 
' anksčiau. Atėję iš dvarų, augę turtingose šeimose, 
jie ir šiandien negali sutikti, kad jų buvę samdiniai 
pajėgtų patys ūkininkauti. Šitie žmonės nejaučia nei 
laiko tekėjimo, nei gyventojų nuotaikų. Bet jie bai
giasi, ir stebiuosi, kad ant tokio pataikei. Nauji žmo
nės ateina jų pakeisti.

— Mus turi galvoje?
— Taip. Ši karta, savom rankom prasiskynusi ke

lią, miestan atsinešu ir troškimus, kurių siekia visas 
, kraštas. Ji pati gyvena ir kalba šiandieniniu žodžiu, 
nesivadovauja viduramžių ataidinčiomis taisyklėmis.

— Ar ne perdaug ja pasitiki ?

Žiema jau lipo antron pusėn, tad Jasaitis dar 
labiau įsikniaubė popieriuose, net galvos nuo jų ne
pakeldamas ir nesižvalgydamas, kas dedasi ąplink. Tik 
Julija kartais kokią naujienėlę papasakodavo, bet ir 
joms leisdavo plaukti tolyn, nei gilindamasis, nei dė
mesį kreipdamas.

O naujienėlių, vis dėlto, pasitaikydavo. Ir kur jų 
nebus. Aplink gyveno žmonės, grūmėsi su rūpesčiais, 
pyko ir barėsi, džiaugėsi ir krykštavo. Nes žmogus lyg 
oras, vieną dieną apniukęs ir tiek surūgęs, kad net 
baisu pasižiūrėti, pritvinkęs neramumo ir tyžos. Ry
toj, žiūrėk, jei nors vienas saulės spindulėlis prasiverš, 
sutviskės visas, sušvis, subanguos džiaugsmu, jog visą 
pasaulį savin sugertų, kojomis, tarsi šaknimis, žemėn 
įaugtų.

jPus daugiau!
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KODĖL ŠIANDIEN LYDEKA NEKIMBA?

(Reportažas iš Wisconsino)

Iš Chicagos pasiekti Wiscon- 
siną šiandien vieni juokai. Pava 
žiuok Congress autostrada vi- 
durmiesčio link, ten įsisuk į 
Northvvestern autostradą ir, ap 
lenkdamas modernųjį O’Hare 
aerodromą, lėk ir lėk į šiaurės 
vakarus. Nepraėjus nei porai 
valandų, jau atsirandi Beloite, 
Wisconsino valstybėje. Iš čia 
puikūs kaliai, bėgdami šlaitais 
ir pakalnėmis, lenkdami miške
liuose plūduriuojančius ežerė
lius, šakojasi į visas puses. 
Kiek grožio čia ir gaivaus lau
kų vėjo uždususiam didmiesčio 
gyventojui.

51 kelias pro Wisconsino sos 
tinę ir universiteto miestą Ma- 
dison veda į šiaurę, Marąuette 
County link. Iš čia kelias atsi
suka ir į garsiuosius Wiscon- 
sin Delis.

Marąuette County garsi savo 
ežerais, žuvimis ir indėnų isto
rinėmis vietomis, čia ir dabar 
tebestovi didelės stačios uolos, 
kuriose ilgiausia išsilaikė lais
vieji indėnai.

Meg sustojame prie ežero pri 
siglaudusioje Harrisvillėje, lie
tuviškoje Mikučių vasarvietėje, 
kur esame praleidę kelias vasa
ras. Čia prie ežero atostogų 
metu vakarais degdavo laužas, 
skambėdavo lietuviškos dainos, 
čia švęsdavom. gimimo dienas, 
vardines, sutiktuves ir išleistu
ves, žaisdavom tinklinį.

Šiandien gegužės paskutinio 
šeštadienis. Oras šaltokas. Chi
cagą palikom lietaus skalauja
mą. Wisconsine dangus pragie
drėjo. Tikėjausi Harrisvillę ra
sti tuščią ir ramią. Bet kur tau. 
Prie ežero pamatau eilę maši
nų. Visos jos su Illinois lente
lėmis. Tai žuvautojai iš Chica
gos sulėkę į Marąuette County. 
Lietuviai susimetę į savąją Har 
risvillę, kur pas Mikučius ant 
stalo visada lietuviški kumpiai, 
lietuviški lašiniai, toks skanus 
ir šviežias lietuviškas kaimiš
kas maistas.
. .— Kiek žuvų turi, Vacy? — 
paklausiu šaltai ir ramiai lyde
kas bemeškeriojantį akt. Vačį 
Maciežą iš Chicagos.

— Žinai, nėra laimės, šian
dien visai nekimba žuvys. Šiau
rės vėjas. Matyt, dėl tai taip.

— Ši savaitė labai bloga žu- 
vautojams. Kad būtum matęs, 
kas čia darėsi prieš porą sa
vaičių. Tada pagautas lydekas 
tuzinais skaičiavom, —- aiškina 
karštas žuvautojas iš Chicagos, 
Eigelis, kurį prieš porą metų 
per Harrisvillę praūžęs tornedo 
pagavo ežere 'bežuvaujantį. Va
sarotojai manė, kad Eigelis žu

vo. Bet paaiškėjo, kad tornedo 
tą karštą meškeriotoją iš ežero 
nusviedė į mišką.

Bandau laimę ir aš, bet žu
vys, nors pasiusk, nekimba. Va 
karėja. Virš ežero žiebiasi žvai 
gždės. Atsiminęs praeitį ir žvai 
gždėtą liepos vakarą čia nuo 
tiltelio rašytojo J. švaisto pa
gautą didelę lydeką, einu ir aš 
ant tiltelio senos rašyt. Švais
to laimės ieškoti. Bet ir čia jo
kios laimės, nors pasižiūriu į 
degančias žvaigždes ir į anapus 
ežero virš miškelio besitrau
kiančią pašvaistę.

— Žiemą čia buvo šešios pė
dos sniego ir 30 laipsnių že
miau nulio šalčio. Tada buvom 
vieniši atsiskyrėliai. O šiaip 
pas mus svečių iš Chicagos vi
sada pilna. Vidurvasarį vasa- 
'rotojai, rudenį — žuvautojai, 
po to medžiotojai (čia daug yra 
stirnų), pavasarį vėl meškerio
tojai, — pasakoja šios vasar
vietės šeimininkas Mikutis.

Neradęs laimės su žuvimis, 
vakare nueinu aplankyti bažnyt 
kaimio (burmistrą Frankį, kuris 
mane priima kaip seną pažįsta-, 
mą. Ant sienos pas burmistrą 
kabo didelis Jono Kelečiaus pie 
štas paveikslas. Jame Harris- 
villės ežeras ir miestelio dalis. 
Šis didelis lietuvio impresioni
stinis darbas įdėtas į masyvius 
rėmus ir net apšviestas.

— Kada Jonas Kelečius čia 
atvažiuos? — klausia manęs

j
I burmistras.
1 — Kai bus vidurvasaris, kai
skambės lietuviškos dainos ir 

‘vakarais liepsnos laužai, — at- 
' sakiau.

j — Oh, tai bus “Good time”
' ne tik jums, bet ir visiems Har-

risvillės gyventojams!
Frankis pila į taures degtinę. 

Matau, kad jis kiek nuliūdęs.
— Kas yra Mr. Frank, kodėl 

nusiminęs ?
— Milwaukee Braves vis pra 

laimi beisbolą. Ne tik aš nusi
minęs, bet ir visi Wisiconsino 
gyventojai!

— Tikėk, Mr. Frank, nusimi
nęs esu ir aš. Braves ir mano 
išrinktoji komanda, ir per jos 
pralaimėjimus ir aš esu pinigo 
pralaimėjęs.

Iš burmistro vėl grįžtam at
gal į vasarvietę. Ji šį vakarą 
kitokia, negu liepos ir rugpjū
čio mėnesiais. Ramu. Tik žvaig 
ždės ir pašvaistė už ežero. Čia 

i dar neatvyko Vyrų choro “Prin 
! cas” ir kiti šaunūs vasaroto
jai. O žuvautojai jau giliai mie
ga, nes jie rytoj su aušra vėl 
kils lydekų žvejoti.

VI. Ramojus

(Atkelta iš 3 psl.)
i
derėjo, o krašte sveikatingumo 
lygis yra kritęs.

Galima suprasti, kad gydy
tojų draugija gina savo narių 
teises, jų finansines pajamas, 
tačiau reikia nusistebėti, jog ji 
pamiršta, kad gydytojų tiks
las pakelti krašto sveikatingu
mą, o ne išlaikyti savo įtaką, 
nežiūrint į gyventojų finansinį 
pajėgumą gydytis.

N£ tik A.M.A., bet ir draudi
mo bendrovės bei ligoninės de- 

! da didžiausias pastangas išlai- 
' kyti atgyventą tvarką, kurios 
i Europos valstybės atsisakė jau 
: praėjusiame šimtmetyje.

Lietuvių nelaimė tebėra, ta, kad 
jie praktiniame gyvenime arba vei
kia visai be plano, arba amžinai 
tik planuoja. Planams ruošti išse
ka energija/ ir nelieka jiems rea
lizuoti. Taip buvo palaidota dau
gel puikiausių sumanymų.

J. Ambrazevičius

Nevadinkime jų priešu ar 
agresorium

(Atkelta iš 1 psl.)

Kitas tos pačios akcijos ar- 
Į gumentas — didžioji patranka 
’ W. Lippmannas, kuris straips- 
I niais ir per televiziją sudarinė
ja opiniją šia kryptim: Aden- 
aueris ir de Gaulle seni; jie bus 
nuimti; ateis kiti, kurie vykdys 
kitą politiką, artimesnę Ameri
kos politikai susiprasti su So
vietais, o Amerikos politika e- 
santi teisinga, ir jos rezulta
tas būsiąs — Amerikos pajė
gumas privers Sovietus nesiim
ti karo, sugyventi taikingai...

Kyla įspūdis, kad valstybės 
sekretoriui kalbantis su Euro- 
pcs partneriais, kitos jėgos sten 
giasi tų partnerių įtaką, svorį 
minimalizuoti, kad jų opozicija 
Amerikos planui būtų mažesnė.

*
Pavyzdžiais nurodyta opini

ja apie Vokietiją ar Prancūziją 
sudarinėjama spaudoje vadina
mų liberalų ekstremistų. Ta
čiau ji derinasi ir su kai kurių 
valdžios žmonių planais. Pvz. 
paskutiniu laiku spaudoje buvo 
pranešta, kad valstybės depar
tamentas turi Amerikos politi
kos gaires, suformuluotas pla

navimo šefo Rostowo. Jo pla
ne pasisakoma už dvi Kinijas, 

j pasisakoma ir už tai, kad na- 
: cionalinė Kinija būtų paveikta 
i pasitraukti iš Matsu ir Quemoy 
salų. Tai yra politika, kurią 
visuomeninėje plotmėje skelbė 

‘Americans for Democratic Ac-

tion” — “kairieji ekstremis
tai”.

Tai būtų jau ne tik tylėjimo, 
“neerzinimo” taktika, bet ir re
alios nuolaidos kelyje į susipra
timą su Sovietais. Ar tokios nuo 
laidos liks tik intelektualų da
lyje kaip pageidavimas, ar jos 
virs prezidento priimta ir vyk
dytina politika, priklausys ne 
tik nuo prezidento. Priklausys 
ne tik nuo to, kiek Europa bus 
paveikta tam pritarti. Priklau
sys dar ir nuo Kongreso, kuris 
labai jautrus Amerikos rinkikų 
opinijai. Lig šiol ta opinija nė
ra palanki tokiam susipratimui 
su Maskvą, kuris reikštų vien
puses nuolaidas. Taigi susipra
timas su Maskva sunkiai užma
tomas.

Tačiau tokių planų skelbimas 
vargiai gali stiprinti Europos 
pasitikėjimą Amerikos politikos 
planuotojais ir vykdytojais. Dėl 
to ir Rusk uždavinys nuo to 
sunkėja. J. B.
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BOSTON
LAISVES KOVŲ DAINŲ rinki

nį Bostone galima gauti Justino 
Vaičaičio siuntinių įstaigoje ir 
pas Romą Jasiuną, 253 Gold St., 
So. Boston, telef. AN 9-1676. Kny
gos leidėjas savo įžangos žodyje 

'taip rašo:
Žūtbūtinių kovų atvangomis, 

kraujuose mirties šešėliuose gimė 
šios neviltingų Lietuvos laisvės 

1 kovų dainos... jas kūrė, rašė, 
spausdino kovūnai, kurių vardų 
jau niekas nebežino. Kiekvienas 
lietuvis turėtų šią knygą įsigyti.

(Sk.)

!<Stį-

I'

ciction!

rnati°
professionai

Spaudoje ir gyvenime

(Atkelta iš 3 psl.) 
raudonųjų banditų pagrobta ir sū
nus prieš pasaulio spaudos atsto
vus sudarė tokią situaciją Chruš
čiovui ir Chruščiovienei, kad nebe
buvo patogu jiems jos neišleisti, 
tai dėl motiną iš banditų vadavu
sio sūnaus jam nėra reikalo prie
kaištauti. Jis turėjęs rankoje 
“Pravdą”. Taip. Bet toje “Pravdo- 
je” buvo išspausdintas vienas iš 
Chruščiovo pareiškimų, pasakytų 
užsienyje, kuriuo remiantis buvo 
galima jam priminti, kad jis turi 
teikti laisvę žmogui, esančiam už 
geležinės uždangos. ,

Katalikybės įtaka į latvių tautos 
gajumą priminti buvo visiškai vie
toje, ir giminingos latvių tautos 
pavyzdys mums daug svarbesnis 
kaip “Bangpūčio” minimų hindusų 
ar Azijos šutų.

“Bangpūtis” vienuoliams ir ku
nigams numato uždavinį — “pote
rius kalbėti”. Ką jie pasirinks, tai 
jų dalykas, o nei Bangpūtis, nei ki
ti neturi teisės siaurinti jų pilieti
nių teisių. Dalyvauti kultūros gy
venime, švietime, visuomenėje, ka- 
rita.tyvinėje veikloje jie turi teisę, 
ir joks “Bangpūtis”, nė jo sėbrai 
jiems to neuždraus. Jeigu ne vie
nuolynai, mes neturėtume pusės 
lietuviškai tremtyje išleistų knygų, 
neturėtume “Aidų” ir eilės kitų 
vertingų periodinių leidinių. Jeigu

ne pasiaukojimas seselių, kurios 
gali dirbti, gaudamos tik po kelio
lika dolerių atlyginimo savaitėje 
(būtiniausioms maisto, aprangos, 

i gydymosi išlaidoms), mes nedaug 
j teturėtume savų mokyklų. “Bang
pūčio” grupės žmones neturi vie
nuolių. Ar jie turi bent vieną savą 

j mokyklą ? Jei lietuvaitės atsižada 
I daug ko, kad galėtų atiduoti savo 
gyvenimą savęs tobulinimui ir vai- 
kų švietimui, reikia didelio bruta- 

i lumo tą jų auką sutikti priekaiš
tais.

Pagaliau, niekas prievarta vienuo 
lyne nelaiko. Įstodama mergaitė 

i turi įnešti tam tikrą kraitį — indė
lį, kuris joms yra išmokamas, jei
gu jos atrastų, kad prasilenkė su 
pašaukimu ir nori išstoti iš vienuo
lyno. Kitaip sakant, pats vienuoly
nas išmokės “premiją”, jeigu kuri 
ras, kad jai reikia vienuolyną ap
leisti. Išstojant visai lengva gauti 
leidimą pereiti į šeimos gyvenimą. 
Ir jeigu tos lietuvaitės vienuolyne 
pasilieka, tai todėl, kad jos tokį 
gyvenimą mato prasmingą.

“Bangpūtis” prisipažino per pu
sę šimto metų su dvasiškija; kovo
jęs, o mūsų vienuolynai tik dar la
biau augo. Gali jis dabar nepersi
stengti ir pasilsėti. “Bangpūčio” 
pūtimas prieš krikščionybės ban
gą lieka be reikšmės ir įtakos.

J. Pr.

FOOTBALL

Sporfs Spectacular for the Entire Family
• GREATEST PLAYERS
• WORLD PAMOUS TEAMS

FRIDAY NIGHT JUNE 15
SOLDIER FIELD 

8:30 p.m.

MEKICO Guadalajara 
vs

YUGOSLAVIA HajdukSplit
Top U.S. teams in Preliminary Gama, 6 30 p m.

Girt your tiekėte at
SEARS

ĮĮg Alt ętūoagolend Stores and Gėry
\ TICK5T8 ADVAKCE 6*TE,:5
' tt<a>eref 1 1 i $3.00
i ftssMtttd ,« “lisno Ų
g Chiltiren uoder lt — nenorai «.f». j
L ,ZJ Kesenredt $i.S0 .„...„i. A

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.

SKIP’A S E LF OIXI~ ^SERVICE

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

JUNE — BIRŽELIO 14, 15, 16 D. D.

>K1i

GUILD BLUE RIBBON BRANDY 
84 PROOF Fifth $3-09

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

ARROW COCKTAILS
MARTINI OR MANHATTAN Full Quart $2-69

G RAIN ALCOHOL 190 PROOF
U. S. F. Fifth $4-89
POPULAR BRAND OF BONDED
BOURBON VVHISKEY 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 WH3TE 60 PROOF Fifth $2-59

SEMKOV VODKA 80 PROOF Fifth $2-49

Kil

CHEMIJOS STEBUKLAS
PATAMSINA ŽILUS PLAUKUS 

BE DAŽŲ
Mokslas išrado metodą patamsinti 

žilus plaukus be dafeų. žmones su 
žilais plaukais dabit-r gali pašalinti 
šią blogybę nenaudodami jokių dažų, 
kurie vistiek dirbtinai atrodo ir nie
ko neapgauna. Tai yra skystis, nau
dojamas pora sekundžių kas rytį 
kaip ir kiekvienas kitas plaukams 
tepalas. Palaipsniui, ' 1 0 dienų laiko
tarpy ar panašiai, j spalva keičiasi. 
Spalvos tamsumas pareina nuo kiek 
kartų panaudosit minimą skyst}, tuo 
būdu jūs galit ijiatyti kasdieninį 
pasikietimą ir sustoti, kai pasiekia
mas norimas tamsumas. Tikras ste
buklas; ypatingai jūs būsit paten
kinti galutinais rezultatais. Nepra
leiskit neišbandę šio1' metodo. Pasiu
skit šia iškarpa drauge su savo var
du ir adresu TKYSAN CO., DEPT. 
90, PEEKSKILL, N. Y. Tai bus 
jiems ženklas, kad jūs norit išban
dyti jų skysti ir kad jie prisiųstų 
jums $6.00 vertes atsargas, už ku
rias jūs mokėsit tik $5.00, paštinin
kui jas pristačius. (Sk.)

liiDOfnn ELECTROniCS
TV-RAOI3AI -JUOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 
| ANTENOS - BATERIOOS - LEMPUTES 

EL. VIRT. PRIETAISAI - LAIKRODŽIAI
Viskam žemiausios kainos Ir garantija

PRECIN PHOTO STUDIO į |332įl ŠJ-iaisted St.-CLIFFSIDE 4-56651
4068 Archer Avė. Tel. VI 7-2481

(Incorporated)
EB V ABU AS UI,18, «»». Remkit dien. “Draugę”

BU I C K’A S - LIETUVIŠKAS 
AUTOMOBILIS! 

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

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

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

F

ON INVESTMENT 
ACCOUNTS Z

GAUKIT NAMŲ PAGERINIMO IR MORGIČIŲ 
PASKOLAS PAS MUS!

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00

Santaupos, atneštos prieš kiekvieno 
mėnesio 15 dieną, gaus dividendus 

nž 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

Tr

Ali flavors 6 Quarts for .99c

AND LOAN ASSOCIATION 
31/30 South Haisted Street * Chicago 3 * CLiffside 1/-0101/ 

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas

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

Current Dividend up to 4^4%

KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

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

4 '/2%

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Western Avenue, Chicago 36, Illinois GRovehiU 6-7575

4

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI AMClDCa ir KETV................................ 9 v. r. Iki 8 p. D.VHLHI1UUO. ANTRAD. Ir PENKT...................... 9 v. r. iki 5 p. p.

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

4



DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. birželio mėn. 15 B

Šį šeštadienį, 6 valandą vakare Jaunimo Centro salėj, rengiamas LB Čikagos apygardos valdybos

Birželio įvykių Paminėjimas!
Programoj kalbės LB Centro valdybos pirm. J. Jasaitis ir iš Los Sekmadienj, 11 vai. Tėvų Jėzuitų bažnyčioj bus pamaldos už žuvu-

Angeles, Calif. atvykęs L. Valiukas. Meninę dali išpildys aktoriai sius. Po pamaldų Čikagos lietuvių vardu bus uždėtas vainikas prie 
Z. Visoekienė ir A. Brinką. " paminklo. LB ČIKAGOS APYGARDOS VALDYBA.

TRAGINGŲJŲ BIRŽELIO 
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Birželio 17 d. Amerikos Lie
tuvių Tarybos Clevelando sky
rius rengia tragingųjų birželio 
įvykių minėjimą. Tą dieną 
10:30 vai. Šv. Jurgio liet. para
pijos bažnyčioje bus atnašau
jamos šv. mišios už nukankin
tus ir vergijoj esančius lietu
vius. Tuoj po pamaldų tos pa
rapijos salėje bus iškilmingas 
minėjimas. Pagrindinę kalbą 
pasakys Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto pirmi
ninkas dr. A. Trimakas. Pa
kviesti ir Amerikos vyr. parei
gūnai atsilankyti į minėjimą ir 
tarti žodžius. Tam minėjimui 
bus ir meninė dalis.

Visą Clevelando lietuvių vi
suomenę kviečiame dalyvauti 
kaip pamaldose taip ir iškilmin 
gam minėjime. Pagerbsime žu
vusius ir ištremtuosius už Lie
tuvos laisvę. Priminsime lais-

Naujieji LF nariai su valdybos ir tarybos pirmininkais. Iš kairės 
j deš.: T. Blinstrubas — Lietuvių Fondo valdytos pinm., dr. Ed
mundas Lenkauskas, dr. Adolfas Baltrūkėnas, dr. Vladas Rama
nauskas, dr. Jurgis Balčiūnas, dr. Jonas Stankaitis ir dr. Antanas 
Razma — Lietuvių Fondo Tarybos pirmininkas. Nuotraukoje 
trūksta dr. Juozo Skrinskos. (Nuotrauka V. Pliodzinsko)

mirusius skyrių narius. Pamoks 
16 metu buvo prisiminti miru
sieji ir jie išvardinti pavardė
mis. Bažnyčioje, prie paminkli
nės lentos, buvo uždegta tiek 
žvakių, kiek yra mirusių vete
ranų ir tariant jų pavardes, bu
vo gesinamos atskiros žvakės.
Po pamaldų tos parapijos salė
je susirinko visi dalyvavę pamal 
dose, kur Šv. Jurgio Posto vete
ranai buvo paruošę pusryčius. Į 
juos atsilankė ir kleb. kun. Iva
nauskas.

Ramovėnų valdybos nariai ir ' '
dalis ramovėnų ir birutininkių nės ir laimėjusieji pirmas tris 
nuvyko į kapines ir ant mirusių vietas gaus dovanas. Sportinio 
skyriaus narių kapų padėjo gy- šaudymo rungtynėse galės daly-
vų gėlių puokštes, įsmeigė į ka- vauti įvairaus amžiaus ir lyties vieepirm., Henrikas Pikturna — 
pą po tautinę vėliavėlę ir sukai- asmenys. Sportiniai šautuvai ir sekr. ir kultūrinių reikalų vado 
beta malda. Clevelando Kalvari- šoviniai gaunami vietoje.
jų kapinėse jau palaidoti ramo-
vėnai: jūrų lt. Juodis Kazys, mi- Praeitais metais Ramovėnų 
ręs 1953. II. 16, mjr. Bartkūnas rengiamą tradicinę gegužinę 
Bronius, m. 1954 m. IX. 12 “Kariui” paremt lankė ramovė- 
gen. Nagius-Nagevičius Vladas, nai su šeimomis ir plačioji Cle-

lando II-oji apylinkė išrinko nau 
ją valdybą: Mečys Aukštuolis 
— pirm., Ona Jokubaitienė —

, ............. m. 1954. IX 18., kapt. Karosas veiando lietuvių visuomenė. Ti-
vajam pasauliui tą didžiąją ko- ■ KIemcnsag> m 1955. v> 10-; kpt kimasi, kad ir šiais metais gau-
munistinės Rusijos niekšybę 
Lietuvai. Kreipsimės į laisvojo 
pasaulio žmones užtarimo ir pa • 
galbos tarti atvirą ir teisingą : 
žodį.

Visos organizacijos prašo- j 
mos dalyvauti su vėliavomis 
kaip pamaldose, taip ir iškil
mingame minėjime.

Alto sk. valdyba
L. KRIKŠČ. DEMOKRATŲ

SĄ-GOS KONFERENCIJA

Birželio 16-17 d. Clevelande 
įvyks LKDS konferencija Šv.
Jurgio lietuvių parapijos salė
je, 6527 Superior Avė. Konfe
rencijos pradžia 10 vai. r.

Atsižvelgiant į tarptautinę 
politinę padėtį ir Lietuvos lais
vinimo bylą, konferencijai nu
matyta plati darbotvarkė.

16 d., šeštadienį, 4 vai. p. p. 
politinį pranešimą padarys Vil
ko pirm. dr. A. Trimakas ir Lie 
tūvos politinio susigrupavimo iš 
eivijoje klausimu LKDS viee
pirm. S. Rauckinas. Kaip, į po
sėdžius, tuo labiau į pranešimus 
kviečiama Clevelando plačioji 
lietuvių visuomenė atsilankyti.

Konferencijos dienomis vyks 
ir Lietuvių Krikščioniškosios De 
mokratijos Studijų klubų atsto
vų bei Leono XIII Fondo valdy
bos posėdžiai.

Lietuvos atgimimo dainius sas pelnas bus persiųstas “Ka 
Maironis buvo vienas iš pirmo- ■ ri° ’ žurnalui 
sios Lietuvių Krikščionių De- J Gegužinės pradžia 2 vai. p. p. 
mokratų partijos programos kū- Bus sportinio šaudymo rungty- 
rėjų ir autorių. Konferencijos
proga Kultūriniuose darželiuose 
prie Maironio paminklo bus pa
dėtas vainikas.

Birželio 16 d. Šv. Jurgio liet. 
parap. salėje konferencijos at
stovams ir svečiams rengiamos 
vaišės. Vakarienės metu bus pa
minėtas tautos atgimimo dai
nius Maironis. LKDS Clevelan
do skyriui vadovauja Petras 
Balčiūnas.

L. Žvirkalnis

Nasvytis Juozas, m. 1956. III. šiai atsilankys. Veiks bufetas.

Šv. Jurgio parapijos mokyklą baigusieji su kleb. kun. B. Ivanausku.
Foto V. Pliodzinsko

16.,, pulk. Jurgaitis Petras, m. Kadangi Neurų sodyba yra gra 
1959. III. 19, lt. Židonis Pranas, žioj aplinkumoj, bus smagu pra- 
m. 1960. III. 20.„ pulk. Žukas leisti šventadienio popietis, su- 
Kostas, m. 1962. I. 25., ir Cleve- sitikti su pažįstamais ir pasi-
lando Mauzolėjume 
prezidentas Smetona 
m. 1944. I. 9 d.

L. Žvirkalnis

Lietuvos
Antanas,

RAMOVĖNŲ GEGUŽINĖ

linksminti. Grieš gera muzika. 
Į Neurų ūkį važiuoti: West

25-tąja gatve — 42 keliu iki 
Brunswick miestelio, kur pasuk 
ti į dešinę 303 keliu iki Subs- 

;tantion rd., kur vėl pasukti į

vas, Algirdas Širvaitis — ižd. 
ir jaunimo reikalų vadovas, Jo
nas Žagarskas — solidarumo 
įnašų vadovas, Feliksas Bara
nauskas —kartotekos vedėjas. 

Henrikas Pikturna, 
Sekretorius

DEVYNI TŪKSTANČIAI 
LEESUVIŲ FONDUI

Ohio lietuviai daktarai vėl pa
demonstravo savo solidarumą 
lietuvių tautos reikalams, įneš
dami 6,000 dol. Lietuvių Fon-' 
dui. Daktarai, susirinkę pas dr. 
J. ir A. Saudargus savo antram 

i trimestriniam posėdžiui, daly
vaujant LF valdybos pirm. T.

I Blinstrubui ir LF Tarybos pirm.
.dr. A. Razmai, praturtino Lie
tuvių Fondą 6,000 dolerių. Gy
dytojai Edmundas Lenkauskas, 
Adolfas Baltrūkėnas, Vladas Ra 
manauskas, Jurgis Balčiūnas, 
Jonas Stankaitis ir Juozas 
Skrinskas tapo LF nariais.

Džiaugiasi Lietuvių Fondas ir 
didžiuojasi Ohio lietuviai mūsų 
profesionalų nuoširdžiu lietuviš
kųjų reikalų rėmimu.

Jau anksčiau dr. V. Adomavi
čius iš Akrono ir dr. Romual
das Gineitis iš Daytono yra ta
pę LF nariais.

ALB Clevelando pirmoji apy
linkė, vykdydama visuotinio su
sirinkimo nutarimą, paskyrė 
Lietuvių Fondan 1,000 dol., ku
riuos išmokės per 2 metus. LB

II-ji apylinkė paskyrė 200 dol. 
jau kiek anksčiau.

ALB Tarybos pirm. Stasys ir 
Albina Barzdukai Lietuvių Fon
dui įmokėjo 100 dol.

Tai yra gražios pirmosios 
kregždės iš Ohio. Duok, Dieve, 
kad jų būrys nuolatos didėtų.

TŪKSTANTINĖ ŠV. JURGIO 
PARAPIJAI

Šv. Jurgio parapija, sumoder
nindama savo salę, atliko didelį 
ir gražų darbą ne tik parapijos, 
bet ir visų lietuvių labui.

Atremontuotos salės atidary
mo proga buvo surengtas ban
ketas, kuriame dalyvavo Čiurlio
nio ansamblis ir parapijos cho
ras, diriguojant muz. Alfonsui 
Mikulskiui. Į organizacinio ko
miteto kvietimą nuoširdžiai at
siliepė Clevelando lietuviai ir 
gan gausiai dalyvavo šiame pa
rapijos parėmimo pobūvy.

Komitetas, kurį sudarė pirm. 
F. Eidimtas — I-ji apylinkė, 
ižd. VI. Čyvas — Liet. Fronto 
Bičiuliai, sekr. V. Rociūnas — 
Spaudos kioskas, ir nariai: L. 
Leknickas — Alto skyrius, J. 
Pikturnienė — L. Vyčiai, Juo
zas Stempužis — Radijo valan
da, Ant. Buknis — Vyčiai ir 
parapijos choras, Krystautas— 
L. V. S. Ramovė, O. Tarutienė, 
vyr. šeimininkė, šv. Jurgio para 
pi jos choras, suvedęs ir apmo
kėjęs visas išlaidas, pereitą šeš
tadienį Šv. Jurgio parapijos kle
bonui kun. B. Ivanauskui įtei
kė 1,032,48 dol., kaip to paren
gimo gryną pelną.

Atsiliepdamos į parapijos ko
miteto kreipimąsi šios paskiros 
Clevelando organizacijos aukojo 
šiam reikalui: Amerikos Lietu
vių Tarybos Clevelando skyrius
— 20 dol., Liet. Vet. S-ga Ramo
vė — 10 dol., Spaudos kioskas
— 10 dol. Ateities klubas — 10 
dol. Liet. Fronto Bičiuliai — 10 
dol., Radijo valanda — 20 dol., 
Neringos skaučių tuntas — 25 
dol., Liet. Tautinė Sąjunga — 
5 dol., Liet. Atgim. Sąjūdis — 
$5, dr. J. ir I. Stankaičiai — 
15 dol., Julius Smetona — 5 
dol., O. ir P. Žilinskai — 5 dol., 
ir eilė kitų paskirų asmenų smul 
kesnėmis sumomis.

Komitetas savo darbą baigė 
ir nuoširdžiai dėkoja visiems pa 
rėmusiems jų pastangas konkre 
čiu užsimokėjimu atsidėkoti pa
rapijos vadovybei už vertingą 
darbą, gerinant seniausiąją lie
tuvių parapiją Clevelande.

DIDINGA MOKYKLŲ IR 
ŠEIMŲ ŠVENTĖ

Apie 600 asmenų pereitą sek
madienį buvo liudininkai pasi
sekusios lituanistinių mokyklų 
ir šeimų šventės, įvykusios Neu 
rų sodyboje. Dievulis nepagailė
jo gražaus oro, o Clevelando lie

tuviai nepabūgo tolimesnės ke
lionės į gražias Brunswicko apy- 

(Nukelta į 6 psl.)

fįio%, 20%, 30% pigiau mokėsite*" 
s už apdraudą. nuo ugnies lr auto-g 
Smobilio pas •
I FRANK ZAPOLIS ’ 
S 3208 % West #5th Street B 
B ‘Jhicago 42, Illinois >
^TeU GA. 4-8654 lr GR. 6-4339. g

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to?’- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PL Wfi 5-8063

G K AM I NS KĄ S
J. G. TELEVISION CO.

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

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

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

MIDLAND
SAVINGS

4040 Archer Avė. Chicago 32

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti puikų mažai vartotų bet- 
kokios firmos nuo 1956—1961 metų modelių 

! garantuotų automobilį? Duodame 6-ių mėn. 
garantijų.

VACYS MOTOR SALES 
65(6 S. VVestern Avenue, Chicago 36, III. 

Telef. VVAIbrook 5-5121

L. V. S. “Ramovė” Clevelando j dešinę. Stebėkite tautinę ve
sk. birželio 17 d. Neurų sodybo- nav£Įę( ženklinančią privažiavi- 
je rengia tradicinę gegužinę. Vi-
C’Oc’ w o ct -mnvwiiini-n 4£T7’«-» I nr A ■ t i «L. Žvirkalnis

NAUJA IB VALDYBA
Lietuvių Bendruomenės Cleve

HEALTHY FOOD RESTAURANT
t f r ' LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
refrp Tel.: DAnube 6-9837

• Julija O. Bičiūnienė Chicago 8, Illinois

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS N UOŠI M Čl A I S

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

Dėl visų informacijų kreipkitės į

Mutual OeJ&ud Savings
ani <£oan

Chartered and Supervised by the United States Government 
& 2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS

Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

PARAMA - MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVE

2515 West 69th Street.....................Telef. RE 7-1731

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika

Jr

TRADICINIS MIRUSIŲJŲ 
PAGERBIMAS

Mirusiųjų minėjimo dieną ge
gužės 30 d. L. V. S. Ramovės 
Clevelando skyrius ir Clevelan
do Šv. Jurgio veteranų postas 
prisiminė mirusius savo narius. 
9 vai. Šv. Jurgio liet. parapijos 
bažnyčioje kleb. kun. B. Iva
nauskas atnašavo šv. mišias už

BISQUIT 3 Star Cognac.................... 5th $4.98
IMPČRT. 10 yr. 01d Brandy ............. 5th $3.75
ARR0W Cocktails .................... Full Qt. $2.65
Imported Coffee Liqueur ................ 5th $3.95
LČKDON Dry Gin, 80 proof ... Full Qt. $3.60 
IMPORT. Bordeux Wine.................... 5ih 980

Birželio 14, 15, 16 dienomis

HILLS BROS. COFFEE....... ............ 2 Sv. $1.15
GRYBŲ (kelmučių).................... Kvorta $1.19
GRYBŲ (kelmučių) dėžė .... 12 kvortų $12.89

Didelis pasirinkimas importuotų šokoladų, špro
tų, uogienių, įvairių silkių ir žuvų gaminių.

KAINOS — ŽEMOS! KVIEČIAME ĮSITIKINTI!

Kas tik turi gerų skonį, 
Viskų perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted Si., Vlciory 2-4226
Vedėjas E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC. 
MARIJUETTE PK., 6211 S. VVestern, PRospect 8-5875

Vedėjas J. LIEPONLS
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



DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. birželio mėn. 15 narys Liet. inž. korp. Plienas.
Į Sieks magistro laipsnio Case 
Institute.

Joana Melzbakienė — Sukarę j 
vičiūtė baigė Miami valst. uni- i 
versitetą ir gavo bąkalauratą 
anglų kalboje.

CLEVELANDO ŽINIOS

f Atkelta iš 5 pat apdovanoti knygomis įvyku-
linkes — lietuvių gegužinių vie- j šiame mokslo metų užbaigimo 
tą —Neurų sodybą. Į akte. I-jo skyriaus geriausioji

Šventė atidaryta Lietuvos mokinė Liucija Garlaitė, II-jo 
himnu, malda ir Šv. Kazimiero .Audronė Graužinytė ir Mečys
lit. mokyklos tėvų komiteto pir- jBennetts (trečios kartos lietu- įvyks ir laimingiesiems vertin- 
mininko dr. VI. Ramanausko žo Ivis) > 111 skyriaus Aldona Ka- gųjų tapybos kūrinių paskirsty 
džiu. Šv. Kazimiero mokykla iš- Ivaliūnaitė, IV-jo Rūta Jakubai-
pildė Maironio kūrybos monta- Į tytė ir V — Arūnas Bielinis, 
žą, o vysk. M. Valančiaus mo- |Už parodoje išstatytus darbus iš 
kykla Šienapiūtę Lietuvoje. Mon : Šv. Kazimiero lit. mokyklos pir- 
tažuose skambėjo dainos, akor- mąją premiją laimėjo Milda Ja- 
deonų muzika, skudučiai, buvo kubaitytė ir Daiva Bielinytė ir 
deklamuojami eilėraščiai, šoka- B-ją Audronė Graužinytė. 
mi tautiniai šokiai, žvilgėjo pio-__  , . . . „ x ...... , Šios mokyklos premijas ge-
vejų a giai, švytravo gre eje rįausjems mokiniams už išstaty- 
lių grebliai. Mažieji aktoriai ne darbus Q įno tė komi 
tik patys buvo persikėlę Lietu-, tetag
von, bet ir didžiulį būrį suaugu
siųjų privertė prisiminti gra- Vaikų žaidimams ir pramo- 
žiuosius laikus Lietuvoje. goms vadovavo Vyt. Jakubaitis.

Abiejų mokyklų mokinių cho
ras, pritariant akordeonistams, 
stebėtinai skambiai išpildė tris 
liaudies dainas (dir. J. Kazė
nas) , grakščiai pašoko suktinį.

Mokinių darbų parodėlėje, kur 
buvo išstatyta arti 200 darbų, 
už originalius tapybos kūrinius 
I-ją premiją laimėjo Rasa Un- 
guraitytė, II-ją Virginija Eimu
tytė ir III-ją Jonas Ezerskis; už 
rankdarbius I-ją Kęstutis Civins 
kas ir Gintaras Auginąs ir II-ją 
Linas Stempužis. Čia buvo įteik 
tos dovanos ir geriausiems 
vysk. M. Valančiaus mokyklos 
mokiniams: I-jo skyriaus — A- 
rūnui Čiuberskiui, II-jo skyriaus 
Liucijai Vasiliauskaitei ir Da
liai Sakaitei, III-jo skyriaus Eg
lei Giedraitytei ir IV-jo skyriaus 
.Onytei Kliorytei, I-sios klasės 
Irenai Banionytei, Il-sios klasės 
Vytautui Klioriui ir III-sios kla
sės Vyteniui Gataueiui. Premi
jas parodos laimėtojams ir ge
riausiems mokiniams — knygo
mis ir pinigais —< paskyrė pir
moji LB apylinkė.

-Šv. Kazimiero lit. mokyklos 
geriausieji mokiniai buvo taip

CLASSTFTED AND HELP WANTED ADS
RE AL ESTATE REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
mūrinis. 2 butai ii- biznis. Alyva 

| radijatoriais šildymas. 2 auto. gara- 
■ žas. $12,000.

Tėvynės Garsų radijo balius Į Gera. proga. — Didelis pajamų na- 
nn t t i n, , i mas. 2 butai — 7 ir 3 kamb., 2 ka-liepos 28 d. Lake bhorc Count- binetinSs virtuves. Naujas alyva šild.

Apsauga nuo potvynio. Alum. lan-ry Club salėje. Baliaus metu

mas. Tėvynės Garsai yra cleve 
landiečiams išsiuntinėję biletų, 
kurių šakneles prašo gražinti 
Juozui Stempužiui, Lietuviško
sios radijo valandos vedėjui, 
4249 Lambert Rd., Cleveland 21, 
Ohio.

Kum. dr. M. Gyvas lankėsi Cle 
velande ir per Sekmines pasakė 
gražų pamokslą Šv. Jurgio baž
nyčioje.
® ' v- R-

gai. Garažas. $16,700.
0 kamb. mūras. Dabai modernūs 

įrenginiai, karpetai. Medžio iškaltas 
rūsys. Naujas gazu šildymas. $20,600.

Didele rezidencija. 9 kamb. 50 p. 
lotas. Moderni virtuve ir vidaus su
tvarkymas. Alyva šild.
$24,500.

Gage Parke. 3 butai — 6 kamb. ir 
2 po 3 kamb. Prašo $26,000.

Arti Jaunimo Centro. 5 butu mū
ras. Naujas alyva šild. Apie $6,000 
nuomos. $32,200.

Arti 63-čios ii' Kedzie. 6 kamb. 
bungalow. Gazu šild. Karpetai. Ga
ražas. $17,450.

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

Tik $15,700 už 6 kamb. namą. 
Naujas alyva šildymas. Alumin. lan
gai.

Arti mūsų. Beveik naujas 4 
kamb. mūras. Aukštas stogas. Alų

5% kantb. nmr. 3 mieg. 2 m. se
numo, 60 p. sklypas. Guzu šildymas.

2-jų butų mūr. 5 ir 6 kamb. Gazu 
karštu vand. šildymas. Garažas. Ar-

. ti 61-os ir Riehmond. $28,450. . .. . TT , ..
Biznio mūras prieš parką. 2 mo- , aukšto mūr. 5 kamb. apačioj Artl ,2'os ir Harlem. 16,»00.

dėmus butai. Maisto prekyba apie , įr 3 kamb. viršuj. Rūsys. Gazu Šil-
$50,000 metines pajamos. Garažas. ■ dymas. Arti 64os ir Franeisco.

„„„ $17,500.Už $38,800.
Naujas mūras. 2 modernūs butai

po 5 kamb. Arti mūsų. Atskiri šil
dymai. Objektas $39,500.

štai aukšto mūras. 6 metų.
butai

0 butų mūr. yo 5 kamb. 60 p. 
sklypas. Mūr. garažas. Marąuette

I 5 kamb. mūr. Uždaras porčius. Parko apylinkėje $59,900.
Alyva šildymas. Garažas. Arti 66-os

, ir Washtenawr $17,900. ; 4 butų mūr. Visi po 5 kariib. (2
6 kamb. mūr. octagon. Moderni- 

Nauja karštu butai po 3 mieg.).
ouuu — 5 ir 4 kamb. Atskiri gazu ZUOtas. 1 % vonios. .----- 1”, vandeniu šildymas
šildymai. Alumin. langai. Garažas, yand. šiluma. Garažas. Arti 63-os ir • • ■■
339 000 Pulaskt. $21,500. I Artl 60-os ir Was$32,000.

Pigiau nerasite, čia pat 4 butų 
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 0(4 kamb. mūras. Alumin. 
langai. Geležinė tvora. Gražus lotas. 
$19,800.

Prieš parką liuksus įrengtas 5 % 
kamb., 7 metų, mūras. 1 VĮ vonios. 
Alum. langai. Garažas. $22,200.

Pajamų mūras. 2 butai — 4 ■ ir 2 
kamb. Alyva šild. Gage Parke. — 
$1 5.900.

Našle parduoda pigiai. 1% aukšto

Alyva, karštu 
Mūr, .garažas, 

ashtenavv. $49,900.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
R EA L ESTATE

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

Šventės uždaromąjį žodį pasakė 
vysk. M. Valančiaus mokyklos' man eiliniam žmogui, tai pada- 
tėvų komiteto pirmininkas Pr., pyti”, prieštarauja sau. Tokie 
Petraitis. ! perdėdami save peikia, norėda- 

Šių mokslo metų pabaigtuvės mi, kad juos kiti girtų, 
iškilia abiejų mokyklų švente už - —Wagner
registravo Clevelando liet. gy- .
venimo kronikoje dar vieną gra- __
žų laimėjimą. Lituanistinės mo- ' PARDAVIMUI
kyklos atliko didelį lietuviškojo ****************♦•••♦♦♦♦♦♦

I Pardavimui geram stovy: gražus 9 auklėjimo ir mokymo darbą. | galių riešuto medž. valgomojo kom-

Tiek Šv. Kazimiero lit. mokyk 
los vedėja Mirga Kižienė, tiek 
vysk. M. Valančiaus lit. mokyk
los vedėjas Pranas Karalius pa
tenkinti pasiektais mokslo re
zultatais ir su viltimi žvelgia į 
šviesią lietuvišką ateitį mūsų 
jaunime.

TRUMPAI

Birželio 2J/. d. Maironio pa
minklo statybos komitetas ren
gia kortavimo vakarą Šv. Jur
gio parapijos salėj. Pradžia 3 
vai. p. p. Visi maloniai kviečia
mi atsilankyti.

/wž. Pranas R.azgaitis regist
ruoja jaunučius at-kus į vasaros 
stovyklą Dainavoje. Prašoma Į 

SPORTAS į kreiptis šiuo telefonu: HI Į 
;2-9321. Jaunučių stovykla pra- ! 

(Atkelta iš 2 pusi.) Įsideda birželio 24 d. 
tyti, kad ne vienos rungtynės '
buvo nulemtos 1:0 rezultatu.

Daug bėdos teisėjams ir žai
dėjams sudarė kamuolių koky
bė. čiliečiai parūpino tokius 
sviedinius, kurie šlapioje aikš-

Virinu, iuim'm „.„-.mūrą su garažu. Apsauga nuo pot- , parduodamas namas su “cleaning”
min. langai. Gelež. tvora. Sausas rū- vynio. 5 ir 3 kamb. butai. $2S,400. i bJzn,’į- Modern. butas ir geras btz- 
sys. Garažas. $19.800- Brighton Parke. 4 butai po 5" nis. Pirkaite nedaug įmokėję. Kaina

Kaip iš granito mūro rezidencija' kamb. Apie $3,200 nuomos. Atskir.
ant 43 p. loto. žavus 7 kamb., 4 šildymai. Kaina $24,000.

, ■ j - ■ ■, «___ ■ dideli mieg. Karpetai, keramikos , Medinis — apkaltas. 3 butai irTie, kurie dažnai ssko ne 1 vonios, čerpių stogas. Dienos kaina. 1 biznio patalpa. Apie $4,000 nuomos.
Naujas kaip pasakoj 6 kamb. mūr. į Ir šiandien vertas daugiau $16,000. I biznis. $28.500.

namas. Apie 40 p. lotas. 2 % vonios, j Kitur. 3-jų aukštų mūras. 5 butai po Į Prie California ir 65-os. Mflr. 2
Įrengtas rūsys, virtuvė, karpetai, j 4 kamb. Atskiri šildymai. Pelningas' , butai po 4 kamb. Naujas šildymas,
garažas. $26,000. i namas už $15,300. *- - ~ ~

MAKQUETTE PARKU , TINKAMAS DIDELEI ŠEIMAI
81-a ir Mozart. mūr. bungalow, su 1 8 kambarių mūr. bungalow Mar-

4 mieg., 10 metų senumo, garažas, auette Pk. šildymas alyva. Antri lan- 
$23,500. sai. Dvigubas garažas. Proga pirkti

Brighton Parke barngenas, skubiai už ?18į°°jįETŲ 2 BlTV MCR.
Po 5% kmb. (po tris miegamus).

K. VALDIS REAL ESTATE
2385 W. 7įsi Sf. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI

lėk. (orig. kaina $1,150) $300: so
fa ir fotelis, $35: “exposure meter” 
(fotogr.) $9.00: dantų kab. kėde ir 
sterilizatorius, $60. BE 8-2276 arba 
GA 2-4020.

PR50GOS-OPPORTUNITIES
IDEAL FOR CAPITAL GAIN 

ILL HEAI/TH FOKCES SALE!
Established For Many Years 

N.ear Wisconsin Delis
DRY CLEANING PETROLEUM 

PLANT
On Main Street and heart of Vaca- 
tinn land. Good going- yr. round 
business. Books show excellent pro

Mūrinis iy% a. — 5 apačioj _su 2 
mieg. ir 3 viršuj su atsk. įėjimu, 
virtuvė ir vonia, garažas, 3 0 p. lo
tas, 66 ir Mozart. $17,800.

Mūrinis 2x6. po 3 mieg., 3 šild. 
gazu, platus lotas, garažas, 44 ir 
Rockivell, skubiai už $26,800.

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

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 į 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 W. 69ih ST. HE 6-5151
LIETUVIAI PLEČIASI LEMONT

Sklypai mieste, visi patogumai, po $1,500. 5 akrai, jaunas sodas, 6 kamb. 
res. $17,500. Pajamų nuosavybė ir gražus 2-jų akrų sodas. 4 butų namas, 
geros rendos, turi būti parduotas. Bizniui patalpa, 3 kamb. užp. viršuje 

‘.butas — $8,000. Labai gera vieta dėl motei ir Night Club, nebrangiai, 
i Gausite 13% investavę į pirmus mortgage.

Puikus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos šeimos svajonė.
^bX,^CDeCard“ P ABROMAITIS REALTY, 1005 Porter St„ Lement, III., CL 7-6675
low rentai and overhead. Asking 
$18,000 or best offer. Get your mo- 
ney baek in a couple of years and 
earn excellent livi'ng. Terma,

MAUSrCN DRESS CLUB 
MatlSton, _WiŠ. Y1 3-6371

Savininkas parduoda 5 kamb. , Medinis namukas, 3 miegamieji, 
mūr. bungalow. Moderniška virtu- 'gazu šildymas. Brighton P-ke, netoli 
vė. Plytelių vonia. 2 maš. mūrinis cher, ^enUo“0^^. Gražus
garažas. Apylinkėje Šv. Ritos par.
HE 4-9072.

Jadvyga Kliorienė registruoja 
mergaites į Mergaičių stovyklą, j v; 
kuri prasidės liepos mėn. 8 d. 
Dainavoje. Prašoma kreiptis tel.
RA 1-8397.

Neolituanų vakaras, įvykęs 
tėję (neužmirština, kad ten da-jšv. Jurgio parapijos salėje, su- 
bar žiema) prarasdavo savo I traukė gražaus jaunimo. Gra- 
įprastinį svorį ir formą. Teko žiai atlikta programa paliko vi- 
specialiai iš Europos užsakyti, siems puikų įspūdį.
kamuolių, tačiau dėl įvairių or- Į Aldona Balčiūnaitė baigė Not 
ganizacinių netikslumų ir tas ' re Dame kolegiją ir gavo baka

lauro laipsnį mat. fizikoje. Nau
joji akademike veikli ateitinin
kė. dirbusi liet. teatre, tautiniuo 
se šokiuose ir pasireiškusi liet. 
visuomeniniame gyvenime.

DĖMESIO ! E X T R A ! E X T R A !
Cicero, tik blokas nuo Šv. Antano

K. BUTKUS
Aluminijaus Sšdirbiniai 

namų pagerinimui 
PRospect 8-2781

V-

GALITE UŽSISAKYTI 
VAISTUS SAU AK SIUNTIMUI

Community Vaistinėje

problemas tuoj pat neišspren
dė. Taigi, žaidynės iki šiol ne
apsėjo be kuriozų.

Pabaigai dar pastebėtinas ir 
tas faktas, kad po pirmos da
lies jau nebebuvo komandos, 
kuri būtų laimėjusi visus savo
susitikimus. Tik brazilai vieni lauratą: pedagogijoje 
tegali pasigirti nepralaimėję 
nei vienų rungtynių, nors su če-

Rūsyje dar 3 atskiri kambariui iš- 
nuomuomavimui. Oro vėsinimas. Vi
si įrengimai iš geriausios medžiagos. 

_ . . „ . ... . i 2 šildymo sistemos. Gražiai sutvar-murinis namas — 3 butai ir kepyk- > kyta apiinka. $48,000.
la. Naujas kepyk. krosnys. Geras TIK $17,900.

5 kmb. 13 metų mūr. rezidencija 
Marąuette Pk. Platus sklypas. Gazo 
šiluma. 2 auto garažas.

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

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

4 % kmb. Gazo šiluma. Apsaugt 
tuo potvynio. Daug vertingų priedų. 
2 auto garažas. Tik 2 blokai nuo 
Marąuette Pik. $19,000.

GERAS PIRKINYS
7 meti? 2 aukšti} mūras Marąuette 

Pk. Pirmame aukšte krautuvė ir 4 
kamb. butas; viršuje — 6 kamb 

I gražus poilsio kambarys rūsyje

$13,900. 
Dėmesio! Prie Šv. Kryžiaus baž.

2 moš. garažas. Tik $19.500.

VAINA REALTY
6540 S. WESTERN AVĖ. 

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

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

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

&ai2 aprt.mpo 43kamb. Mėn. paja- j ?380 m5n- Pajamų. Kaina $43,000. 
mos virš $13,000. $95,000. i VASARVIETĖ

Turiu kitokių namų pasirinkimui. ' Su baru ir restoranu Bevferly She 
A T7- A m-r-r tt m T-t I res' In<3' (Sandunuose). $12,000 gry

1 JL, ILJo K. tl. !no metus. Savininkas duos paskolą.

2456 W. 69th St. RE 7-8399 ! P. LEONAS
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 Gcneva 
33 kamb. hotel su restoranu, taver
na ir 6 k. namu naujam sav. Viso 
5 namai. Biznis tarp $17-25,000 
metams. Kaina $60,000, arba mainys 
į mūr. narna Brighton Parke.

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC
4253 So. Maplewood Avė.

Telef. CL 4-7450 arba Y A 7-2046

REAL ESTATE
2735 West 7lst Street

Tel. VVAibroob 5-601$

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

Mūrinis ant 30' p. sklypo. Idealu
1 Mūrinis31— D2mpo^ 6 kamb. Centr. ' vy, 2-jų lietų mūr. namas ir 2-jų 
šildymas kiekvienam butui. Mar- i maš. naujas garažas. Dėl apziūrė-

bazny., 3-jų butų- namas 6—6—5 j ftUM^dinis' 2 po 4 kamb. Cementiniai ' saulute PRospect 8-3792. 
kamb. Pilnas skiepas, karšto vand. pamatai. Skalbykla. Gazu šildymas, i v™™
šiluma. Pilna kaina $23,500. Tel.1 Brighton Parke. $15,900 . 3442 SO. HAMILTON AVENLE

1 Tur‘me dau8 lr Įvairių namų ri- partlllotlamį nauji 2-jų butų, 3 bOb-ZZąą. i 8OS0 kolonijose, parūpiname pasko- _ . . ’ .
...... ................................—- ias notarizuojame dokumentus, pll- miegamųjų mūriniai namai

PARDUODAMI 2 biznio lotai, pi-! dome Income Tax 
giai. 8247-49 Stony Island A ve,,. J
Tel. YArds 7-2557. ŠIMAITIS

........... —...... | REALTY — INSURANCE
Marąuette Parke savininkas par-; „737 w 43r(, gt CL 4.2390

duoda 3-jų butų mur. namą su
} garažu. 2 po 5 kamb. ir 3 kamb. į 
S276 pajamų per mėn. $31,000.

VVAlbrook 5-8416

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

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

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

2. Parkholme mūrinis 4 butų: 3— 
3 — 3 — 4. Dviejų_ .mašinų garažas

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

5. Medinis 4 butų namas: 4—3— 
2—2. Tik $12,500.4905 S. Kedvale Avė.

2jų aukštų namas, 2 po 5 kamb.1.“ 6rDu*jo*4 tomb. 45 p«dų sklypas. 
(3 mieg.) ir 3 kamb. rūsy. Geros ! Šviesūs kambariai. Tik $3,600 įmo- 
paja.mos. R,E 5-7578.

Nauj. mflr. 2x5% (3 m.)—$36,500
Nauj. mūr. bu'ng., garažas—$18.900 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29,500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—$16,900 
Didelis pasirbnt. gerų ir pigių namų.

BUDPECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-S884

Tik $23,300 už 2-jų butų gerą pa
jamų mūrinį Brighton Parke, Mont-

Marųuette ant Tabnan Avė., netoli ^ėj^ kamb., rūsys
69th St. parduodamas geram sto- Garažas.

A. Norkus Real Estate
2495 W. 5lst St. ^-5930

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.

Perskaitę "Draugą", duoki- 
e jį kitiems pasiskaityti.

Platinkin felAraugų’>.
CONTRACTORS

KERELIS BROS
CONSTRUCTION CO

STATOME: IVAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B 08 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7 - 8 9 4 9
2301 W. 69th St., Chicago

V. ŠIMKUS
Statybos ir Remonto Darbai 
2618 WKST 7 lst STREET

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

, "^ToiiriooFiį g * * ’

Įsteigtą prieš 48 metus 
Gutters, Dovvnspouts, Stogai, Dūm

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

LA 1-6047, RO 2-8778

keti.
7. Tvirtas mūr. Gerai prižiūrūtaa. 

3 butai po 5 kamb. (3 miegamieji). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

8. Parkholme beveik naujas 5 
kamb. bungalorv. Palikimas. Vertas 
pamatyti.

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

OL 2-9589

GERAS INVESTAVIMAS 
13 butų Marąuette Parke. x5 po 4 
kamb. ir 8 po 2kz kamb. Pajamų 
$13,680 per metus; išlaidos ir dže- 
nitorius $5,523. $87,000 pilna kai
na. Susitarimui skambinti —

LA 3-0990

TANKUS
CONSTRUCTION C0.

Nijolė Sabąitytė baigė Am-
hurst kolegiją, gaudama baka- į Kazimieras Kareckas, K. Ph„ vais

tinės savininkas ir C. Ugianskis, 
R. Ph„ tiksliai išpildo daktaro re
ceptus ne tik vietinius, bet ir gau
tus iš Lietuvos.

COMMUNITY PHARMACY
(Lietuvių vaistinS)

5000 West I ©th Street
Cicero 50, Illinois

Telefonas: OLympic 2-0951

Raimundas Kudukis baigė 
Fenn kolegiją, gaudamas Civil

IŠNUOMOJAMA

koslovakais lygiomis sužaidę, i Engineering bakalauratą. Pri- 
gi visos kitos rinktinės bent po Įklausė kolegijos plaukymo ko- 
kartą turėjo savo priešininkui Blandai, gaudamas net septy- 
pasiduoti n*us medalius ir devintose Š.

A. Lietuvių sportinėse žaidynė-
SPORTO KRiONIKA 

— Henrikas “Jiinjoras” Ga
vėnia išrinktas į Midwest Uni
ted rinktinę, kuri žais su Mil- 
vvaukee Serbians birželio 15 d. 
priežaismyje prieš įvykstančias 
profesionalų rungtynes Jugo
slavijos Hajduk ir Meksikos 
Guadalajara. Priežaismis pra
sidės 6:30 v. v. Pagrindinių 
rungtynių pradžia 8:30 v. v. 
Rungtynės vyks Soldiers Field 
stadione, Chicagoje.

— Jaunimo Centro Studentų 
ansamblio šokių grupė pasiro
dys Tarptautinės Futbolo ly
gos rungtynių pertraukų metu 
birželio 15 d., Soldier Field 
stadione. JCSA šokėjai išpildys; 
10 minučių programą prieš 
pagrindines Meksikos - Jugo
slavijos rungtynes ir 10 minu
čių programą pirmo - antro kė
linio pertraukos metu.

se laimėjo pirmąsias dvi vietas. 
Priklausė skautams, Lietuvių 
Budžiams, stud. Santarai. Yra

Išnuom. švarus 3-jų kamb. bu
tas su baldais, karštu vand. šildo
mas. Gazas ir elektra. Vienam ar 

I dviem asmenim. Marąuette Parke.
1 RE 7-4046.

HELP IVANTED -- VYRAI

6954 S. CLAREMONT AVĖ. 
7139-41 S. OAKLEY AVĖ.

Naujas 3-jų miegamų mūr. na
mas. Pilnas rūsys, tinkotos sie
nos. Iškelti vamzdžiai ir “sump” 
pompa. Plytelių vonia ir virtuvė, 
“Built-in” orkaitė ir virimui kros
nis. Žemas jmokėjimas. Atdara | 
apžiūrėjimui sekmad. nuo 1 iki 6 
vai. Skambinti statybininkui — 

HEmlock 4-4255

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIO. SKADE, ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS
Įrengiame šiltu oru lr vande
niu šlldimus pečius (furnaces 
-boiters), alr conditioners, ry- 
nos (gutters) iki 8 metų išsi
mokė j imas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenna
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0412
•^1

■strsfeurE-Autoastlo >•« I

Pasaulio žinomiausias radijo 

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

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

I HELP WANTED — MOTERYS
■KM—MM—tM—-O41»OBIil II .........P—O^»-I>IIW H I—O-—

Į RŪTOS RESTORANUI reikalinga
VIRĖJA

Telef. PRospect 8-3493
I------------------------ ------ -------------
į Perskaitė “Draugą", duoki
te jį kitiems pasirkaityti.

Didelis pasirinkimas įvairiausių radijų, televizijų, 

phonografų ir oro vėsintuvų.

FRANKAS TV & RADIO, Ine.
3240 So. Halsted St. CA 5-7252

HOLLYWOOD LELAND HOSPITAL
IN HOLLYVVOOD, CALIFORNIA, 6234 LELAND WAY 

HAS EXCELLENT IMMEDIATE OPENINGS FOR

* Registered Nurses * Charge Ntirses
Openings on all shifts. These are full time positions in fully 
eąuippcd 81 bed hospital, now expcnding 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, Hollyvvood 2-0941 (call before 5 p. m.)

ŠILDYMAS
A. Stančiauskaa instaliuoja vi 

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

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehilI 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
HEATING & SHEET M171’AI, 

4444 S. Westera Ave«
Chicago », III.
Tel. VT 7-8447

= REZIDENCINIAI, 
^KOMERCINIAI,

MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

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 OL 7-2094 Chicago, UI.



Jugoslavijos Hajduk futbolo komanda, kuri žais su Meksikos 
Guadalajara vienuolike birželio 15 d., Soldiers Field stadijone.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Pittsburgh, Pa. , šiam minėjimui išleista kny

ga, kurioje išsamiai aprašyta
Dalyvaukime Esplen bažnyčios : parapijos gyvavimo istorija su

šventinime
Dauguma lietuvių anksčiau 

atvykusių j šį kraštą pasuko ir 
Pittsburgho link. Išsiskirstę ir 
sunkiai dirbdami lietuviai sekma 
dieniais rinkdavosi draugėn. Tė 
vynės meilės vedini jie kūrė 
lietuviškas parapijas, mokyklas, 
klubus ir t.t.

Viena iš tokių lietuviškų ko
lonijų Pittsburghe yra Esplen 
kolonija. Jei žvilgterėsim jos 
kronikon, rasime čia buvus di
delių veikėjų, k. a. Antanas 
Mažeika (išvykęs), A. Paleckis 
(dabar Floridoj), A. Urbonas 
ir t.t. Jie savo laisvalaikius nu
traukdavo, savo pinigais rėmė 
Lietuvos laisvinimo darbą, šelpė 
naujai atvykusius ir t.t.

Apie Espleno bažnytėlę, kuri 
pastatyta 1903 m., vadovaujant

draugijų paveikslais.

St. Catharines, Ont.

I nio viešnagės proga Niagaros 
pusiasalio Bendruomenių valdy
bos svečius sveikino per spau
dą. “Grandinėlės” ii’ “Užburtos 
fleitos” atvykimo proga taip pat 
valdybos dalyvavo svečių pasi
tikime ir išleidime. To dėka iki 
šio ląiko kai kurie asmenys te
bepalaiko su buvusiais svečiais 
draugiškus ryšius.

Rengėjų didžiausias noras, 
kad ir šiemetiniai brangūs New 
Yorko svečiai, anot Maironio 
lyra, būtų su tokiu pat nuošir
dumu priimti ir išleisti. Jie bus 
Port Erie, Ont., šeštadienį, apie 
10 vai. ryto. Būt gražu, kad be 
rengėjų jei kas iš Niagaros pu
siasalio lietuvių jų pasitikime 
dalyvautų. Tai būt išlaikyta Nia 
garos pusiasalio lietuvių nuošir
dumo tradicija.

Šios didžiosios šventės proga 
drįstame plačiajai visuomenei 

j prisistatyti ir su savo darbais. ! 
Manome, kad niekas neišdrįs ne- ' 

! įvertinti didžiųjų lietuviškų an. 
samblių kiekvienais metais at

Aštuntųjų Joninių rengėjų žodis silankymo į šią negausią lietu
Joninės įvyksta birželio 23 d. 

Ryšium- su Maironio metais ir
vių koloniją. Be mūsų šalpos 
darbo esantiems lietuviams' už

didžiojo dainiaus prisiminimu ir j geležinės uždangos ir su jais 
ta proga jaunimo konkursinių ryšio palaikymo, šiais metais
rašinių premijų įteikimu šven
tės programa prasidės 15 minu

pasirodome su leidiniu dr. A. 
Šapokos “Vilnius Lietuvos gyve

čių anksčiau, t. y. 5 vai. 45 | nime” anglų kalba. Norintieji 
min. po pietų. Šventės vietai galės įsigyti šventės metu. 
Merritton Community Centre
Hali, St. Catharines, Ontario..) Čia Paminėtiems ir kitiems 
Kaip visuomet mūsų svečiai bu ■ adytiems daibama įvykdyti

, , ■ ... . v. , šioje šventėje visuomenės da-vo punktualus, taip ir siais me- J J
tais su nuoširdumu prašome sa
lėje užimti vietas nurodytu lai
ku, kad ypač šiais metais ga
lėtumėm šventę atšvęsti kuo pa 
kiliausioj nuotaikoj.

Mūsų ruošiama šventė visą

lyvavimas daug prisideda.

įSveįkiname su Maironio me
tais ir linkime jo dvasioje pra
leisti ne tik šią šventę, bet ir 
visuomet gyventi jo siektais i- 
dealais. Lietuvos dainiaus pa
gerbimui tebūnie mūsų darbai!

Informacija

kun. J. M. Woshner, spietėsi i . . .... ... . laiką buvo visuomenes Įverti-betuviai, pastate mokyklą, ku- > . _ ,
. . ! narna ir remiama; pvz. Ciurlio-rią jau eilę metų veda seseles r

pranciškietės. Jam mirus kle
bono pareigas perėmė kun. Po
vilas Lunskis. Kun. P. Lunskis 
nuoširdžiai tvarkė parapijos rei 
kalus. Antrajam karui nusiau- Į Birželio 9 d. Balfo centro pa- j 1962 metais iki birželio 1 d. 
tus, jis šelpė liet. stovyklose, su Į talpose įvyko Balfo direktorių ! Balfo centre buvo gauta $29, 
darinėjo sutartis atvykti Ame- posėdžiai, kuriuose dalyvavo ! 3C4.62 pinigais ir per tą pat 

per 20 direktorių ar jų įgalio- S laiką išleista $36,131.48. Per tą 1 
tinių. Suvažiavimui vadovavo pat laiką Balfas gavo arti 250, ' 

reigas ėjo iki 1958 m. Sveika-i pirm. kan. J. Končius, proto- 000 svarų gėrybių, kurios buvo 
tos sumetimais jam pasitraukus ; bolavo VI. Barčiauskas. Pagrin- daugumoje pasiųstos Vokietijos 
iš tų pareigų, toliau laikinai ė- dmš šio suvažiavimo svarsty- 
jo pareigas kun. Paskalis Sa-' mų tema buvo Balfo šalpa lie- 
bas. Dabar klebonu tapo pas- į tuviams Lenkijoje bei XI Bal- 
kirtas kun. J. C. Girdis, kuris! seimo reikalai, 
lietuviams gerai pažįstamas.

BALFO XI SEIMAS BALTIMORĖJE

CHICAGOS ŽINIOS DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. birželio mėn. 15

rikon. Daugelį atvykusių jis ap
rūpino butu, darbu. Klebono pa-

lietuviams, be to, dar buvo iš
siųsta į užsienius 636 individu-1 
alūs siuntiniai.

Direktoriate taip pat tartasi I
Balfas vien šiais metais pa- ir šalpos koordinacijos reikalu,

nes atrodo, kad šalpa, ypač Len 
kijoj, dufclikuojama ar net mul
tiplikuojama. K.L.J.

Mes ji matėme Balfo veikloje, | shmtė Lenkljos Iletuviams per
Radijo programose. Taip patl illdividuaIių siuntimų, kurių 
jis yra Kun. Vienybės pirmi-sickė 12,5tl0 dol Di. 
ninkas. Jo rūpesein birželio 17 rektoriamB buv0 paIodyti 137
d. 9 vai. 30 min. bus šventina- param0S! gauti per „ „ . ,
ma naujai pastatyta bažnytėlė.: ... -.ro Mano draugai, melskite sau is
Šventinimo aneisas atliks vvsk 1 Paskutines kebas dienas. Čia Dievo iįnksmumo. Būkite linksmi, 

P g ' ‘ pat posėdžio metu laiškanešys kaip vaikai, kaip dangaus paukš-
John vvright. „:Ore™ is /HreVtnrin « teliai. — F. Dostojevskis

Būtų labai malonu, kad į šven ! 
tinimo iškilmes atvyktų ir anks 
čiau čia gyvenę lietuviai. Kvie
čiami gausiai dalyvauti organi
zacijos, ypač jaunimas.

J. Taoras

Maspeth, N. Y.

pat posėdžio metu laiškanešys 
i padavė vienam iš direktorių 8 teliai. 
tik ką atėjusius oro paštu ir 
registruotus pagalbos prašymus 
iš Lenkijos. Direktoriatas šį CV 
vedamą darbą užgyrė' ir tas dar 
bas bus tęsiamas visu spartu
mu toliau.

Ausį kreipk j kiekvieną, ranką — 
duok draugui, lūpas — tik žmonai.

— Žydų priežodis

, |u
DĖL VIENO LIGOS 600 

SKIEPIJOSI

1 600 Palatino, Chieagos prie
miesčio, gyventojų jau baigia 
gauti gamma globulino skiepus, 
kai buvo susekta, kad vienas 
įvykusio pikniko darbininkas, 
buvęs prie maisto tiekimo, sir
go limpama hepatito liga, kuri 
paveikia kepenis.

' ŠVEICARŲ LAIVAS ANT 

SEKLUMOS

PAKELS Į KAPITONO 
RANGĄ

Civiles tarnybos komisija 
praneša, kad 229 Chieagos po
licijos departamento leitenan
tai turi teisę būti pakeliami į 
kapitono rangą. Policijos vadas 
O. Wi’son greitu laiku paaukš
tins bent 20 iš jų.

APLAMDĖ 15 NAUJŲ AUTO
MOBILIŲ

Penkiolika naujų automobilių 
vežamų naujame prekiniame

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

ir kitų papuošimų 
2443 ĮVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

Šveicarų 12,000 tonų preki- į vagone buvo gerokai aplamdy- 
nis laivas Castagnola buvo už-fci. kai vagonas negalėjo pra
plaukęs ant seklumos ties Ke- važiuoti po tiltu ties 119-tos ir 
nosba miesto uostu. Iš Chieagos i Cottage Grove gatvėmis. Nuo- 
nuplaukęs pakraščio sargybos stolili Padaryta apie $20,000.
laivas Arundel ištempė prekinį 
laivą į gilesnį vandenį.

NUBAUDĖ 10 CENTŲ UŽ 
KIEKVIENĄ SVARĄ

Teisėjas James Corcoran nu- t
baudė sunkvežimio vairuotoją į augančias prie bėgių piktžoles. 
John Tominello $2,986 pinigine 
pabauda, kad sunkvežimyje bu- i i 
vo vežama 115 tonų daugiau ak- į j 
menų, negu įstatymas leidžia.
Tai išeina 10 centų pabauda už 
kiekvieną svarą.

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

J. MIGLINAS
254# W. 6#th St. H a. PR 6-1063

niiiiiiiuiiiuiimiiiiUhuiiiiiiHifitiiiiiiii

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tek CLiffside 4-1050
Atostogose birž. 8—24 d. imtinai.

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9269 Chicago, 111.

Mirus

TRAUKINYS BE SĖDYNIŲ
Chieagos susisiekimo (CTA)

! linija šiomis dienomis leidžia 
kursuoti naują “L” traukinėlį,

. kuriame nėra sėdynių. Naujas 
! vagonas nuodais apipurkščia

PIRKITE DABAR TIESIOG HUO 
M R . N E L S 0 H

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT GO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Miest®

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

F. EUDE1KIS

Mary S. Riley
Gyveno 4355 S. California Avė.

Mirė birželio 13 d., 1962. 5 
v. v., sulaukus 45 m. amžiaus.

Gimė Chicago, Iii.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Fred, 2 dukterys Beulah 
ir Mary, 3 seserys: Helen Ri
chard, jos vyras James, B.eu- 
lah Budy ir Rose Kroli, jos 
vyras Chester, 2 broliai: John 
Versiaekas ii- Joseph Budy. jo 
žmona Dora, kiti gimines, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, 4348 S. Ca
lifornia Avė.

Laidotuvės įvyks šešt:, bir
želio 16 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Švenč. 
P. M. Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta j Queen of Heaven mau- 
soleuma.

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

Nuliūdę: Vyrąs ir dųJkterys;.

Baidot, direkt. Petras Bie
liūnas. Tel. LA 3-3572.

A. A. KAZIMIERAI DUBINSKIENEI, 
jos sūnui dr. Viktorui ir dr. Jadvygai Du- 
binskams, jos dukteriai Marijai Dičpinigai
tienei bei anūkėms Birutei ir Daliai reiškia
me gilią užuojautą.

FILOMENA, IR NORBERTAS TARULIAI 
HALINA IR VACYS BAGDONAI

OUSOTUVIŲ DIREKTORIUS

»
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermifage Avenue 
Tel. YA 7-1741-2

030-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9352 

ASSBUL&NCE PATARNAVIMAS DIEN4 IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQOETTE FUNERAL HOME * l.l I... 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7ist St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50fh Avė., Cicero. T0wnhall 3-2103-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUHORIS — GĖLIMIHKAS
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 11 Ith Si., PR 9-1355 ir S-1356

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVĖ,

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED koplyčios

Parapijos vakarienė
Birželio 3 d. įvyko V. J. At- i 

imainymo parapijos draugijų ( 
akarienė, naujoje parapijos sa 
;je. Buvusi bažnyčia, dabar 
erdirbta į salę. Susirinko pa- 
apieeių bei svečių virš 400 as- 
įenų. Sugiedoti Amerikos ir 
įietuvos himnai. Pravedė Mrs. 
I. Kulis. Sveikinimo kalbą pa- 
akė kun. St. Yla.

Sol. M. Žemaitė padainavo po- 
ą kūrinių, pritariant vargonais 
„ntanui Visminui. Sveikino pa- 
apijos draugijų veikėjus kun.
'. Lękešis ir kun. Bulovą. Kle- 
onas prel. J. Balkūnas apdo- 
anojo draugijų pirmininkus ir 
irmininkes gėlėmis. Ypač daug 
asidarbavusiai ir visą tvarką 
edusiai poniai Olgai Brady pa 
ėkojo už nenuilstamą veiklą, 
rei. J. Balkūnas pasidžiaugė 
avo darbščiais ir dosniais pa- 
apieciais, nes atliktas be sko- 
j milžiniškas darbas. Džiaugias 
isi pastatyta nauja gražia lie- 
jviško stiliaus bažnyčia.

Pirmą kartą Balfo seimas į- 
vyks Baltimorėje, kur Balfo vei 
klai puikiai vadovauja dr. E. 
Armanienė. Ji yra X seime rink 
ta Balfo direktorė, ji jau dau
gelį metų vadovauja balfinin-' 
kams Baltimorėje. Atvykusi į šį 
direktorių suvažiavimą direkto
rė E. Armanienė atvežė ir bal- 
timoriečių aukų: $225. Dr. Ar
manienė savo motiniška šypse
na yra įsigijusi visų lietuvių 
Baltimorėje meilę, todėl ji ga
lės tuos lietuvius ir seimo ren
gimo talkon nesunkiai pasikvies 
ti.. Be to, Baltimorė tapo be
veik JAV sostinės Washingto- 
no priemiesčiu, todėl Balfo sei
me tikimasi ne tik lietuvių, bet 
ir šiaip daugiau aukštesnių sve
čių — amerikiečių susilaukti.

Balfo seimas įvyks spalio 13 
ir 14 dienomis. Spalio 12 yra 
kai kur privaloma šventė Ko
lumbo diena, todėl kai kuriems 
seimo delegatams bus lengva
ta į seimą iš toliau atvykti.

Ižd. V. Abraitis direktorių 
suvažiavime pranešė, kad šiais

Pėter P. Simmons
Gyveno 2719 W. 39th Place

Mirė birželio 12 d., 1962,
10:55 v. v., sulaukęs 72 m. am.

Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Prances, žentas John 
Adams, sūnus Stanley, marti 
Patricia, 5 anūkai, brolis 
Charles, jo d.uktg Vlrginia, pus
sesere Valeria Busli su šeima, 
kiti gimines, draugai ir pažį
stami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 S. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks šešt., bir
želio 16 d., iš koplyčios 9 vai.

' ryto bus atlydėtas į. šv. Agnės 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

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

Laidot. direkt. Antanas M. 
Phillips. Tel. YArds 7-3401.

DRS. VIKTORUI IR JADVYGAI 
DUBINSKAMS,

poniai Dičpinigaitienei su dukromis Birute 
ir Dalia, ju brangiai mamytei ir močiutei mi
rus, gilią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime 

Aldona, Juozas šr Dalia šulaičiai

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

A. A.

KAZIMIERA DUBINSKIENĖ
Gyveno 7001 S. YVinchester Avenue
Išgyvenusi Amerikoje 10 metų.

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

Kviečiame visus pažinuojusius velionę dalyvauti pamal
dose.

Nuliūdę lieka: duktė Marija Dičiūiiigiaitienc, sūnus dr. Vik
toras su žmona Jadvyga, sūnus Andrius su žmona Marija, ir 
anūkės Birutė ir Dalia DiČpinigaitytės ir Saulius ir Ramona 
Dubinsimi.

MAŠINOMS VISTA
REpubUe 7-8600 REpubUe T-86į01

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

Tel. REpublie 7-1313 
Tel. Vlrginia 7-6672

»348 S. CALIFORNIA AVĖ,
PETRAS BIELIONAS

8307 LITUANICA AVĖ,

3354 S. HALSTED STREET

LAfayette 3-3572

Tel. YArds 7-3401

Tel. YArds 7-1911

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

3319 S. LITUANICA AVĖ,
JURGIS F. RUDMIN

Tel. YArds 7-1138—1139

JASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, DLL. TeL OLympic 2-1003

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge”
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X Tėvų Marijonų Bendradar 
bių Chicagos apskrities pikni
kas įvyks sekmadienį, birželio 
24 d., t. marijonų sode Hinsda- 
le. Visi skyriai turės savo pa
lapines su lietuviškais valgiais 
ir t.t. Bus įvairių dovanų, lai
mėjimų ir įvažiavimo dovanų. 
Autobusai išeis nuo Švč. P. Ma
rijos Gimimo, šv. Antano, Šv. 
Jurgio parapijų bažnyčių ir su
stos prie bažnyčios Town of 
Lake kolonijoj.

X Kun. dr. Ant. Juškos, Bal
fo Chicagos sk. pirmininko, var 
dinių proga, birželio 13 d., J. ir 
Vai. šimkai savo rezidencijoje, 
Willow Springs, surengė šaunią 
vakarienę, kurioje dalyvavo di
dokas būrys šeimininkų ir var
duvininko artimųjų. B. Babrau- 
skui vadovaujant, buvo pasikal 
beta apie Portlande, Ore., sta
tomą lietuvišką kryžių ir tam 
reikalui sumesta kelios dešim
tys dolerių. Apie lietuviškojo 
kryžiaus pastatymo idėją ir jos 
įvykdymą išdėstė Vai. Šimkus, 
kartu išreikšdamas padėką prie 
šio darbo prisidėjusiems.

X Chicagos Lietuvių Ope
ros choras rengia savo sun
kaus sezono užbaigimą. Ta pro
ga birželio 16 ir 17 dienomis vi1 
sas operos personalas turės iš
važiavimą Rambyno vasarvie
tėje Union Pier apylinkėje. Me
tinis choro narių susirinkimas 
įvyksta birželio 15 d.

X Į Putnamą, Conn., atvy-i 
ko pirmos stovyklautojos: Ra- j 
sa šlapelytė, Gailutė Mikalony- j 
tė, Rūta Augiūtė. Globojamos! 
seselių jos praleis Putname sa-1 
vo vasaros atostogas. Elenutė 
Bradūnaitė į Putnamo mergai
čių stovyklą važiuoja birželio 
gale.

X Dalia ir Vladas Būtėnai
yra pirmieji operos rėmėjai nau 
jam sezonui. Jie neseniai pasky 
rė 50 dol. naujos operos staty
mo išlaidoms sumažinti. Vladas 
savo įdomia plunksna labai 
daug prisidėjęs prie operos dar 
bų pasisekimo.

X Rašyt. Albinas Valentinas 
šiuo metu atostogauja Union 
Pier, Mich. Gintaro vasarvietė
je, P. O. Box 74.

X Moterų sąjungos 46 kuo
pos susirinkimas įvyko birželio 
6 d., sekret. Emilijos Struck 
rezidencijoje. Daugiausia buvo 
kalbama apie rengiamą apsilan
kymą Misericordia namuose, 
2916 W. 47 St. Komitetą suda
ro mok. Juliana Rotsko, Cecilia 
Poška ir Ona Ivinskaitė. Po 
susirinkimo Emilija Struck su 
dukrele Barbara visas šauniai 
pavaišino. Vaišės baigtos daino
mis, kurias pravedė Dolores 
Daužvardis.

X Birželio įvykių minėjime, 
kuris įvyks šį šeštadienį, 6 v. 
v. Jaunimo Centre, meninę dalį 
atliks sol. M. Kripkauskienė, 
pianistas A. Vasaitis, akt. Zita 
Kevalaitytė - Visockienė ir akt. 
A. Brinką. Jie per nepaprastai 
trumpą laiką atliko didelį ir 
sunkų pasiruošimo darbą, gi 
mums visiems belieka tik ateiti 
jų pasiklausyti.

X Balfo Chicagos apskrities 
vadovybė yra dėkinga vietos 
klebonams už leistas rinkliavas 
prie bažnyčių. Kartu kviečia 
juos atsilankyti į Balfo geguži
nę birželio (17 d. Bučo darže. 
Padėkime vieni kitiems šalpos 
darbuose. Paraginkite savo pa- 
rapiečius nepamiršti progos iš
vykti į gamtą ir paremti varg
stantį lietuvį užsienyje. Balfo 
apskrities vadovybė bus dėkin
ga visiems už gražią paramą ir 
gausų atsilankymą gegužinėje.

(Pr.)

X Naujoji Šv. Kryžiaus ligo
ninė palaipsniui baigiama įreng
ti. Joje tilps 339 ligonys. Ji 
bus penkis kartus erdvesnė už 
statytąją 1928 m. Naująją li
goninę numatoma atidaryti rug 
sėjo mėnesį, ir tuo laiku ligo
ninės personalas bus padidin
tas pagal dabartinę proporciją: 
kiekvienam ligoniui — du tar
nautojai. Naujosios ligoninės 
pediatrijos (vaikų) skyrius bus 
dedikuotas buvusio Chicagos 
mero Martino Kennelly atmini
mui. Jis yra daug prisidėjęs 
prie šios ligoninės statybos fon 
dų didinimo. Naujoji ligoninė 
kainuos $8,800,000.

X Dr. Viktoras Dubinskas 
prašo visų savo draugų ir pažį
stamų nesiųsti gėlių prie miru
sios jo motinos karsto, bet ge
riau paaukoti Vasario 16 gim
nazijai.

X Kun. Vytautas Memenąs
šią savaitę perkeliamas į šv. 
Antano parapiją, Joliet, III. 
Kun. V. Memenąs mokslus yra 
baigęs Romoje, Italijoj, ir prieš
keletą metų atvyko į Ameriką. klausimus' Pasitarimo išda- 
Paskutinius 4-rius metus kun. va ~ nutarimai Alt° reformos 
Vytautas vikaravo švč. Trejy-

va
reikalu.

bės parapijoj, Westmont, III. i AIRKF Centro VaWX pri-
Jo motina ir sesuo gyvena Ci- j Pažindama faW kad
cero, III. Naujas kun. Vytauto 4) P° 1940 metų P° ALTo 

įsteigimo — pasikeitė Ameri-Memeno adresas: St. Antho- 
ny’s Church, 100 Scott St., Jo
liet, III.

X šv. Panelės Marijos Gimi
mo parapijos choras savo meti
niame susirinkime išsirinko nau Lietuvos iš’“mo darb^ ir 
ją valdybą: vieepirm. ir korės-! 2) matVdama> kad darb^ 
pondentas K. Barzdukas, sekr. i yra reikalinSa dar labiaa su- 
A1 dona Savokaitytė, ižd. Mar-! gaustomis jėgomis ir didesniu 
garita Mitkus, knygininke M.
Wylie, tvarkdarys L. Rogers,
archyvare G. Macytė, Choro ve
dėjas-pirm. yra muz. A. Gied- įpareigoti savo atstovus Ame- 
raitis. rikos Lietuvių Taryboje, kad

X Paminkliniam kryžiui sta- jįe ALTo suvažiavime 1962 me
tyti Portlande kun. A. Valiuš- tų liepos mėnesį Chicagoje sto
ka aukojo 50 dol., Jonas Kra-: vėtų už ALTo struktūros išlai- 
nauskas 20 dol., dr. Vikt. Ja- kymą ir papildymą ta prasme, 
saitis 12 dol. Po 5 dol. aukojo j<a(j šalia keturių centrinių ideo
Pranas Stančius, ir Antanas 
Račkauskas. Aukas siųsti: Rev. 
P. Baltrumas, 516 W. Burnsi- 
de, Portland 9, Ore.

X L. B. Chicagos apygardos 
gegužinėj praėjusį sekmadienį 
dail. J. Pautieniaus paveikslą 
laimėjo IS. Žilevičius, 7149 So. 
Spaulding st. Gegužinėj rastą 
lietsargį galima atsiimti pas P. 
Vėbrą, 5731 So. Washtenaw, 
925-0693. Skambinti po 5 v. v.

X Masinių deportacijų minė
jimas įvyksta šį šeštadienį, bir
želio 16 d. 3 v. p. p. Hamilton 
viešbučio salėje, 20 S. 'Dear
born Avė. (prie pat Madison 
St.). Minėjimas žada užtrukti 
tik pora valandų. Oficialioj da
ly žodį tars Chicago American Mokyklų Taryba praneša, kad 
red. St. Pieža, vėliau trumpai yra laisvų vietų pradžios mo-
kalbės dr. P. Daužvardis. Meno 
daly — sol. J. Vaznelis ir prof.
V. Jakubėnas. Po programos— 
kavutė. Minėjimą ruošia Pabal- Wacker Drive, Chicago 6 
tijo trijų tautų komitetas, va- (Tel. Dearborn 2-1920.
dovauja lietuvių grupė. Lie
tuvių visuomenė kviečiama gau 
šiai dalyvauti, ypač moterys 
prašomos atvykti su tautiškais 
rūbais, kad gražiai Lietuva bū
tų reprezentuojama.

X Elzbietai Gorbienei Drau
ge yra laiškas iš Lietuvos pa
siuntinybės Washingtone. Atsi
imti Draugo administracijoj.

X Kęstučio Zapkaus tapybos 
paroda įvyks 1962 m. birželio 
16-24 dienomis, Čiurlionio gale
rijoje, Jaunimo Namuose, 5620 
S. Claremont Avė. Parodos ati
darymas: šeštadienį, birželio 16 
dieną, 7 vai. vakaro. Lankymo 
laikas: Savaitės dienomis 7-10
val. vakaro, savaitgaliais 12-10įsiškos sveikatos ugdytojo” iliu- 
val. vakaro. Parodą rengia Ake-! stratorė, su geriausiais pažy- 
deminis Skautų Sąjūdis. (Sk.) miais baigė Nekalto Pr. Švč. P. 

Marijos parapijos mokyklą. 
Prel. D. Mozeris Mildai per iš
kilmingą diplomų įteikimą baž
nyčioje įteikė graduantei ver
tingą dovaną. Pažymėtina, kad 
Milda yra aktyvi ateitininkė, 
Alvudo pirm. E. Pakalniškie
nės ir P. Pakalniškio dukra.

X Tėvo dienoje pasveikinki
te savuosius su praktiška do
vana: kišen. AM/FM radiju,
elektr. skustuvu ar jost. rekor
deriu. Pigus jų išpardavimas. 
— DAINA CO., 3321 S. Hals
ted. (Sk.)

Alice Stephens ansamblio dainininkės birželio 10 d. WGN-TV stu
dijoje, International Cafe programoje. Šioje televizijos programo
je kartu dalyvavo sol. G. Antanaitytė, Ateities tautinių šokių gru
pė, vadovaujama B. Shoto ir J. Byansko orkestras. International 
Cafe programai vadovauja Rudy Orisek. (Nuotr. P. Petručio)

KAT. FEDERACIJOS NUTARIMAI

labai suaktualėjusius lietuvių I Valdybą, po du ideologinių gru- 
politinės veiklos, kurios prieky pių ir. po vieną nuo Susivieniji-

Kat. Federacijos C. Valdyba, nis Vykdomasis komitetas _
apjungianti didelę dalį katali- keturių ir Valdyba iš aštuonių 'būti šaulių CV spaudos ir in- 
kiškų organizacijų JAV-se, sa-, būtų sujungti į vieną vykdo- f°rmacijos vedėju. Vaidevutį 
vo paskutiniam posėdy svarstė į mąjį organą, vadinamą ALTo Kantautą nutarta paskirti spe-

v | stovi Amerikos Liet. Taryba,

kos lietuvių gyvenimo ir veik
los sąlygos, kad išaugo naujų 
•centrinių organizacijų, tačiau 
nepasikeitė ALTo tikslas dirbti

intensyvumu dirbti,

NUTARĖ

loginių organizacijų ir abiejų 
Susivienijimo, turinčių savo at
stovus, galėtų turėti atstovus 
ALTe ir tos Amerikos lietuvių 
centrinės organizacijos, kurios 
turi skyrius ar kuopas koloni
jose, kurios veikia platesniu ma 
stu ir kurios aiškiai ir griežtai 
stovi už Lietuvos išlaisvinimą. 

Taip pat siūlo, kad dabarti-

X Ona Venclovienė, Marija 
Remicnė, Aid. Prapuolenytė,
Stefa Kisielienė,. Genė Arštikie 
nė sudaro Putnamo Nek. Prad. 
Marijos Seserų Rėmėjų Cicero 
skyriaus valdybą.

X Chicagos Arkivyskupijos

maldų metu vargonavo vargonų 
kyklose mokytojams, kurie no-' virtuozas Nomeika (jaunosios 
ri mokytojauti ateinančiais giminaitis), o solo giedojo sol.
mokslo metais. Kreiptis 205 W.

UI.

X LB Marąuette Park apyl. 
valdybos iniciatyva, susitarus 
su parapijos kunigais ir choro 
valdyba, Marąuette Park lietu-
viai minės baisiojo birželio įvy-, ronte, rengiamas visų trijų Pa
klus birželio 17 d. bažnyčioj su baltijo tautų, šiais metais ren-
mos metu. Visi lietuviai kvie
čiami dalyvauti.

X Klemensas ir Danutė Žu
kauskai, gyv. 6634 S. Riehmond 
av., susilaukė antro sūnaus Ro 
berto. Jo broliukas Rimantas 
jau eina antrus metus.

X Geriausia dovana visiems, 
tai Aiščio Poezija, gaunama 
“Drauge”. Kaina 6 dol.

X Milda Pakalniškytė, Alvu
do leidžiamo žurnalo “Visapu-

mų ir įsijungusių organizacijų. 
Vykdomiesiems darbams at

likti Centro Valdyba stiprina 
centrinį sekretoriatą, įjungiant 
į jį ir informacijos biurą, ku
riam tvarkyti samdo direkto
rių.

Taip mes žaidėme Marian Hills, III., stovykloje. Berniukų stovykla 
Marian Hills, III., prasideda birželio 17 d.

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Dr. V. Vygantas šį savait 
galį išskrido į Fribourgą, Švei
cariją, dalyvauti Pax Romana 
organizacijos posėdyje.

KANADOJ
— Arch’t. Vytautas Petrulis 

susituokė su mok. Antonija Ja- 
kimavičiūte birželio 9 d. šv. Jo 
no Kr. liet. bažnyčioje Toron
te. Vestuvėse dalyvavo daugiau 
kaip trys šimtai svečių. Pa

B. Marijošius. Jaunieji povestu 
vinei kelionei dviem mėnesiams 
išvyksta į Europą, kur jaunas 
architektas nori susipažinti su 
architektūriniais pastatais po
karinėje statyboje.

— Deportacijų minėjimas To

giamas didžiulėje Massey Hali.
Į minėjimą šiais metais sutiko 
atvykti ir pagrindinę kalbą pa- (kų vardu kalbėdamas Kiporo- 
sakyt' Kanados ministeris pir- j vas tegalėjo džiaugsmingai pa- 
mininkas J. Diefenbaker. Pažy-j reikšti: “Vsie rabočije Klaipė- 
mėtina, kad šig garbingas vy- j dy ponimajut objavlenije cen- 
ras, didelis antikomunistas, pra , tralnavo komitetą ...” O Klab
ėjusį rudenį U. N. generalinėje pėdos m. vaikų ligoninės vyr.
sesijoje pasakė tiesos žodį So
vietų Rusijos diktatoriui Chru
ščiovui. Savo kalboje, išvardin
damas sovietiškojo kolonializ
mo pavergtas tautas, pirmoje 
vietoje paminėjo Lietuvą.

OKUP. LIETUVOJE
“Džiaugiasi” maisto

torangimu. Jei komunistų parti- I niškė “Tiesa”. Visi Lietuvoje, 
ja ir vyriausybė skelbia nuta- ! girdi, dalijosi mintimis apie 
rimą, tai pagal įprotį Sovietų Maskvos nutarimą ir, supran- 
Sąjungoje jam negalima nepri- | tama, nei spauda, nei radijas 
tarti. Tad ir Lietuvos kolchozi- negalės visų tų minčių paskelb-
ninkai savo laiškuose “Tiesai” :ti. (E.)

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
ŠAULIŲ CV POSĖDIS

Posėdis įvyko birželio 10 d. 
Jaunimo Centre.. Dalyvavo CV 
pirm. J. Giedrikas, VI. Skir- 
muntas, J. Petrušaitis, prof. J. 
Šimoliūnas, K. Žilėnas, VI. Iš
ganantis, A. Valatkaitis ir A. 
Gintneris. Buvo gauti pasveiki
nimai iš Mantautų ir palinkė
ta naujai valdybai sėkmės. Su
žinota, kad S. Mantautienė ser 
ga ir moterų vadovės pareigų 
CV priimti negali. Valdyba pa
kvietė būti moterų vadove CV 
žinomą veikėją K. Kodatienę, 
kuri savo sutikimą jau yra da
vusi. Vladas Išganaitis sutiko 
būti laikinai jaunimo vadovu, 
iki bus surastas kitas asmuo. 
A. Gintneris sutiko ir toliau

cialiu ryšininku prie valdžios į- 
staigų ir kitiems ypatingiems 
reikalams atlikti, kurie jam bus 
pavesti CV. Plačiau buvo kal
bėta VI. Putvio raštų iš
leidimo reikalu ir tam tikslui 
komisijos sudarymu, bet šitas 
klausimas buvo atidėtas kitam 
posėdžiui užbaigti. Buvo pasi

' ar pasikalbėjimuose su Vilniaus 
radijo atstovais tekalbėjo: mes 
pritariame, mes sveikiname pa
kėlus kainas mėsai ir sviestui 
ar dėl valstybinių mėsos supir
kimo kainų padidinimo. Vienas 
pavyzdys: Klaipėdos rajone, 
“Švyturio” kolchozo pirminin
kas A. Vilimavičius ta proga 
pareiškė: “Mūsų žemdirbiai šį 
nutarimą sutiko su neišpasaky
tai dideliu pasitenkinimu . . .” 
Anot Vilimavieiaus, kainų pa
kėlimas leis pakelti kolchozinin 
kų suinteresuotumą, didinti gy
vulininkystės produktų ir ypač 
mėsos gamybą. Tačiau Vilima
vičius čia pat pridūrė, kad, esą, 
tas kainų pakėlimas esąs laiki
nas dalykas ir ateityje, kaip 
pasakyta Maskvos kreipimesi, 
pakilsiąs mechanizavimo lygis, 
padidėsiąs darbo našumas, su
mažėsianti gaminamos produk
cijos savikaina, bus mažinamos 
ir žemės ūkio produktų kainos. 

Klaipėdos žvejų ir darbinin-

seselė Kirvydienė Vilniaus ra
dijui pasiguodė, kad “sunkumai 
žemės ūkyje laikini. Mūsų šalis 
sėkmingai nugalės trūkumus...” 
Kad kainų pakėlimas tai “di- 

i džiausiai reikalinga priemonė”, 
i šitaip pareiškė Maskvos “Prav- 
j da” savo vedamajame, o birže- 

pa- lio 3 d. jį persispausdino vil-

gesta ir archyvo tvarkytojo, ku Lietuviškas paradas, kuris vi 
rio žinioje būtų ne tiktai pats suomet turi didžiausią pasiseki- 
archyvo tvarkymas, bet ir kiti mą visų tautybių tarpe, užsi- 
darbai, kaip: mirusiųjų šaulių baigs vaišėmis programos daly- 
registraeija apdovanotų, pasižy viams lietuvių bažnyčios salėj, 
mėjusių, nusipelnusių šaulių, ’ Šventę rengia American Le- 
spaūdos iškarpų apie šaulių gion, paremdami Lith Real Es- 
veiklą JAV ir Kanadoje ir t. i tate Co. ir Evans Wrought

Washer Co.t. Sporto vadovu CV vienbal
siai buvo nutarta kviesti spor
to redakt. Br. Keturakį. Buvo 
išspręstas ir Ign. Serapino klau 
simas, ar jisai buvo teisėtai iš
rinktas į naują CV revizijos ko 
misiją. Pasirodė, kad teisėtai, i 
todėl šitas klausimas tuo ir 
baigiamas.

Svarstyta būdai ir priemonės 
lėšų padidinimui. Pirmoje vie
toje turi būti atsiskaitoma su 
kuopomis, būriais ir vienetais 
už 1961 metus. Prašoma susi
tvarkyti ir papildyti CV kasą. 
Buvo patvirtinti ir kiti išmokė
jimai iš CV kasos. Išsiaiškinta 
apie buv. skolas ir jų sutvar
kymą privatiems asmenims. Bu 
vo siūloma išleisti taisykles uni 
formos ir ženklų nešiojimui.

Vėliau buvo svarstomas klau 
simas, kaip prisidėti prie pa
minklo žuvusiems už Lietuvos 
laisvę, kuris yra pastatytas 
prie Jaunimo Centro.

Sekantį posėdį nutarta su
šaukti rugpiūčio mėnesį, kai 
Chicagoje lankysis Vaidevutis 
Mantautas. Tuomet bus svar
stoma ir VI. Putvio raštų išlei
dimo klausimas.

Antanas Gintneris

PAVASARIO FESTIVALIS

Sekmadienį, birželio 17 d. 
Spring Vailey, IIL, įvyksta Lie
tuvos Vyčių Pavasario festiva
lis. Praėjusiais metais įvyku
sioj šventėj dalyvavo apie 75,- 
000 žmonių minia, ir šiais mė

liais laukiama nemažiau 50,000.
taksi monopolį, kas įstatymų 

Programoj kulminacinį tašką yra draudžiama.
sudaro ilga eile nusitęsiantis __ ___RADO PAMESTINUKĘ PRIE 

IŠMATŲparadas, kuris šiais metais bus 
didžiausias bet kada matytas 
Spring Vailey miesto gatvėse.

Kaip svečiai iš Chicagos, o rane> 5065 Madison st., rado še 
taip pat kaip programos daly- ■ šili valandli pamestinukę virš is 
viai pasirodys lietuvių šokėjų >mat^ bačkos arti restorano 
26 asmenų grupė, vadovaujamaj Mergytė nuvežta į Sv. Onos li- 
Jarošiūno. Šią grupę dažnai ga- Į Sonm§-
Įima matyti televizijos 9-tame J NUVERTĖ GYVULIO 
tinkle. Curley Evans su savo STOVYLĄ
11 asmn. orkestru gros lietu-Į . , _ . .
viskas liaudies dainas. Kitos i , . , _ . , .

į te bronzinę bufalo stovylą, 
j sveriančią daugiau kaip vieną 
toną. Humboldt parko darbinin 
kai spėja, kad kainuos apie

kapelos iš Chicagos ir kitų ap
linkinių miestų duos progos pa
sigėrėti jų sugebėjimais. 15 
būbnų ir trimitų orkestras gros 
šokiams. Programa prasideda 
2:30 v. p. p.

TERRA
P-orcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybes, etc.
3237 W. 63rd St.. Chicago 2®, IU. 

Tel. 434-4660
Parduotuve atdara ir sekmadie

niais.

MERGAIČIŲ VASAROS STOVYKLA

DAINAVA
ŠIEMET {VYKSTA LIEPOS 8 IKI LIEPOS 22 D.

Rūpestinga Nekaltai 
Pradėtosios Marijos 
seserų priežiūra

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

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

CHICAGOS ŽINIOS
JAV KARYS NUĖJO PAS 

KOMUNISTUS
Kareivis Larry Abshier, 18 

metų, įstojęs į kariuomenę Chi
cagoje 1961 m. geg. 11 d., prieš 
dvi savaites metė savo sargy
bos postą Korėjoje ir prisipla
kė prie šiaurinės Korėjos ko
munistų. Jis bus laikomas de
zertyru.

SENAS DIENRAŠTIS
Šiomis dienomis Chicagos Tri 

hune dienraštis mini 115-os me 
tų gyvavimo sukaktį. Jis pradė
tas spausdinti 1847 m. birželio 
10 d.

TURĖS NUTRAUKTI LEDŲ 
DIRBIMĄ

Jeigu per kelias dienas pieno 
ir ledų (i'ce-cream) išvežioto- 
jai nenutrauks streiko prieš 3 
Chicagos pienines, jos turės su
stabdyti ledų dirbimą, nes da
bar jau šaldytuvuose guli 80,- 
000 galionų ir jau nebebus vie
tos, kur daugiau krauti. 

TRAUKIA MIESTĄ TEISMAN

Trys priemiesčio taksi kom
panijos traukia Chicagos mies
tą į federalinį teismą, reikalau
damos per 2 mil. dol. nuostolių 
atlyginimo. Kompanijos teigia, 
kad draudimas joms vežti ir 
paimti keleivius iš O’Hare aero 
dromo iš miesto pusės sukuria

Joseph Acuna, dirbąs resto-

$500 stovylą vėl pastatyti ant 
kojų.

DRAMBLYS ŠOKS TVISTĄ
Ringling brolių ir Barnum & 

Bailey cirkas atvyksta į Chica
gos amfiteatrą kitą trečiadienį. 
Cirke yra dramblys, kuris yra 
išmokytas šokti naujovišką tvi 
sto šokį.

Priimamos mergaitės 
7 iki 16 metų amžiaus

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

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

I b®.




