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KANADOS RINKIMU REZULTATAI KELIA 
SUSIRŪPINIMĄ WASHINGTONE

Atominių ginklų, priešlėktuvinių bazių problema

Bonna pažadėjo remti 
Europos sąjungą

WASHINGTONAS. — Po rin 
kimų išėjusi silpna Kanados vy 
riausybė kelia susirūpinimo 
Washingtone. Konservatyviųjų 
partija, kuriai priklauso minis
teris pirmininkas J. G. Diefen- 
baker, ankstybesniame parla
mente turėjusi 203 vietas, da
bar teturi 118 iš visų 265 par
lamento atstovų. Atrodo, kad 
ir vėl vyriausybę sudarys Die- 
fenbaker, bet jau tokią, kurios 
užnugaryje tik mažuma atsto
vų. Tai visų pirma gali atsiliep
ti karinėje srityje, kuo yra su
sirūpinusi Amerika: Kanados 
vyriausybė vis laikėsi nusista
tymo, kad kanadiečių kariniai 
daliniai neturės atominių gink
lų. Esant Diefenbakerio vyriau 
sybei susilpnėjusiai, sunku ti
kėtis, kad Kanada pakeistų sa
vo ligšiolinę liniją atominių gin 
kių atžvilgiu.

Tai gali paliesti:
1. Dvi bendras JAV - Kana

dos Bomarc (priešlėktuvinių ra
ketų) bazes Ontario ir Quebeco 
valstybėse.

2. Kanados lėktuvus - naikin
tuvus.

3. Kanados karių brigadą, iš 
5,000 vyrų, laikomų Vokietijo
je.

4. Vieną Kanados aviacijos 
- parašiutininkų diviziją Euro
poje.

Kanados susilaikymą nuo a- 
tominių ginklų JAV karo vadai 
laiko žalingu Amerikos kontinen 
to gynybai. Kovos mėn. 1 d. 
spaudos konferencijoje JAV 
Valstybės sekretorius Rusk net 
pareiškė skatinimą, kad Kanada 
turėtų tokius ginklus, pažymė
damas, kad gali btūi su JAV 
susitarta dėl bendros jų kontro-

Ulbricht ruošiasi 
racionuoti duoną

ir mėsą
BERLYNAS. — Komunistų 

valdomoje Rytų Vokietijoj teks 
dar labiau suveržti diržus. Ko
munistų vadas Walter Ulbricht, 
sakoma, sekantį mėnesį pradės 
racionuoti duoną ir mėsą. Tuo 
tarpu raudonųjų diplomatai Ry
tų Berlyne jau užbėgo už akių 
šiai sistemai. Jie atlyginimą 
gaus Vakarų Vokietijos markė
mis ir galės pirkti maistą Va
karų Berlyne.

— Indijos vyriausybė panei
gė raudonosios Kinijos teigimą, 
kad indų kareiviai įsteigė karinę 
stovyklą Kinijos teritorijoje. 
Kinija ir Indija jau seniai gin
čijasi dėl pasienių.

KALENDORIUS
Birželio 21 d.: Dievo Kūno 

(Devintinės), šv. Aloyzas, Vai- 
dulis, Rezeta.

Birželio 22 d.: šv. Paulinas; 
10,000 kentėtojų, vasaros pra
džia.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 80 laipsnių; rytoj — gied
ra, truputį pasikeis oro tempe
ratūra.

Saulė teka 5:16, leidžias 8:28.

lės, nepažeidžiant Kanados su
verenumo. JAV yra pasiruošu
si ir dabar kiekvienu metu tą 
klausimą diskutuoti.

Washingtone dabar svarsto
ma, kokios įtakos Kanados rin
kimų rezultatai turės j Britų 
pastangas įsijungti į Europos 
Bendrąją Rinką. Iki šiol Diefen 
bakerio vyriausybė garsiai prieš 
tai protestavo, bijodama, kad 
tai nepakenktų Kanados pre
kybai, nes dabar kai kuriuos 
dalykus Kanada gali į Britani
ją įvežti be muito. Esant silp
nesnei vyriausybei, dabar da
rant sprendimus net ir užsienio 
politikos kalusimais reikės dau
giau atsižvelgti į nuotaikas kra 
što viduje.

Kanada paskutiniu laiku yra 
pergyvenusi du ūkio atoslūgiu: 
1957 — 1958 m. ir 1960 — 1961 
m. Kovo mėn. paskelbtais sta
tistikos duomenimis Kanadoje 
buvo 6,454,000 darbininkų ir 
tarnautojų, iš kurių 560,000, ar 
ba 8.7 procento, bedarbių. JAV 
turi tik 5.5 procento bedarbių, 
ir tai jau laikomas nesveikai 
didelis procentas.

Naujausios žinios
— Iš Paryžiaus pranešama, 

kad mažai tėra vilčių Valsty
bės sekretoriui Rusk susitarti 
su prancūzų prezidentu de Gaul
le atominio ginklavimosi klau
simais. De Gaulle būtinai pasi
ryžęs turėti atominių ginklų.

— 3 Laoso princai dar negali 
susitarti dėl koalicines vyriau
sybės ir krašto valdymo. Pro- 
komunistas princas ir “neutra
lus” reikalauja paleisti laosie- 
čių parlamentą.

— Alžirijos Grano mieste 
slaptoji armija tebevykdo tero
ro veiksmus.

— Hollywodo žvaigždė Shir- 
ley MacLaine vakar išskrido iš 
Leningrado apiplėšta ir išmesta 
iš viešbučio vidurnaktį. Ji išskri 
do į Maskvą.

— Italijos parlamentas šiom 
dienom atmetė kairiojo sparno 
partijų reikalavimą nuginkluoti 
italų policiją. Vidaus reikalų 
ministeris Paolo Emilio Tavia- 
na, kurio kalbą trukdė komu
nistai, atkirto, jog ir Sovietų 
policija apginkluota.

— William P. Mahoney, nau
jas JAV ambasadorius Ghano- 
je, atvyko į Accrą užimti pos
to. Kartu su juo atvažiavo žmo 
na ir jų septyni vaikai.

Valstybes sekretorius Rusk sveikinamas Paryžiuje Prancūzijos 
užsienio reikalų ministerio' dė Murville. Rusk pareiškė, kad vaka
riečių solidarumas nesuardytas. (UPI)

Gegužės 2 d. Kanada nuver
tino savo dolerį iki 92^ JAV 
centro, tikėdamasi lengviau sa
vo gaminiais patekti į JAV rin
ką. JAV spauda ir verslininkai 
pareiškė nepasitenkinimą, ta
čiau savo rinkiminėse kalbose 
Diefenbaker pabrėžė, jog jis ne
paisąs amerikiečių priekaištų. 
Jam esą svarbu Kanados eks
portas ir kanadiečių gerovė. To
kie Diefenbakerio pareiškimai 
tai rinkiminės kampanijos išim
tys (kurių šiuo sykiu buvo net 
mažiau, negu 1958 rinkimuose). 
Apskritai, Kanados politikai su 
silaiko nuo priešamerikietiškų 
pareiškimų.

Potvyniai Vengrijoje
BUDAPEŠTAS, Vengrija. — 

Vengriją palietė dideli potvy
niai, atnešdami didelius nuosto
lius pietuose ir vakaruose. Dvi 
dienas siautė lietus su audra. 
Komarom apskrityje upės pa
tvino, vanduo apsėmė namus ir 
laukus. Veszpreme susisiekimas 
nutrauktas.

— Prezidentas Kennedy ir 
Australijos premjeras Menzies 
komunikate pareiškė, jog jie 
bandys bendromis jėgomis spręs 
ti prekybos problemas, Brita
nijai įsijungus į Europos Bend
rąją Rinką.

— Lenkijos užsienio reikalų 
ministeris Rapaeki grįžo į Var
šuvą iš Kubos, kur viešėjo 10 
dienų.

nsono pagal
bininkas

WASHINGTONAS. — Ho- 
bart Taylor jr., Detroito advo
katas, paskirtas specialiu pagal 
bininku viceprezidentui Johnso- 
nui.

Brazilija turės naują
ministerią kabinetą

BRASILIA, Brazilija. — Pre
zidentas Joao Goulart paprašė 
užsienio reikalų ministerį Dan- 
tą sudaryti naują ministeriu 
kabinetą. Tai pranešė preziden
to rūmų kalbėtojas.

Dabartinis ministeriu kabinę 
tas planuoja atsistatydinti bir
želio 26 dieną, kad keli nariai 
galėtų statyti savo kandidatūras 
į kongresą, kurio rinkimai bus 
spalio mėnesį.

Australijos ministeris pirmininkas Robert G. Menzies (viduryje) į 
pas prezidentą Kennedj Baltuosiuose Rūmuose. Abu kalbėjosi 
Europos Ekonominės Bendruomenės (Bendros Rinkos) reikalais. 
Dešinėje yra David Powers, Baltųjų Rūmų pagelbininkas. (UPI)

Indonezija siunčianti keturis 
batalijonus į N. Gvinėja

Indonezijos parašiutininkų

JAKARTA, Indonezija. — 
Prezidentas Sukamo nutarė dar 
keturis indonezų batalijonus 
pasiųsti į ginčijamąją Vakarų 
Naująją Gvinėją ir dar daugiau 
bus pasiųsta. Tai pareiškė in
donezų vyriausybės pareigūnas.

Olandų informacijos biuras 
Hollandia mieste, Naujojoje Gvi 
nėjoje, pranešė, jog apie pusė 
nuleistų indonezų parašiutinin
kių nuo gegužės vidurio buvę 
nužudyti ar paimti nelaisvėn.

“Infiltracija mūsų savanorių 
į Vakarų Irianą (Vakarų Nau
jąją Gvinėją) bus tęsiama be 
jokių nuolaidų”, pareiškė pulk. 
Sukovvati, armijos štabo virši
ninko gen. Haris Nasution pa
galbininkas. Indonezai varys 
propagandą prieš olandus, nors 
yra ir galimos derybos su O-

NEBAIGTU STATYBŲ NEGALAVIMAI 
OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Komunistų partijos centro komiteto sekretorius Maniušis 
aliarmuoja: 88 milijonai rublių vertes neužbaigtų statybų

OKUP. LIETUVA. — Kaip 
“Tiesoje” (120 nr.) pastebėjo 
Lietuvos komunistų partijos 
centro komiteto sekretorius J. 
Maniušis, kapitalistinės staty
bos užmojai Lietuvoje esą di- 

i deli, tačiau... ne viskas vyksta 
taip, kaip tektų laukti. Anot 
Maniušio, statybinių medžiagų 
pramonės gamyba palyginti su 

, 1955 metais padidėjusi 3.2 kar
to. Tačiau čia pat Maniušis pri
pažįsta, kad statyba Lietuvoje 
žymiai šlubuoja ir čia esančios 
kaltos įvairios įstaigos, prade
dant Valstybine plano komisija, 
Liaudies ūkio taryba, statybos 
ministerija ir kitomis žinybomis 
baigiant.

Trūkumai, pastebėti pirmai
siais septynmečio metais, reiš
kiasi ir visoje Sovietų Sąjungo
je ir jie būdingi panaudojant 
kapitalinius įdėjimus. Pasirodo, 
teigia Maniušis, didžiausias trū 
kūmas, Lietuvoje pasireiškiąs, 
tai — kapitalinių įdėjimų ir ma 
terialinių išteklių išsklaidymas 
daugelyje statybų ir obejektų. 
Neretas atsitikimas, kai staty
bos pradedamos be reikiamo in
žinierinio paruošimo, statybinin 
kai darbų įkarštyje negauna 
tokių medžiagų, kaip metalas, 
cementas. Kokios šitokios ne

likimas Naujoje Gvinėjoje

landija dėl Vakarų Naujosios 
Gvinėjos, pareiškė pagalbinin
kas.

Pasak olandų pranešimo, apie 
430 parašiutininkų buvo -nuleis
ta Naujoje Gvinėjoje nuo ge
gužės vidurio.

JAV kviečiai į
Japoniją

WASHINGTONAS. — JAV 
Žemės ūkio departamentas pra
nešė, jog apie 6,500,000 bušelių 
kviečių bus eksportuota į Ja
poniją. Tie kviečiai yra vyriau
sybės nuosavybė.

— Amerika techninę pagalbą 
Izraeliui baigs birželio 30 die
ną. Jungtinės Amerikos Valsty 
bės davė Izraeliui $14,700,000 
per paskutinius 10 metų.

tvarkos pasekmės ? Užtęsiami 
terminai, didėja neužbaigtų sta
tybų skaičiai, įšaldomos valsty
bės lėšos.

Tad ar reikia stebėtis, kad 
komunistų partija ir vyriausybė 
Lietuvoje griebėsi priemonių 
tiems trūkumams šalinti. Su
mažintas 1962 m. statomų ob
jektų skaičius, patvirtintas baig 
tinų objektų sąrašas. O jei Lie
tuvoje vyksta sąjunginės reikš
mės (taigi, kai suinteresuota 
pati Maskva, kai pirmoje eilėje 
nauda tenka visai Sovietijai — 
E.) statybos, tai tokiu atveju 
partija su vyriausybe priima 
specialius nutarimus, patvirtina 
specialias priemones statyboms 
vykdyti. (Tuo pačiu ardomi pla
nai — E.).

Lietuvoje, Kaip aiškėja iš Ma 
niušio teigimų, dabar atsisako
ma seniau buvusios sistemos, 
kai planų įvykdymas buvo ver
tinamas pinigine išraiška. Da
bar darbo rodikliu būsianti ne 
lėšų įsavinimo suma, bet pas
tatyta įmonė ar kuris kitas ob
jektas. Kitais žodžiais, jeigu 
statybinė organizacija neatida
vė naudotis užplanuoto objek
to, — ji neįvykdė kapitalinių 
darbų plano.

BONNA, Vokietija. — Vy
riausybė užvakar pareiškė, kad 
kancleris Adenaueris viską da
rys, kad iš šešių Europiečių E- 
konominės Bendruomenės na
rių būtų sudaryta politinė Eu
ropa.

Felix von Eckardt, vyriausy
bės kalbėtojas, paneigė, jog 
kancleris galvoja sudaryti poli
tinę sąjungą Europoje tik iš 
Prancūzijos, Vakarų Vokietijos 
ir Italijos. Kiti Bendrosios Rin

Gen. Park paskirtas
Korėjos premjeru

SEOUL, Korėja. — Gen. 
Chung Hec Park, Pietų Korėjos 
karinės tarybos pirmininkas ir 
einąs prezidento pareigas, bir
želio 18 d. užėmė premjero pos
tą “trumpam periodui”, kad 
baigtų trijų dienų ministeriu 
kabineto krizę.

Lt. gen. Song Yo Chou, prem
jeras ir jo ministeriu kabinetas 
atsistatydino šeštadienį, protes 
tuodami prieš generolo Park 
finansinę politiką.

— Kenijos Trans - Nzoia sri- j 
tyje kai kurie žemdirbiai net 
3 kartus sodino kukurūzus, ir 
žiurkės vis nuėdė juos.

— Iš Kubos vidutiniškai pa
bėga į Jungtines Amerikos Vals 
tybės kas savaitę apie 2,000.

— Žmogus ir beždžionė į to
limąsias erdves. JAV raketoje 
patalpins žmogų ir beždžionę ir 
juos paleis aplink žemę apskris- 
ti. Tai būsiąs pasiruošimas ke
lionei į mėnulį.

Neįvykdytos statybos — štai 
reikalas, keliąs daug rūpesčio 
Lietuvos komunistiniams parei
gūnams. Statybos banko duo
menimis, tokių neužbaigtų sta
tybų iki balandžio 1 d. Lietu
voje buvo už daugiau kaip 88 
milijonus rublių. Liaudies ūkio 
tarybos įmonių sandėliuose da
bar esą už 5.8 mil. rbl. nepasta
tytų įrengimų. Statybos ministe 
rijos pareigūnai gavo barti, nes, 
pavyzdžiui, 1961 m. nesugebė
jo paleisti į darbą svarbių ob
jektų, kaip Vilkaviškio konser
vų gamyklos, Šiaulių dviračių 
gamyklos inžinierinio korpuso 
ir kt. O pastaruoju metu labai 
lėtai, nusiskundžiama, statomi 
tokie objektai, kaip Ukmergės 
“Vienybės” šaldymo įrengimų 
gamykla. Panevėžio elektroninių 
vamzdelių gamykla, Petrašiūnų 
dolomitų karjeras ir kt.

Daugelis statybos trestų Lie 
tuvoje neįvykdė statybos - mon 
tavimo darbų, be to, neretai 
sfcatyV.niinkai, montuotojai ir 
santechnikai darbus atlieka blo
gai, kokybė esanti menka.

Planai seka planus... Šiemet 
statybos ministerija numatė 
Lietuvoje paleisti į darbą 21 
pramonės objektą, be to, dar 
apsiėmė pastatyti 21 mokyklą,

kos nariai yra Belgija, Olandija 
ir Liuksemburgas.

Kategoriškas von Eckardt pa
reiškimas buvo vienas stipriau
sių vyriausybės žygių, kad bū
tų baigtas ginčas, sukėlęs siau
bą šių trijų valstybių sostinėse.

Kaune spausdinami
leidiniai Afrikai

OKUP. LIETUVA. — Birže
lio 5 d. į tarptautinę mugę Poz
nanėje, Lenkijoje, išsiųstas Kau 
no K. Požėlos (buv. Spindulio) 
spaustuvėje atspausdintas lenkų 
kalba leidinys “Mokslas TS-je”. 
Už poros dienų į mugę Damas
ke pasiųsta tas pats leidinys ir 
brošiūra “Švietimas TS-je”, at
spausdinti anglų kalba. Šio pas
tarojo leidinio 30,000 egz. iš
siųsta į Ghanos respubliką. Af
rikiečiams toje pačioje spaustu 
vėje rengiama ir kita knyga, 
iliustruota spalvotais paveiks
lais, “TS-ga — Azijos ir Afri- 
'kos tautų draugas”. (E.)

Lenką mokslo 
įstaiga

LIUBLINAS, Lenkija. — Ka
talikų Liublino universitetas 
(vienintelė katalikų aukštojo 
mokslo įstaiga komunistų užim 
tuose kraštuose) šiais mokslo 
metais turi 1,742 studentus; iš 
jų 770 yra įsirašę į filologinį 
fakultetą, 460 į filosofinį ir 462 
į teologinį.

Universitetą išlaiko lenkų ka
talikai savo aukomis; valdžia 
neduoda jokios finansinės pa
galbos. Bet tikinčiųjų dosnu
mas yra toks didelis, jog net 
65 procentai visų studentų gau 
na stipendijas.

— Prezidentas Kennedy, no
rėdamas užkirsti kelią streikui 
prieš oro linijas, sudarė tarybą, 
kuri tirs padėtį. Tyrimas už
truks 50 dienų.

— Valstybės sekretorius Dean 
Rusk vakar Paryžiuje tarėsi 
su prancūzų užsienio reikalų 
ministeriu de Murville Europos 
sąjungos klausimu ir atominių 
ginklų reikalais.

— Jungtinių Amerikos Vals
tybių atominės bombos išsprog
dinimas vakar nepasisekęs. Mas 
kva dejuoja, kad tai pakenks 
žmonių sveikatai.

•— Vakarų Vokietijos kancle
ris Adenaueris liepos 2 dieną 
vyks į Paryžių pasitarti su pran 
cūzų prezidentu de Gaulle Eu
ropos vienybės reikalais.

22 vaikų lopšelius ir darželius, 
ligonines 820 lovų, 10 kino te
atrų ir kultūros namų. Ar pla
nus pavyks įvykdyti? Jei spręs 
ti iš ligšiolinių negalavimų, trū 
kūmų, menkos kokybės, atrodo, 
kad ir vėl, kuriam laikui pra
slinkus, teks partijos pareigū
nams - varovams eiti viešumon 
su naujais dejavimais, barimais, 
raginimais.

Statybos turėtų būti baigia
mos — toks patvarkymas. O 
jei statyba svarbi, tai ją reikia 
ne tik baigti, bet ir kelti staty
bos techniką. Be to, teigia sekr. 
Maniušis, būtina organizuoti 
dvejas darbo pamainas. Gal tik 
tokiu būdu pavyks statybas kaip 
nors baigti, jau nekalbant apie 
svajones jas “pirma laiko ati
duoti naudotis”. (E.)
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Lauko teniso turnyras
Ateitininkų korporacija Kę-

tutis organizuoja lauko teniso 4) Bus vertinama kūryba, at- 
nukentėti skyrius, kuris gaidriausią ir tik ją panaudoja. Pa- turnyrą (vyrų ir moterų), ku- . siųsta "Ateities” redakcijai nuo ; 
pasidaryti reklaminiu puslapiu,; tartina parengimo reklamą pa-1 riame gali dalyvauti ateitinin- į 1962 m. sausio 1 d. iki 1963 m.'
nebeturinčiu vietos atliktos veik | vesti vienam asmeniui; tada kaį studentai ir abiturientai

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGĄ)

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimu 

i >81 valandos skambinti tolef-onu 
HEmlock 4-1532 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
knskled. Išskyrus trečiad. Ir šeštad

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITATKO ARINIUS 

2858 West 63rd Street 
kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v.

I

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

• Redakcija dirba kasdien ~
8:30 — 5:30, šeštadieniais E
8:30 — 12:00. E
• Administracija dirba kas- s

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

FimnimimuiimiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiimiiihS

Vai.-
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
■i“n uždaryta Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas PR 8-3228 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5078

los aprašymams, skaitytojams 
neįdomiu.

Žinių siuntėjai turėtų įsidė
mėti, kad pranešimas apie pa- _
rengimą (susirinkimą, šventę,: turėtų atspausdintą žinią išsi
sakius, stovyklą ,gegužinę ir t. kirpti ayba savo nustatytu bū- 
t.) tegali būti įdėtas tik vieną pasižymėti.
kartą to paties teksto. Žinutės Jeigu kam reikalinga žinutė 
kartojimas jau yra reklama, ne praslys neiškirpta arba kitaip ' šios žinios: 
be veiklos pranešimas, todėl nepasižymėta, nereikia nusimin į 1- Vardas ir pavardė 
turi eiti į skelbimų skyrių, ži- ti, nes ji bus trumpai atkarto- | 
noma, galima sudaryti naują ži- ta “Parengimų kalendoriuje” su
nutę, jei atspausdintoje nebuvo nurodymu kuriame numeryje 
viskas pasakyta, nebekartojant buvo atspausdinta pagrindinė 
ankstyvesnės žinutės. žinia.

bus vienetui naudingiau, nes ži- Finaliniai žaidimai pramatomi 
nos ką jau pranešė ir ką dar ųepos 28-29 dienomis.
reiktų pranešti. Suinteresuotieji registruojasi

O parengimu suinteresuotieji ijki birželio 30 d. šiuo adresu:
Korp! Kęstutis Apt. 805 

3100 So. Michigan Avė. 
Chicago 16, III.

Stovyklos uždarymas

Los Angeles jaunių ateitinin
kų stovlyklos uždarymas įvyks 
sekmadienį, birželio 24 d., 1, v. ! atsiliepia. 
p. p., Strawberry Flats Camp 

[Ground, Twin Peaks, Calif. Vi-
Registruojantis patiekiamos• si maloniai kviečiami stovyklos 

uždaryme dalyvauti.

Rez. HE 6-1670

, DR. K. G. BALUKAS
' AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 1
6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford 
Med ai Building). tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą Jei ne

skambinti MI 3-0001,

Telefonas: GRoveheU 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS

2422 West Marąuette Rd.
Valandos 9 
susitarimą., 
uždaryta.

1,2 ir 7 ■ 9 v. v. paga 
išskyrus trečiadienius

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 
tad. tik

10-U 
10-1 ’■

4-7 Troč. lr šeš

2. Adresas ir telefono nume
ris.

3. Kiek laiko žaidęs.

Sendraugių stovyklos 
studijine programa

Sendraugių stovykla įvyksta 
Nauja sendraugių korėžių. Tris iš jų parsivežiau i Dainavos stovyklavietėje, Man-

vadovvbe ~ namo. Taip pat radom kalnų j chester, Mich., rugpiūčio 12-18
ASS rinkimu komisija suve- ir iš *> atsigėrėm. Suradę d. i Stovyklos studijinė tema

dė centro valdybos ir kontrolės ?raz,,J kvarco ?abah>’ parslve‘ “ Žvilgsnis į save: kuo esame

V. L.

ir kur einame?” — bus nagrinė
„ .o . , . ... jama šešiomis paskaitomis. Dr.Grįžę pne automobilių pama- f “Profesija ir

1 centro valdybą: prof. dr. Jus-Į tome daug paukščių. Tarp jų lietuviška„ ,.vvenimas». Jonas
tinas Pikūnas, inž. dr. Kęstutis : buvo ir genys. Mūsų būrelio glo _ „ ,' ' ’ .' _. . Soliunas — “Tarp fabriko, raibėjas davė kiekvienam po dvi 1 .. ’

dešreles. Kepėm jas ant laužo. ’
I Kai kurie -bekepdami dešreles kun' K' - “Komu-
1 , . , . j . . mzmo samprata Amerikos poli-net ir gerokai apdegino jas. ..

Mnms visiems labai patiko ši tlk?'1 ’ . K- Kudzma — Musų 
išvyka į kalnus. V"kas s,andwn ttytoj.” koref.

komisijos rinkimų davinius. Pa- zcm namo- 
gal gautą balsų skaičių išrinkti

Kėblys, kun. Bronius Dagilis, 
inž. Jurgis Mikaila ir mokyt. 
Valerija Kundrotienė; kandida
tai: inž. dr. Leonas Bajorūnas, 
dpi. mišk. Vytautas Barisas ir 
dipl. agr. Alfonsas Juška. Į kon 
trolės komisiją: dr. Judita Ma- 
tulionytė, Bronė Pabedinskienė 
ir Ernestas Manglicas; kandi
datai: Antanas Saulis ir Izabe
lė Matusevičiūtė.

ASS rinkimų komisija

Daina Kojelytė

Pamaldų reikalu
Jei kam vykstančių į jaunu

čių stovyklą susidarytų nepato
gumų išklausyti šv. mišias sa
voje parapijoje, tas gali tai at
likti Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Mišios prasidės 8 vai. ryto.

Autobusas sekmadienį birže
lio 24 d., iš Cicero, Šv. Antano

Castelnuoyo metinė švente 
Šiemet Šv. Jono Bosko kuo

pa atšventė savo metinę šven
tę ir kartu pagerbė Maironį li
teratūriniu minėjimu.

‘Paskutinį gegužės mėn. sek
madienį kuopos nariai su vėlia- įv- r-> o iš Jaunimo Centro i— 
va dalyvavo pamaldose, per ku- 9:00 v. r. Važiuojantieji turi at 
rias buvo ypatingai meldžiama-, vykti bent pusvalandį anksčiau,
si už kandidatus, kurie rengėsi 
duoti įžodį. Lietuviškas mišių 
giesmes išpildė mokinių choras, 
o celebrantas pabaigoje pasakė 
progai pritaikytą pamokslą.

Po pamaldų įvyko įžodžio ce 
remonija. Jaunesniųjų at-kų į- 
žodį davė Jonas Bartaška, An
tanas Mickevičius ir Raimundas 
Žolpis; ženkliukus prisegė įstai
gos vedėjas kun. St. Petraitis. 
Sįlgiėdojom at-kų himną ir, iš
nešus vėliavą, kun. Pranas Ga
vėnas, “Saleziečių Balso” redak 
torius, atidarė Maironio litera
tūrinį minėjimą su prakalba, 
kurioje pristatė mūsų poetą 
kaip lietuvių tautos idealų ir 
aspiracijų žydriausią atspindį. 
Meninė dalis, išpildyta kuopos 
narių, susidėjo iš gausių Mairo
nio eilėraščių deklamacijų, dai
nų ir lietuviškos muzikos. Mi
nėjimą užbaigė įstaigos vedėjas 
pasigėrėjimo ir padrąsinimo žo
džiais. Koresp.

jaunių išvyka į kalnus
Los Angeles esame keletas

----------- - | pirmininką J. Miką, 8277 Sus-
parapijos mokyklos, paims 8:30 , Detroitj Mich.

1000 dolerių dovanų
1000 dolerių dovanų tous iš

dalinta tiems rašytojams, kurie 
dalyvaus “Ateities” paskelbta-

kad turėtų laiko sumokėti mo
kestį už kelionę ir stovyklą.

Ir Kanada stovyklauja

Kanados moksleivių ateitinin 
kų stovykla bus nuo liepos 7 
iki 22 dienos Tėvų Pranciškonų 
vasarvietėje, New Wasaga, On- 
tario. Priimami berniukai ir 
mergaitės nuo 12 m .amžiaus. 
Mokestis už 15 dienų vienam 
asmeniui — 25 dol. Jei iš vie
nos šeimos vyksta 2 vaikai —

Ofisas: 3148 VVest 6Srd Street
. Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest 60th Plaeė 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINĖS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef. REpublic 7-2290.

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

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. California ,Ave. ¥A 7-7S81
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p p

Dr.
C H

S. BIEŽIS
I R U F GAS

infnrmapiin crnli Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 3; treč. įnioimacijų gan | uždaryta. Antrad. ir penkt. vakaraisSmulkesnių 
duoti sendraugių valdybos sek
retorius Ign. Bandžiulis, tel. 
REpublic 1-7664. Glob.

nuo 7 iki 8.

DR, VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

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

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

Dienos metu tel. OA 5-5010

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR 9-6730
Dr. W. Ress Dr. L. Seibutis

Inkstų, pūsles ir šlapumo takų 
chirurgija

Ofisai: 7958 S. VVestern Avė., tel. 
GR 6-0091; 392 E. 159t.h St., Harvey, 
111., tel. EDison 3-4388: 30 N. Mi
gau Avė., Suite 808, tel. CE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

i’rečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rez. VVAlbrook 5-3048

BIRŽELIO MEN.
PAS BUDRIKĄ

IŠPARDAVIMAS

DR. G. K. BOBELIS
nhstų ir šlapumo takų chirurgija 

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

Valandos nagai susitarimą 

tel. oflao HE 4-5849. sez. HE 4-2324

DR. PETER T, BRAZIS
iYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 Weat 71 st Street
✓ ai. Pirm., Ketvir.. penkt. 1 4 ir 7-9 
A.ntr. 1-6, treč., š <5gt. pagal sutartį, 
sekm. uždaryta.

T /I A o -• J-T i Pirksite daug pigiau kaip kitur:J. Rygelis; dr. A. Suziedelis -ĮBaldus> Par£r sĄtus> Mlegamojo 
Ar gyvenam idėjom”; dr. V. i kambario setus, Televizijas, Ref- 

Vygantas — “Katalikai Ameri- rigeratorius, Kar^'ėtus, Virtuvės 
kos gyvenime”. Paskatios vyks etus> PėčiUs, Skalbimo mašinas, 

, . • -.r, i • Matracus, Staliukus, Lempas, La-rytais, apie 10 vai. Stovykloje ;gaminus.
dalyvauti kviečiami visi, kurie sdomisi lietuvio kataliko inteli-1 AUKSINTOS DAIKTUS 

gento uždaviniais mūsų visuo
menėje. žadantieji stovykloje 
dalyvauti kviečiami registruotis 
savo skyrių valdybose arba tie
siai pas Detroito ASS skyriaus

Tel. ofiso HE 4-5758: Res. Hi 5-322f»

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
į Bendra praktika lr Alergija)

/alandofi: pirm . antr., ketvirt 2-9 
ai. penkt. 10 v. r. Iki 9 v 

Spštad. 10 v. r iki i p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

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

2737 VVEST 71at STREET 
Vuandos tik susitarus 
Tel. GRovehiU 6-3409

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

BUD R IK
FURNITURE

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

Atdara pirmad. ir ketvirtadieniais 
iki 9 vai. vakaro 

Sekmadieniais 11—5 vai.
me dailiosios literatūros konkur Budriko radio programos sekmad. 
se ir laimės premijas. To kon-' š stoties V7HPC, 1450 kil. nuo 
kurso yra šios taisyklės: '■/ iki 2:30 valandos P° pietų.

1) Konkursą rengia “Atei- (
ties” redakcija, premiją skiria i 
jaunieji ateitininkai akademi

40 dol. už abu. Trys vaikai mo- ' Skrupskelytė. 
ka 45 dol. Yra kviečiamas daly
vauti jaunimas ir iš JAV. -Regis 
truotis, arba kreiptis informa
cijų, reikia pas tėvą Rafaelį,
Box 10, Toronto 3, Ont., Cana
da.

kai.
2) Jury :komisiją sudaro j 

■ Aloyzas Baronas, Kazys Bradū i 
1 nas, Česlovas Grincevičius, Al- ' 
1 dona Šimaitienė, ir Enata

iiiHiiui! iiiiimiummiiiiiiiiiu!sii(iimu!i
TELEVIZIJAS

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

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

3) Konkurse yra kviečiamas i’rtniiiiniiiiHiiiiinujMiiiiiiiiHniHiHHiirf

Tel. Ofiso 247-1002. Namu PR 8-6960

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

4063 Archer Avenue
(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

6132 S. Kedzie 4ve. WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne- 

. atsiliepia skambinti MI 3-0001. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
! -specialybė akušerija ir motery ligo*

2454 VVest. 71st Street 
i (71-os Ir Campbell Avė. kampas; 
i Vai.: kasdien 1—8 lr 6—b vai. vak

Šeštadieniais 1-4 p. p

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti puikiu mažai vartotą bet- 
kokios firmos nuo 1956-1961 mėty modelių 
garantuotą automobilį? Duodame 6-ių men, 
garantijų.

Atostogose iki birželio 24 d.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir valkų ligos 
2737 West 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
Ligonius nriimn nnga.l ansltarlm*Valio! Valio!

SŪKURYS skelbia “Humoris 
tinių nuotraukų konkursą”. Jei 
gu jūs kada nors esate juokin
gai nusifotografavę ar ką kitą 
nufotografavę, tai turite progą 
laimėti premiją. Nuotraukas

jaunių ateitininkų. Prieš kurį i malonėkite atsiųsti: SŪKURYS 
laiką padarėme išvyką į kalnus. į 6555 S. Washtenaw Avė. Chica- 
Mergaitės vežė J. Polikaitis, o į go 29, Illinois.
berniukus F. Palubinskas. j Geriausios bus spausdinamos 

Kai nuvažiavome į vietą — i ateinančiame SŪKURIO nume- 
ėjome kopinėti po kalnus. Sura- ryje. Visas fotografijas grąžin-
dbme keletą begalo didelių kon- sime.

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2650 VVest 63 Street 
Vai.: Pirmad. lr ketv. nuo 3 v. iki 
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8;
5ešt. nuo 1 Iki 4 vai
I» ofiso PO 7-0000, rez. GA 8-7278

VACYS MOTOR SALES 
6516 S. Western Avenue, Ghteag® 36? Ilk 

Telef. WAIbroėk 5-5121

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 W«t 63rd Street
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. d. ir 6

iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.

Tel.: REliance 5-1811
DR. WALTER L KIRSTUK

(Uietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3925 VVest 59th Street 
Vai.: Pirmad., antrad. ketvirtad, lr 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:39-8:30 
vai. vak šeStad 1— 4 vai . trečiad

ai. otlso ir buto OUymple 2-4159

DR. P. KISIELIUS
■.ŪDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. UAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA-CHIRURGE

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

Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KTOEKtV IR VAIKU OGU 
SPECIAOSTfi 

MEPICAT. BUII.DING 
7156 South VVestern Avenue 

Pirmad.. antrad., ketv. ir penktad. 
nuo n vai. iki 1. vai p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p šeštad 11

vai. ryto iki B va! p. ’p.
Ofice tel. RE 7-Ii68 

2įes>_ tel, VVAlbrooI 5-3765

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlocb 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACTCNO PARTNERIS

DR. E. HOERSTER
CHIRURGAS 

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

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

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

DR. I, MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
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.

DR. JONAS V. MILERIS
VERVU IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 S . Kedzie Avenue
PAGAL SUSITARIMĄ

Tel. HE 4-1562
Skambint 2 iki 9 vai. popiet kasdie 
ią. išskyrus trečiadienį.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGE 

Vidaus Ilgos
10748 S. Michigan, Chicago 28, HJ 

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

Pri6m. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt 
1-4 v. p. p., trečiadieni — uždaryta

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Ofisas 2659 W. 59th St 
Vai. Pirm., ketv. 2-4 p. p. lr 6-8
p. p., šešt 16-12 vai.

Ofisas 3259 S. Haisted St
Vai. Antrad. ir penkt. 1-7 vai. p. p. 
Trečiad uždaryta

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne
(Kampas Kedzie ir Aroherl

Į VAL.: kasdien nuo 2 Iki 9 vai. vaStT 
' Treč. ir sekmad. tik susitaruz.

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

DR. L j. SIMONAITIS
GYDYTOJAS (R CHIRURGAS 

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

Rez. tel. GRovehiU 6-0617
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. u-.

Penkt. tik 1—S p. ro 
Trečiad. lr šeštad. pagal sutartį.

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

DR, P. STRIMAITI!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika lr specialiai 

chirurgija
valandos kiekvieną dieną 2—4 ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais lr sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. šeštadieniais "Uf 
l vai. iki 5 vai. vak.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ 
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th St
Tel. PRospect 8-1228 ar PR 8-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. tr 
pftnkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. Šešt. 2—4 v. popiet lr kitu 
laiku — pagal susitarimą.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą-

Dėl valandos skambinkit tek; HE 
4-2128 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas 
dien, išskyrus trečiad. lr šeštad.

Telefonas — GRovehlll 6-2823

DR. A. VALIS-LA60KAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERĮ 

LIGOS
valandos: nuo 1-4 ir 6-8 vai. vaš 

Šeštadieniais nuo 1-4 vai. pop'-‘
Trečiadieniais uždaryta

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČH S

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

Tel. ofiso PR 6-6448, rea. HE 4-8156

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette So&d 
Vai. nuo 2 Iki 4 v. v. ir 7 iki 8 v. v 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haisted Street 
rel ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6659 

Rez. 6600 So. Artesian Avenne 
Vai.: 11 v. ryto iki 1 v. p.p., 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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



KAD AKYS ATSIVERTU
Netiesa, kad komunistai su

geba melu ir prievarta visur 
laimėti. Jie laimi ten, kur Va
karai jiems leidžia, tačiau vi 
duje komunistai išsilaiko tik 
prievarta, nepajėgdami paverg 
t i žmogaus dvasios. Per ketu
riasdešimt metų komunizmas 
visą laiką pralaimėjo, negalė
damas išspręsti savo buitinių 
klausimų, tačiau daug labiau 
pralaimėjo, negalėdamas nuga 
lėti žmogaus dvasios, žmogaus 

j noro ieškoti gėrio ir grožio.
' Komunistai nepajėgė nugalėti 

tikėjimo į Dievą ir prieš nie
ką jie taip neišvystė kovos, 
kaip prieš tą Dievą, kurio, kaip
komunizmas teigia, nėra.

Šiandien visame pasaulyje 
švenčiama Dievo Kūno šven
tė, diena skirta Švč. Sakramen 
to paminėjimui. Laisvame pa
sauly plevens procesijų vėlia
vos ir aidės giesmės, gi paverg 
tuose kraštuose visa tai bus 
atšvęsta tylomis bažnyčioje. 
Išskyrus Lenkiją, retai kur 
tegalės įvykti procesijos šven
toriuje, nekalbant apie mies
tą.

Vardan žmogaus
Komunistai yra įsikalę kvai

lą rašytojo Gorkio sakinį, kad 
(“žmogus — tai skamba išdi
džiai” ir nuolat jį kartoja. Jie 
skelbia, kad viskas daroma 
žmogaus naudai, gi praktikoj 
tas pats žmogus išnaudojamas 
jo pačio labui. Paradoksas, 
tačiau tai labai akivaizdi ir 
nuolatinė tiesa. Bolševikų li
teratūros žurnale Pergalėj ak
las rašytojas A. Jonynas kar
toja kompartijos paleistą min
tį: “Žmogus -— didžiausias ir 
brangiausias žemės turtas. 
Žmogus tobuliausias iš viso to, 
ką milijardus metų kūrė gam
ta. Niekas neturi teisės kėsin
tis į žmogų, į jo rankų, jo pro 
to, į širdies kūrinius. Žmogus 
— kūrėjas turi teisę į pagar
bą ir meilę, Viskas vardan 
žmogaus, viskas žmogui”.

Taip skelbia komunistinis pa 
psaulis, pakeitęs Vardan Die
vo į “Vardan žmogaus”. Ta
čiau tas žmogus toks trapus, 
tas žmogus ,kaip argentinietis 
rašytojas Larreta teigia, yra 
“mažiau už bet kokį lūžtantį 
menkniekį, kuris ilgiau patve
ria už jo savininką”, jog ko
munistų teigimas “Vardan žmo 
gaus” susilaukia visai priešin
gų rezultatų. Žmogaus širdis 
yra kovos laukas tarp gėrio 
ir blogio ir, nors tas blogis y- 
ra bolševikų favorizuojamas, 
vistiek jis pralaimi. Tereikėjo 
tik supurtyti tautų kalėjimą 
Ii Pasaulinio karo metu ir iš 
karto masės pradėjo garbinti 
Dievą. Liepsnojant ir griūnant 
visam tam, ką sovietai laikė 
žmogaus didumu, individas pa
matė, savo trapumą. Keturias 
dešimt metų skiepytas netikė
ti žmogus vistiek jautė, kad 
yra kažkas daugiau, negu kom 
partijos žodžiais gerbiamas ir 
praktiškai išnaudojamas žmo
gus.

Ir komunistai Dievą piešia
Šalia komunistinio teigimo, 

kad žmogus yra viskas ,kurį 
tačiau komunistai laiko ver
gijoje. yra antras paradok
sas, tai komunistinė arši ko
va su Dievu, kurio jie sako 
nėra. Tad kam mesti milijo
nus rublių ir milijonus darbo 
valandų kovai su priešu, kurio

Spaudoje ir gyvenime

AKTUALUS ‘ TĖVYNĖS SARGAS”
Lietuviškosios krikščioniškosios 

demokratijos žurnalas “Tėvynes 
Sargas” savo naujausiame nume
ryje duoda eilę aktualių studijų. 
Mūsų laisves byloje ypatingesnio 
dėmesio vertas dr. K. Šidlausko 
straipsnis “Pavergtosios tautos at
stovavimas”.

Autorius, cituodamas tarptauti
nės reikšmės turinčius aktus, už
akcentuoja, kad svetimos valstybės 
okupacija neatima nepriklausomos 

t valstybės suverenumo. “Todėl Lie
tuva juridiškai pasiliko tuo, kuo ji 
yra buvusi prieš Sovietų okupaciją, 
t. y. nepriklausoma, suvereninė 
valstybė”, nenustojo egzistavusi 
teisine prasme, tik nebėra organo,

nėra. Ateistiniuose pokalbiuo
se kartą rašytojas Just. Mar
cinkevičius, kritikuodamas dau 
gelį komunistinės priešreligi- 
nės veiklos metodų, pareiškė, 
kad kai kurie komunistiniai 
Bažnyčios puolimai sudaro at
virkščią reakciją. Lietuvoj e- 
santi išleista Efelio knyga “Pa 
šaulio sukūrimas”, kurioje 
šlykščiai tyčiojamasi iš tikėji
mo tiesų. Pasak Marcinkevi
čiaus moteris paėmusi tą kny
gą, pasakė vaikui: “Matai, Die 
vas vis dėlto yra, ir komunis
tai jį piešia”. Nuolatinė kova 
prieš Bažnyčią taip pat iššau
kia gyventojų panašią reakci
ją — matai, Dievas vis dėlto 
yra, kad taip piktai komunis
tai Jį puola ir vis negali lai
mėti.

Akys neklaidina
Kokia didelė Bažnyčios įta

ka Lietuvoje, liudija ir komu
nistinė Tiesa. Ji savo skurdžiuo 
se keturiuose puslapiuose dau
giausia skelbianti kompartijos 
įsakymus ir raginimus kolcho- 
zininkam sėti, vežti ir dirbti, 
negaili vietos Bažnyčios- ir ti
kinčiųjų šmeižtam. Ji skelbia 
įvairius pasisakymus, kodėl 
vienas ar kitas nustojo tikėji
mo. Birželio 7 d. laidoj pasky
rė visą lapą antireliginiam pa
sikalbėjimam, pavadindama tą 
skyrių, “Kad akys visiems at
sivertų”.

Keista, tačiau, akys daugu
mos lietuvių neklaidina. Jie ma 
no, kad šitoks melas ir toks 
žmogaus išnaudojimas, koks 
yra Sovietijoj, negali taip pra
eiti. Jie, matydami" šėtoniškąjį 
bolševizmo siautėjimą, tikisi, 
kad Apvaizda gali juos nuo 
to melo bedieviškos prievartos 
išgelbėti. Kaip minėjome ak
lasis Jonynas skelbia bedievy
bę, tačiau gerieji lietuviai ti
ki, kad ir jo fiziškai ir dvasiš
kai aklos akys, kaip ir dauge
lio kitų, dar atsivers.

Stipriųjų maistas
Dievo Kūno šventė yra Kris

taus Švč. Sakramento įsteigi
mo šventė. Ši šventė turėtų 
būti švenčiama Didįjį Ketvir
tadienį, tačiau nukeliama į va
saros laikotarpį, kad būtų ga
lima iškilmingiau ją atšvęsti. 
Ne visi ir laisvame pasaulyje 
pastebi šią reikšmingą šven
tę, tačiau, jei mes ją čia laiko
me svarbia, tai pavergtuose 
kraštuose Švč. Sakramentas 
yra vargstančiųjų ir kovojan
čiųjų Duona, duodanti sutvir
tinimo kovoj su velniškuoju 
komunistiniu melu ir prievar
ta. Komunistinis teroras var
dan žmogaus smaugia žmogų, 
tas išnaudojamas žmogus tiki
si, kad visa praeis, tik Dievo 
žodžiai nepraeis. Komunizmo 
spaudžiamas žmogus bažnyčios 
vėsioje prieblandoje pailsi nuo 
komunizmo kruvinųjų vėliavų 
gasomo šlamėjimo. Jeigu ko
munistai kalba apie nacionalis
tų iš užsienio įtaką mene, li
teratūroj ir kultūroj, tai tas 
religinis atsparumas ateina iš 
pačios žmogaus prigimties — 
siekti amžinojo Gėrio. Mūsų 
laisvojo pasaulio žmonių pa
reiga, kaip. įmanant, padėti 
tiems, kurie, nebijodami kalėji
mų ir koncentracijos stovyklų, 
išreiškia tokį didelį pasitikėji
mą Dievu. Apie tai turime pa
galvoti bent jau vienokių ar 
kitokių švenčių proga. Al. B.

kuris “būtų pajėgus toliau vykdyti 
iš šios tebesitęsiančios juridinės eg
zistencijos kylančias teises.” Pa
siuntinybes ir konsulatus autorius 
laiko administraciniais, ne suvere- 

! niniais organais.
i Tarptautinė praktika rodo, kad 
i panašiais atvejais tarptautinis pri- 
1 pažinimas buvo suteikiamas “pa- 
i vergtų tautų tremtyje esantiems 
organams, atstovaujant jų tau- 

I tas. Tokiais . tarptautinį pripažini- 
' mą 'gavusiais organais yra buvę ei
lė komitetų, kovojusių už savo tau
tų išlaisvinimą”. Komitetai buvo 

| pripažįstami atstovaują savo tau- 
I toms, ne valstybėms.
1 (Nukelta į 4 pusi.)

NESUTARIMAS TARP VAKARIEČIŲ
JAV ir Prancūzijos nuomonių skirtumas vargu bus pašalintas

GEDMINAS GALVA

Jau iš Franklin D. Roosevel- žius laikė neapgalvotu žygiu ir 
to laikų prancūzuose yra pasi- pavojingu žaismu, 
ūkęs kartėlis dėl JAV politinių Vvashingtonas pasišovė vesti 
posūkių. D. Eisenhovveris nero-i tiesioginius pasitarimus su Mas 
dė noro pašalinti nuomonių skir , kva. Anglija netenka tarpinin-
tumą. Baltųjų rūmų užsispyri
mas daryti pirmūnų pasitari
mus 1960 m. baigėsi tragiko
miškai, kai Eisenhovveris pate
ko į kaltinamųjų suolą dėl U-2 
nuotykio.

J. F. Kennedy pačioje pradžio 
je teikė daug vilčių. Jo platesnis
požiūris į nūdienį tarptautinės i pas.tarimus su Sovietais į- 
politikos vyksmą, jo polėkis W ir. Prancūzijos užsienio 
spręsti klausimus buvo nauje
nybė Baltuosiuose rūmuose. Kai 
jis 1981.V.31 d. Orly aerodrome 
buvo de Gaulle išskėstomis ran
komis sutiktas, buvo vertina
mas, nors nuotykis Kuboje liu
dijo — nepatyręs.

Du prezidentai sutarė, kad
esminiais užsienio politikos klau 
Simais, prieš darant žygius, bus Rusk siūlymai sukėlė audrą
tarpusavyje pasitariama. Kai 
JAV prezidentas po nepaprastai 
iškilmingo priėmimo Versalio
rūmuose staiga išskrido į Vie- • Berlynui gelbėti Dean Rusk šį 
ną pasimatyti su N. S. Chruš- ‘pavasarį Sovietams siūlo suda- 
čiovu, Paryžius liko pritrenk- rXti abie^ Vokietijų ir kitų vais
tas. Tuo metu Champs d’Elysee
sustiprėjo nepasitikėjimas nau- Prižiūrėti, nepuolimo sutartį, pri 
juoju JAV prezidentu. Pary-, pažinti dabartines sienas ir var 
žius ėmė dairytis atkirčiui. Jis atominių ginklų tiekimą,
dėjo didelių pastangų išpiauti
skaudulį Alžirijoje, kurioje siau 
tė neramumai, o JAV saugumie 
čių būriai ten ieškojo įtartinos 
maitos.

JAV pasitarimai su Sovietais 

Praėjusių metų rudenį palau-

Kanados konservatoriai prarado 86 vietas parlamente. Dešinėje min. pirm. Diefanbakeris kalbasi 
su žurnalistais partijos būstinėje Prince Albert, Sask., o kairėje liberalų partijos vadas Pearson 
velkasi apsiaustą po spaudos konferencijos partijos būstinėje Ottavva, Ont. (UPI)

VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

nakties danguje, lemią baisias nelaimes. O vaikas, nu
stebintas staigios tylos, įsirėžęs kilsterėjo aukštyn 
galvą, visas paraudonavo, pavartė didžiules akis, 
bumptelėjo keistai apipešiotu pakaušėliu į motinos 
ranką ir, iš pykčio susirietęs, subliuvo.

— Ėdrus kaip paršiukas, Matukonienė ėmė 
purtyti kūdikį. — Jei minutę pavėluosi su valgiu, 
rėkia taip, kad net per ausis rėžia. Tuoj, tuoj, jau ei
sim žemyn... Ša, ša! 6 šitaip. Na, dar pamėgink, 
dar. Riečiasi, vis nori sėstis, bet jėgos mažiau už , 
viščiuko. Na, na, jau eisim... Ūū, ūū!.. O visos aplin
kinės moterys į ją žiūri kaip į kokį vilką ir vyrų iš 
akių nepaleidžia, kad per jos duris neįspruktų. Įeis į 
kartą, lengvai neiškrapštysi. Kaip musių nuo korio 
negali atplėšti... Kokie pas ją neina! Ir daktarai, ir 
advokatai, ir karininkai. Traukia cūgais, kaip ste
buklingos vietos aplankyti... Atlaidų, mat, veršiai 
ieško!... Jau, jau! Per tave nė su žmonėm pasikal
bėti neina... Bėgsiu su šituo rėksniu, nes dar sprogs 
bešaukdamas... Tai likite sveikos...

Vakaras už lango buvo padūmavęs, nes ant mies
to artėjo seniai lauktas pavasario šauklys. Jis lipo 
juodu dangum kažkur iš vakarų, apsivėlęs minkš
tais debesų pūkais, o jam iš paskos šokinėjo jaunas 
vėjelis, narstė po rūkus, žaidė ir krykštavo.

16.
Vaje, vaje, kaip pasaulis buvo pasikeitęs! Jasai

tis tik dabar atvėrė akis, tik dabai’ pajautė kvapus, 
sklindančius visomis pusėmis. Tik dabar... kai našta 
nukrito žemyn, kai profesūra užtikrino, kad diplo
mas jau spausdinamas.

Jis žvalgėsi nuo viršaus aukštų universiteto 
laiptų, lyg staiga praregėjęs, kvėpė orą, o pasaulis 
siūbavo, vilnijo, galva svaigo ir sukosi, jog net ran
komis ją laikė, stipriai suėmęs. Tarsi iš gilaus urvo 
būtų ištrūkęs, lyg iš požemių viršun iškilęs, — taip 
sunkiai dirbo paskutinius mėnesius, taip rūpinosi ir 
nerimo, jog nieko nematė aplink, nieko nejautė ir 
negirdėjo. Laikas, rodosi, buvo jį aplenkęs, pašaliais 
nugarmėjęs ir tik šią akimirką užkabino sparnu, tik

dabar pažadino, kad apsižvalgytų ir suprastų, jog 
žiemos jau nei kvapo nelikę, jog aplink šviesu ir rė
žiančiai žalia.

Prieš akis kilo apvalūs bažnyčios bokštai, už- 
griozdę visą dangų, apsivainikavę balkšvais debesi
mis, o po juos krykštavo saulė, juokėsi, išdykavo, 
smailiais spinduliais kuteno liepų viršūnes, pagar
biai nustojusias šventyklos mūrą. Kitos šitų liepų, 
jaunesnės ir nepaklusnios/ gatvės pakraščiais buvo 
atklydusios net iki Jasaiččio kojų ir čia, dviem tie
siom linijom išsirikiavusios, suko į priešingas puses. 
Tos, kurios bėgo į vakarus, tiesėsi neapmatoma vir
tine ir skubėjo aukštų mūrų pašaliais tolyn ir tolyn. 
Kur tik žvelgei, regėjai vien jų garbiniuotas galvas, 
šlamančias ir žaidžiančias, taip toli nuvilnijusias nu
bangavusias, jog net už muziejaus bokšto mėlynavo 
savo jaunomis kasomis. Tik anos, į rytus pasukusios, 
matyt, išsigando milžiniško mūro, tūkstančius akių 
išpūtusio prieš saulę ir įkyriai spoksančio jomis, jog 
tik už šimto žingsnių vėl suko atgal ir nyko už kam
po. Kelios šių liepų, iš įsibėgėjimo nesuspėjusios su
silaikyti, peršoko gatvę ir nėrė aukštyn, bet čia kilo 
toks aukštas kalnas, toks status ir varginantis, kad 
jos klupo prieš jį, nedrįsdamos net pajudėti. Tik žmo
nės įstengė kalną įveikti, tik jie akmeniniais laiptais 
korėsi aukštyn, bet pavargę, nepajėgdami nei pabė
gėti nei paskubėti.

O gal grožis juos stabdė? Gal svaigo kvapais ir 
saule? Iš tikrųjų, kiemuose baltomis kekėmis tviskė
jo obelys, žiedus taip iškėlusios ant pačių šakų viršū
nėlių, kad net akis badė spindėjimu, o prie jų glaudė
si vyšnios, bailesnės ir kuklesnės, nuraudusios, nusi- 
plieskusios, tokios laibos ir lieknos, tarsi šmaikščios 
šokėjos, šimtais vainikų apsikabinėjusios. Patvoriais 
skambėjo tulpių varpeliai, prie pat žemės plakėsi ki
tokių žiedų raibuliavimas, ir iš viso šito margumo 
kilo tokie kvapai, kad jau net saulė buvo jų apimta, 
net ji liovėsi krykštavus ir be nuovokos tik suposi 
ant debesies, lyg aukso valtis, ežero bangose įsipan- 
čiojusi,

{Bus daugiau),

-— Pas Ermolovaitę — užklausė Julija.
— O pas kokią gi kitą būčiau? Po teisybei, ją 

mečiau anksčiausia, dar tik pastojusi, nes nepatiko 
ji man. Kartais net priklu būdavo...

— Kaip tai?
— E, nežinote jūs. Pasileidus, kaip žydo merga... 

Vis su vyrais ir su vyrais...
— Na, na? — nustebo Julija, o Matukonienė įsi

drąsino ir dėstė viską, ką tik žinojo.,
—- Matytumėte, kas darosi! Kartais net pagalvo

ji, kaip perkūnas neteškia! Gi visus per save eiliuoja, 
kuris jai patinka. Vieną rytą nueinu anksčiau, kaip vi
sada, o ji manęs neleidžia. Sako, vėliau, ateik. Tai aš 
nulipau laiptais žemyn ir laukiu. Ir, pamanykite, kas ? 
Atsidaro durys, ir išeina tas vokietis, kur aukščiau 
jos gyvena. Per naktį, matyt, ten išbuvo, nes visas su
sivėlęs, į žmogų nepanašus. O kitą kartą Juškelienė 
policininką užtiko. Nuėjo skalbinių pasiimti ir vos ne- 

jmirė iš baimės. Žiūri, prie durų guli negyvas žmogus. 
Ji kad suriks, kad šoks atgal! Negyvėlio būta gyvo... 
Išgirdęs triukšmą, pasiraivė ir keliasi... Ta žiūri, iš
plėtusi akis, iš baimės apmirus, o numirėlis atsisėdo. 
Ir buvo ne kas kitas, kaip policijos vadas. Jau, matyt, 
gera paukštė, jei girti vyrai prie durų miega... Tas 
bestija ženotas, vaikų turi. Per ką jį moteriškė buvo 
pametus? Ne juokais dalykai ėjo, nes viską susirišo 
ir išvažiavo. Bet kur dėsis su mažais vaikais? Grįžo 
atgal ir kenčia.

Matukonienė atsiduso, ir jos akyse neramiai 
i vaikštinėjo pasibaisėjimo stulpai, lyg ugniniai kryžiai

ko vaidmens. Šį sausio mėn., 
prez. Kennedžiui Bermuduose 
pasitarus su Macmillanu, buvo 
paskelbta, kad Anglijos minis
teris pirmininkas vėl vyks į 
Maskvą. Tačiau jo kelionė bu
vo atidėta neaptartam laikui. 
Valstybės departamentas bandė

reikalų ministerį. Užmojis nepa
vyko. Dideliu spaudimu tebuvo 
gautas de Gaulle pritarimas tęs 
ti bandomąsias šnekas su Krem 
liaus vyrais. Ambasadorius 
Thompson Maskvoje ilgai ve
dė su Gromyko kurčio ne'bilio 
pokalbį. JAV ambasadorius te
gavo neigiamus atsakymus.

Europoje

Neapginamam vakariniam

tybių komisiją eismui į Berlyną

Šiuo siūlymu Washingtonas 
panūdo ne Berlyno klausimą iš
spręsti, bet Europai uždėti nau 
ją spaudą. Vakarinė Vokietija 
pareiškė atvirą nepasitenkini
mą. Paryžius šio pobūdžio de
rybas laiko neišmintingomis. Va 
kariečių santykiai supainiojami. 
Iškilo atšiaurios nuotaikos Eu-

žė paskutines Paryžiaus viltis, j ropoję. Rusk jas bandys švel- 
nes Rusk ėmė tiesiog tartis siT|ninti, vykdamas į Paryžių, Lon 
Gromyko. šį pasitarimą Pary- doną ir Bonną.

— Kubos cukraus derlius su
mažėjo 30%. Ji nori sudaryti 
prekybos sutartį su Sov. Są
junga $750 mil. sumai. Perka 
iš Rusijos: kviečius, pupas, tau 
kus, mėsą ir pieną; parduoda 
Rusijai: cukrų, tabaką, nikelį.

Ko siekia Washingtouas
Ar jis iš tiesų yra sumanęs 

Sovietuose rasti naują santar
vininką? Aišku, kad šiomis nuo 
laidomis sustiprinami Sovietai. 
Gal būt, Washingtonas tikisi, 
kad Maskva, radusi šnektą su 
JAV, darys atitinkamą spaudi
mą į Kiniją, kuri bent šiuo me
tu laikosi nuošaliai. Ar šios prie 
laidos yra pagrįstos išmintimi 
ir tikroviška nuovoka? Kodėl 
Washingtonas rūpinasi rytinės 
Vokietijos ir Lenkijos Oderio - 

! Neissės siena, kai vėl vengia- 
I ma vokiečių “liaudies” demo
kratinę respubliką pripažinti? 
Šiuos klausimus palikus atvi
rais, galime pasakyti, kad JAV. 
ir vakarinės Europos santykiai 
yra sukrėsti. Washingtonas nau 
jais žygiais nenoromis talkinin
kavo sustiprinti pavergtųjų tau 
tų grandines.

JAV polėkiai susikerta eilėje 
kitų sričių. Požiūris, kad Euro
pa yra Amerikos pratęsimas ga
li būti svarstytinas, jei būtų 
šnekama ne tik apie teises, bet 
ir pareigas. Nekalbant apie pa
šlijusią Angliją, savaip savo 
pareigas supranta Prancūzija ir 
vakarinė Vokietija.

Sovietai ateina JAV pagal
bon, nes paskutiniame Komeko- , 
no pasitarime atšiauri kova skel i 
biama ne JAV, bet Europos ū- 
kinei bendruomenei.
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Lietuvio dalia okupuotoje Lietuvoje

Gyventojai įsitikinę paleckinės 

valdžios buvimu Kremliaus 

tarnyboje
SIMAS MIGLINAS, Vokietija

Ir jaunimas įžvelgia okupanto 
atneštas negeroves

Ne tik vyresnio amžiaus žmo
nėse rusena lūkestis pasikeiti
mų.

Lietuvių jaunimo tarpe taip 
pat galima įžvelgti abejonių ir 
net nusiteikimų, nusakančių ne 
pasitikėjimą skelbiamu sovieti
nės santvarkos tobulumu.

Ir jaunimo tarpe yra manan
čių, kad Lietuva, atpalaiduota 
nuo sovietinių direktyvų, galė
tų daugiau pasiekti, negu bū
dama Kremliaus pajungta.

Lietuvos nepriklausomybės 
laikotarpį sovietinei propagan
dai ligi šiol nepasisekė nuver
tinti, nežiūrint tos propagandos 
nuolatinumo ir jos nesiskaity
mo su priemonėmis.

Grupė jaunuolių buvo įsteigę 
organizaciją “Laisvoji Lietuva”

Praėjusiais metais Vilniuje 
buvo nuteista grupė jaunuolių 
už tai, kad jie buvo susibūrę į 
organizaciją, pavadintą “Lais
voji Lietuva”. Būdinga tai, kad 
tos organizacijos narių tarpe 
buvo komjaunuolių ir keli n.et 
žymių valdžios pareigūnų sū
nūs. Kelioliką jaunuolių suda
rančios grupės vadovas kaip tik 
buvęs komjaunuolis. Dėlto teis
me jis ir buvo paklaustas, ar 
nesigėdinąs savo elgesiu. Gi ta
sai jaunuolis, nuteistas penkiais 
metais kalėjimo, kaip ir kiti gru 
pės nariai, atvirai pareiškęs, 
kad jie ryžęsi Lietuvą gelbėti 
nuo visiško nuosmukio. Jis esąs 
komjaunuolis ir galvojąs komu 
nistiškai, bet manąs, kad ko
munizmas galimas ir be sovieti
nio komunizmo diktato...

Jaunimo siuntimas Sovietų 
Sąjungon — įsakyminis

— Ar iš tiesų į Sovietų Są
jungą Lietuvos jaunimas vyks
ta savanoriškai, kaip skelbiama 
komunistinėje spaudoje ?

Į tai atvykusieji atsako, kad 
tie jaunimo siuntimai yra įsa- 

(Nukelta j 4 psl.)

Tęsiamas pasikalbėjimas su 
Vakarų Vokietiją pasiekusiais.

Klausimų visa gausatis. At
vykusieji pateikia vis kraupes
nių vaizdų, bylojančių sovieti
nės santvarkos vykdytojų nuo
latinį nesiskaitymą su žmonė
mis, nesibaigiantį jų apgaudinė
jimą, dangstomą propagandine 
gražbylyste, kuri juo toliau, juo 
daugiau sukelia vis didesnį ne
pasitikėjimą. Žmonės, nuolat 
apgaudinėjami, į propagandines 
įstaigas žvelgia kaip į apgau
lę.

Vedamos propagandos nesėk
mingumą geriausiai gali nusaky 
ti Lietuvos gyventojų pažiūra 
į paleckinę valdžią Vilniuje. Vy
rauja gilus įsitikinimas tos val
džios visišku nesavarankiškumu 
ir jos tebuvimu Kremliaus dik
tato tarnyboje.

I
Šituo įsitikinę ir komunisti-1 

niai pareigūnai. Jie labai geraiį 
žino, jog tegali vadovautis tik 
maskvinėmis direktyvomis. Tų 
direktyvų nevalioje yra taip pat 
ir bolševikinės valdžios pareigū
nai.

Be Kremliaus diktato Lietuvoje ; 
gyvenimas būtų geresnis

Tokia pažiūra vyrauja ne tik 
lietuvių tautoje, bet tokios 
mintys nėra svetimos ir komu
nistiniam elementui.

Gyventojams gerai žinomas 
Sovietų Rusijos vykdomas Lie- i 
tuvos apiplėšimas. Taip pat be- ‘ 
sireiškiančios negerovės aprūpi
nimo bei kitose srityse laikomos 
sovietinės santvarkos pasėka.

Dažnas Lietuvos gyventojas 
gerai pažįstamam prasitaria, iš
reikšdamas savo įsitikinimą, 
kad Lietuvoje gyvenimas būtų 
kur kas geresnis, jei nesikištų 
Kremliaus diktatūra. Tada, esą, 
nebūtų tų trūkumų Lietuvoje, 
kokie dabar reiškiasi, o ir Sovie 
tų Sąjunga galėtų gauti iš Lietu!

■ vos daugiau maisto produktų 
! ir kitų gaminių.
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Visi Pittsbnrgh’o lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Piilsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programų

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 
' JI TRANSLIUOJAMA

Ig STIPRIOS TR GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

Klekivcną sekmadieni nuo 
1:30 iki 2:00 vai. p. p 

Alsais reikalais kreipkitSs šiuo ad
resu: Lithuanian. Catholic Hour.

Radio Station WLOA, Braddock, 
Pennsvlvams

tuvos meilė ir Lietuvos gelbėji
mas. Reikia rašyti visų pirma: 
šen. J. W. Fulbright ir šen. T. 
E. Morgan, Užsienio Reikalų ko 
miteto pirmininkas. Po to reikia 
rašyti savo steito senatoriams, 
prašant jų remti rezoliucijas 
dėl Pabaltijo laisvės. Laiškų 
tekstas aiškus ir trumpas.

Please support Con- 
resolutions (senato

riams) 12, 63 and, ir (kongres- 
manaras) 153, 163, 195, 439, 
444 and 456.

Reikia rašyti tuoj. Argi lik
si neparašęs, kada Lietuvos prie 
šai ima rašyti ir raginti am-

LAIŠKAS
Laiškų ir pageidavimų rašymo reikšmė

Neseniai Amerikoje buvo laiš tai bylai užgesti tyloje — ar 
kų rašymo savaitė. Vyriausybė nėra laiškas į Washingtoną tik 
kvietė rašyti laiškus užsienio j ras mūsų patriotinės veiklos ze-

čius aprūpino sužeistuosius ir 
suteikė paskutinį patarnavimą 
daugeliui mirusių, atgabentų į 
ligoninę.

Dažnai nakčia jam tenka bėg 
ti ligoninėj prie mirštančių, prie 
atvežtų sunkiai sužeistų automo 
bilių nelaimėse. Beveik kasdien 
po tris kart aplanko visus ligo
nius, guosdamas ir laiminda
mas. Seselės džiaugiasi jo nuo
širdumu ir dažnomis aukomis 
naujos ligoninės statybai. Sava
norių ligoninės talkininkių su
organizuotos vartotų dalykų 
krautuvės vedėja dėkinga, kad 
jis ten nugabena kokių savo 
daiktų, kad didėtų pajamos nau 
jai statybai.

Kun. Stankevičius mėgsta 
knygą. Jo lentynos perpildytos.

1 Priklauso kokiems penkiems 
knygų klubams. Kaip plačiai 

! išsilavinusiam kunigui, Chica- 
i gos arkidiecezija atsiunčia nau- 
'jai leidžiamas lietuviškas teolo
gines knygas perskaityti prieš 
spausdinant. Taipgi vieną dieną 
savaitėje dirba vyskupo rašti
nėje sprendžiant moterystės by
las. Jau treji metai, kai yra die- 

čių per šią ligoninę. Taigi, dau- j cezijos mokyklų tarybos narys.
Kun. Stankevičiaus tėvas Jo-
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LIGONIŲ GUODĖJAS

Kun. J. Stankevičiaus sidabrinis jubiliejus

Daugeliui Chicagos ligonių 
artimai pažįstamas kun. Jonas 
P. Stankevičius, Šv. Kryžiaus 
ligoninės kapelionas, švenčia si
dabrinį kunigystės jubiliejų. Sek 
madienį, birž. 24 d., savo var
dinių dienoje, 11 vai. 30 min. 
vienuolyno koplyčioje, 2601 W. 
Marąuette Rd., atnašaus iškil
mingas šv. mišias, asistuojant 
kun. V. Mikolaičiui (diak.) ir 
kun. J. Malin (subd.); pamoks
lą pasakys prel. D. Mozeris.

Vakare iki 9 vai. bus priėmi
mas naujojoje Šv. Kryžiaus li
goninėje, 2701 W. 68 St., gi Chi 
cagos kunigai jubiliatą sveikin
ti suvažiuos birželio 25 d. 12 v 
30 min.

Kun. J. Stankevičius yra gi
męs 1913 m. Chicagoje, Aušros 
Vartų par. Pradžios mokyklą 
baigė Šv. Antano par., Cicero. 
Išėjęs Quigley paruošiamąją se
minariją, filosofiją ir teologiją 
studijavo Mundelein seminari
joje. Kunigu įšventintas 1937 
m. bal. 3 d. Šventinimo apeigas 
atliko kard. J. Mundelein.

Pirmas paskyrimas buvo a- 
sistentu į Šv. Kristinos parapi
ją, o nuo 1941 — į Nekalto Pra 
sidėjimo par. Brighton Parke. 
Išbuvo ten 14 metų. Prel. Briš- 
kai mirus, laikinai buvo tos pa-! 
rapijos administratorium.

Dabar jau 7 m. kai yra Šv. 
Kryžiaus ligoninės kapelionas. 
Per metus jis teikia dvasinę pa 
guodą 6,000 ligonių, pereinan

Kun. J. Stankevičius

draugams, megzti bičiulystę.
Kodėl taip? Dėl to, kad laiš

kas yra tobuliausia priemonė 
pareikšti savo nuomonę. Laiš
kas yra viskas demokratinėje 
valstybėje. Kas to nežino, tas 
nepakankamai pažįsta valsty
bę, kurios piliečiu jis tapo. Su 
laišku skaitomasi, laišką bran
gina, bijo, klauso, jo ieško žmo
nių atstovai, partijos, vyriau
sybė, žmonių nuotaikų tyrimo 
biurai.

Laiškas yra tobuliausia žmo
nių susižinojimo priemonė. Laiš 
kas yra referendumas, balsavi
mas, talka ar protestas, ska
tinimas ar sulaikymas. Laiške

nitas? Dešimts JAV senatorių 
ir kongreso rūmų atstovų pa
reikalavo Lietuvai laisvės savo 
rezoliucijomis, ir kas parems 
jų pastangas, jeigu ne mes. 
Mūsų laiškai sukurs tą laiškų 
uraganą, kuris palauš neryžtin
gų ar mainikautojų elgesį Wash 
ingtone. Trumpai parašytas laiš 
kas yra galinga priemonė de
mokratinėje valstybėje ginti Lie 
tuvos laisvę, kelti jos bylą, vi
sad laikyti ją jautrią ir gyvą.

Laiškų potvynis reiškia žmo
nių norus ir valią. Tokiam po
tvyniui nedrįsta priešintis ir at
kakliausias užkietėjėlis.

Artėja masinės pabaltiečių

(Angl.)
current

,10%, 20%, 30% pigiau mokėsite 9 
|i:Suž apdraudą. nuo ugnies Ir auto-y 
H mobilio pas >

FRANK ZAPOLISžiams padovanoti Lietuvą oku- į
patno tironijai?! Ig ----- ... - ...

, Tel.- GA. 4-8(154 ir <Laiškas yra nepaprasta įta-
kos priemonė demokratinėje j
valstybėje. Rašykime tuoj, kuo! $Op|f|E BARČUS RADIO 
daugiausiai, kuo energingiau
siai. To iš mūsų laukia Lietuva.

Inform.

3208 Jž West #5th Street 
’Jhicago 42, Illinois

GR. 0-4339.

ŠEIMOS PROGRAMOS

Spaudoje ir gyvenime

(Atkelta iš 3 psl.)

politikas išskaito, ko reikalau- delegacijos vizitas Washingto- 
ti, ko neliesti, dėl ko kovoti. Į ne. Jam ruoštasi seniai, ramiai, 
Tautos norų ir siekių baromet- darbingai. Birželio 21 'bus toji
ras yra laiškų potvynis Wash- 
ingtone.

istorinė diena, kada pabaltiečių 
aelegacija mėgins pasukti Pa

giau žmonių aptarnauja, negu 
kunigas bet kurioj parapijoj.
Pirmas jo “krikštas” ligoninėj 
buvo patį pirmą sekmadienį po I wisconsin),
paskyrimo: nukrito lėktuvas ir Kun. Jonas 
žuvo 27 keleiviai. Kun. Stankevi nūs.

nas (miręs prieš 5 m.) ir moti
na Uršulė Gečaitė (gyvenanti 

kilę nuo Sedos. 
— vienintelis sū-

J. Daugi.

PALECKINIAI MASKVOS TARNYBOJ

(Atkelta iš 3 psl.' grumtis su nesibaigiančiais trū
kymįnio pobūdžio, kaip kad ir kūmais ir nepasitikėjimas sovie- 
visa sovietinė santvarka grįsta tinę santvarka dėl jos nuolati- 
diktavimu. Gi nusiųsto jaunimo, . nių apgaulių sudaro pagrindą
ypač į vadinamąsias plėšinines 
žemes, būklė daugiau negu sun
ki. Jaunuoliai, partinėmis direk
tyvomis išsiunčiami, turi pasi
rašyti pateikiamą sutartį, kiek! 
laiko išbus. Kas bando anksčiau 
pasprukti, tas baudžiamas už 
sutarties netesėjimą.

Kada senovėje Lietuvą užpuli baltijo pavergimo bylos spren- 
davo priešai, lietuviai žibino ug- dimą kitais kanalais, raginda- 
nis piliakalnių viršūnėse, plės- ma veikti žmonių atstovus, ku- 
dami pavojaus žinią. Pony ex- j rie turi betarpį ryšį su rinki- 
press jojikai galvatrūkčiom ne- kais. Žmonių atstovai (senate,

NUDAVĖ ESĄS GENEROLU I
Frank Pumess, 45 metų, ; 

2926 S. Wallace, nudavė, kad i 
jis esąs kariuomenes genero-1 
las. Už tai jis buvo federalinio I 
teisėjo nubaustas kalėti iki 31

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.

VISOS PROGRAMOS IS W0PA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
7169 So. Mąplewood Avė.. 

Chieago 29, III.

ra..etų',P‘‘ts> būdamas karinome, Remkįt dįe„ “Draugą 
neje, dirbo virtuvėje. |

šė žinias Amerikos prerijose. 
Ir Afrikos tam-tam būgnų dun-

kongreso rūmuose) visad yra 
jautriausi savo rinkikų pagei

žmonėms ilgėtis permainų. To
kiais lūkesčiais gyvena Lietu
vos žmonės.

Gi sovietinių informacijų vie
našališkumas dažnai būna pa
sėka įvairių gandų. Tatai pa
kankamas rodiklis nepasitikėji-

dėjimas skelbė pavojų nuo kraš davimams. Tokiai delegacijai 
to iki krašto. Taip buvo kadai- reikalingas galingas akompani- 
se, dabar tai viskas suvesta į mentas — laiškų potvynis su 
laišką, mažą, tam tikra forma Pabaltijo laisvės reikalavimu, 
sulankstytą popierį, tokį reikš- su prašymu remti jau anksčiau 
mingą milžiniškos valstybės gy ' pareikštas tuo reikalu rezoliu- 
venime. cijas.

Kada Lietuva pavergta, o mū ; Anksčiau tuo reikalu Wash- 
sų laisvos ir galingos šalies ran ingtonas gavo 100,000 laiškų, 
koše sukaupta galia kelti pa- Tą skaičių dabar reikia pralenk 
vergtos tėvynės bylą, neleisti ti. To reikalauja iš mūsų Lie-

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

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

Dėl visų informacijų kreipkitės į

Mutual Ąed&ud Savings
arui c£oan ^Š^issociahon

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

Tam patvirtinti autorius cituo
ja Prancūzijos padarytą Lenkų
Tautinio komiteto Paryžiuje pripa- Gyvenimo netikrumas ir spau- mo propagandine gražbylyste,

dos vienašališkumas sudaro 
pagrindą lūkesčiams

žinimą 1917 m., JAV įvykdytą Če- 
koslovakų Tautinės tarybos pripa
žinimą Paryžiuje 1918 m., Prancū
zijos 1939 m. paskelbtą Čekoslova- 
kų Tautinio komiteto Londone pri
pažinimą ir t. t.

Imdamas dėmesin padėtį, auto
rius pabrėžia: “Lietuvos atveju,
Vlikas gali turėti visas kvalifika
cijas, reikalingas lietuvių tautos 
interesams atstovauti”. Primena, 
kad Vlikas buvo 1943 m. sudarytas 
Lietuvos politinių grupių ir kovų 
sambūrių, tremtyje būdamas, yra 
gavęs pavergtųjų Lietuvos; žmonių 
įgaliojimus. Dėl to autorius daro 
galutinę išvadą: “Belieka tik mums 
patiems neginčyti Vlikui šitų kvali 
fikacijų, o, laikui atėjus, jam bus 
ir svetimųjų pripažinta oficialaus 
lietuvių tautos organo padėtis”.

Tame pat “Tėv. Sargo” numery
je yra aktualus prel. M. Krupavi
čiaus straipsnis apie egzistenciali- 
nę etiką, išplaukiančią iš Sartre ir 
Jasperso tendencijų, pagal kurią 
žmogus galįs elgtis kaip jam jo są
žinė sako, nepaisant nei Dešimt 
Dievo įsakymų, nei objektyvių do
rovės nuostatų (o jeigu kurio są
žinė pateisina net didžius nusikal
timus ?).

Svarbus kan. V. Zakarausko 
straipsnis apie encikliką “Mater et 
Magistrą”. Dr. J. Meškauskas vaiz
džiai nupasakoja kančias Solovkų kos gyventojų — 102 mil. 
tremtinio kun. K. Juršėno, šven-I 
čiančio kunigystės 50 m. jubiliejų, i JAV sąjungininkai Lotynų 
Pov Gaučys _ paberia eilę_ svarių I Amerikoje yra į savo
faktų apie musų didj kultūrininką, .... .
mecenatą prel. P. Jurą, išleidusį i politinėmis ideologijomis: Pa
arti 40 knygų; jis taip vaisingai ragvajus ir Nikaraguos dikta-

kuria tačiau tikėjimą pakerta 
pačios sovietinės santvarkos gru I 

Sunkus gyvenimas, nuolatinė bi tikrovė.

JRV ir Pietų Amerika
Kažkaip tyliai praėjo faktas, reprezentantai; Venezuela yra 

kad Brazilijos prezidentas Gou- valdoma kairiųjų antikomunis- 
lart, grįždamas namo iš Wa- tų: Kolumbija, Kostarika—nuo 
shingtono, aplankė Meksikos saikiųjų demokratų, o Haiti pa 
prezidentą Lopez Mateas jo so- prastai savo balsą nori parduo- 
stinėje ir pasirašė neutralumo ti tiems, kurie už jos balsą 
sutartį — nesikišti į JAV ir Ku j brangiausiai žada sumokėti. Pie 
bos ginčą. . tiečiai marksistai teigia, kad J-

Formaliai tas paktas yra neu ' AV pašalpa ir kreditai pietiečių 
tralumo, bet faktiškai jis yra kapitalistus daro turtingesnius, 
raudonojo bloko laimėjimas, I o proletarus — dar bėdnesnius , 
nes juo yra įlaužta Vakarų Iš dalies, jie teisūs — nes ame-
vienybė.

JAV buvo įpratusios pasiti
kėti Lotynų Amerikos pagalba

rikiečių finansinė pagalba būtų 
efektingesnė, jei ji eitų sociali
nių reformų vykdymui, o ne

karo atveju. Dabar Lotynų privatinių pramonininkų finan- 
Amerika yra perpus perskilus. Į savimui. J. Gbs.
Brazilija ir Meksika sudaro dau
giau kaip pusę Lotynų Ameri-

Sr

K. BUTKUS
Aluminijaus išdirbiniai 

namų pagerinimui 
PRospect 8-2781

z^

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

tik vieną temperatūrą — VESIĄ

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

SS

LENGVAS 

IR TINKAMAS 

DABAR IR IŠTISĄ 

VASARĄ

Įkainota $39-50 ir virš. 

Kreditas nemokamai

s s: H. A N
RŪBAI, SKRYBĖLĖS, BATAI IR KITI REIKMENYS 

VYRAMS IR JAUNUOLIAMS

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

B U I C K ’ A S - LIETUVIŠKAS 
AUTOMOBILIS! 

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

Taksai 89.11
Pilna kaina .. . $2,316.96

Dan Kuraitis • Liet. Prekyba
MILDA BUICK, INC.

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

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

IIETI1VIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted SI., Vlctory 2-4226
Vedėjas E. GUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 621 j S. Western, PRospect 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 
Sekmadieniais abi krautuvės atidarytos nuo 12 iki 5. 

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

S*

įsijautė į poeto J. Baltrušaičio 1940 
m. iš Paryžiaus kreipimąsi į Ame
rikos lietuvius: ”... jūs, laisvieji 
Amerikos broliai, turite darbščiai 
prisiimti visą atsakomybę už Lie
tuvos kultūros ateitį ir jos gyvy
bę... Amerikos broliai, rūpinkitės 
mūsų kultūros likimu: .mūsų tau
tos kūrybinė dvasia gali ypatingai 
padidinti žmonijos dvasios lobyną, 
nes ji turi savo didžiąją misiją 
amžių raidoje!..”

Gaila tik, kad žurnalo pabaigo
je 1941 m. sukilimas bandomas pa
versti tik partizanų kovomis ir) 
mažinama laikinosios vyriausybės , 
reikšmė. Kitame posmely teisin-.Į 
gai pasisakoma prieš spaudos mo- , 
nopolizavimą, bet sufabrikuotos in- j 
sinuacijos rimtam žurnalui netiktų. 
Gal ir “špilkutė” lietuviams kata
likams žurnalistams už palaikymą 
Liet. Bendruomenės, siekiant Alto 
reformų, yra perdrąsi. Tačiau lais
vame krašte — visiems laisvė sa
vas nuomones reikšti, tik ar jos 
pasitarnauja pozityviam reikalui, 
kitas klausimas.

toriai yra dešiniųjų ideologijos

kčDoinn ELECTR.0niC5
TV-RADIUAI -3UOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 
ANTENOS - BATER1OOS- LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI - LAIKRODŽIAI

V/ska/n žemiausios kainos Ir garantija

1332-TŠ. Halsted St.-TLlFFSlDE4-5665|

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumu
A. VILIMAS

8415 S. Lituanica Avė 
Tel. FRontier 6-1882

J. Daugi.

SS
VALANDOS: 

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

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

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

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 414%

LEO’S TEXACO SERVICE
PILNA! UŽBAIGTI MECHANIŠKI DARBAI

Prityrusių tepimas ir g lie jaus pakeitimas

4951 S. California Avė. (kamp. 56 St.) Chieago 32, III.
Leonas Franekus, sav. Tel. GR 6-9555

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

SS



MŪSŲ KOLONIJOSETai gražus pavyzdys lietuvio 
čia gimusio ir augusio — su
prantančio bendro lietuviams 
darbo reikalą.

Vasiliausko kepykla, kaip 
kiekvienais taip ir šiais metais, 
Kartūnų dienos proga duoną 
virtuvei aukojo.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. birželio mėn. 21

LIŪDNAS MINĖJIMAS
Birželio trėmimų dienos ir 

tragiškas ištremtųjų likimas vi 
suomet gelia skausmu perpildy
tas mūsų širdis. Jei anksčiau 
tikėjome, kad stipresnieji su
draus sovietus vykdyti genoci
dą, tai dabar, pažvelgę j didžių-1 
jų valstybių politiką pavergtų
jų tautų atžvilgiu, ne be pagrin ■ 
do skaudžiai apsiviliame. Atro-' 
do, kad laisvasis pasaulis apsi-' 
prato su pavergtųjų tautų nai
kinimu. Liūdną įspūdį dar la
biau sutvirtina, kai, atsilankęs 
į birželio trėmimų minėjimą, iš' 
oficialaus reprezentanto išgirs
ti, kad lietuviai savo laisvę 
Maskvai įteikę ant sidabrinės 
lėkštės (turi galvoje sovietų su 
režisuotos delegacijos prašymą 
Lietuvą priimti į sovietų tautų 
tarpą).

Priminęs, kad vargu ar atsi
ras auditorijoje bent vienas 
žmogus, žinąs savo kongresma 
no pavardę, bandė pademons
truoti savo vispusišką žinojimą 
išvardindamas komunistų apaš
talus. Deja vos vieną prisiminė. 
Taip ir norėjosi iš publikos pa
sufleruoti, kad tai buvo Mark
sas ir Engelsas. Atrodo, kad 
lentpjūvės biznis yra per maža 
kvalifikacija atstovauti savo 
žmonių reikalus.

Lietuviai birželio trėmimus 
atžymėjo tinkamai. Per 10 vai. 
pamaldas buvo pasimelsta už 
trėmimų aukas. Pamaldos įvy
ko visose trijose lietuviškųjų 
parapijų bažnyčiose. Gi šv. An
tano bažnyčioje pamaldas laikė 
kun. dr. Antanas Paškevičius iš 
Erie, Pa., kur jis profesoriauja 
Gannon kolegijoje. Jo pamoksle 
pastatytas klausimas ar mes 
trokšdami tėvynei laisvės ir iš
sivadavimo iš bolševizmo, kaip 
pačio didžiausio blogio pasauly
je, atsistojame už gėrį ar blogį 
suponuoja atsakymą ,kad pasi
likdami su blogiu, tik bolševiz
mui padėsime. Laike šių pamal 
dų choras, vadov. muz. Alberto 
Mateikos ,giedojo lietuviškas 
giesmes.

Baltijos Tautų komiteto, ku
riam šiais metais vadovauja 
prof, dr. Justinas Pikūnas, su
ruoštas birželio mėn. trėmimų 
minėjimas, nepaisant karštos 
dienos, susilaukė pakankamo dė 
mesio. Dalyvavo nemažai lietu
vių. Minėjimą pravedė Rapolas 
Valatka, Detroito Lietuvių or
ganizacijų centro pirmininkas. 
Po kiekvienos tautybės atstovo 
kalbos sekė tos tautos himnas. 
Lietuvius šį kartą reprezentavo 
dr. A. Damušis, kuris savo žo
dyje pabrėžė, kad daug tremti
nių išvežtų į Sibirą buvo nu
kankinta ir išžudyta, bet kanki
nių laisvės dvasia nebuvo su-

DETROIT, MICH. 
SKELBIMAI

IIIIIIIIIllllHIlilIlIlIlIlIlIlilIlIlIlIllIlIlUIIIII

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan 
Tel. WE 4-6165 

GENERAL CONTRACTOR

Atlieka įvairius statybos pataisy
mo ir pertaisymo darbus — stalinln- 
kyst.Ss, cemento, mūrijimo, elektros, 
plumbingo, dažymo ir dekoravimo. 
Atskirų kambarių bei butų įrengimą 
pastogėse ir skiepuose.

LITHUANIAN MELODIES
RADIO VALANDA GIRDIMA 

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

Direktorius Ralph J. Valatka 
15756 Lesure Avenue 

Detroit 27, Mich.
Tel. BRoadvvay 3-2224

naikinta. Pastatęs klausimą ko
kios šiuo metu yra išsilaisvini
mo viltys, daktaras sako, kad 
mūsų tautų laisvės problema 
pasidarė politiniu žaislu.

Po kalbų buvo perskaityta 
gubernatoriaus ir miesto bur
mistro proklamacijos birželio 17 
d. skelbiančios Pabaltijo tautų 
diena. Priimtas memorandumas 
laisvės draugams ir jame krei
piamasi į visus Amerikos žmo
nes. Taip pat buvo pristatyti 
spaudos, radijo ir kiti atstovai 
atvykę į šį minėjimą.

Meninėje dalyje latvių solis
tė Lilija Gleske padainavo 4 
dainas. Lietuvius šį kartą atsto 
vavo Pranas Zaranka, sudainuo 
damas Kur bakūžė samanota 
— St. Šimkaus, Šauksmas —• 
Br. Budriūno ir Oi, greičiau, 
greičiau —- St. Šimkaus. Jam 
akompanavo muz. Albertas Ma 
teika. Pranas Zaranka prade
dant šį minėjimą sugiedojo 
JAV himną.

Per lietuviškąsias radijo va
landėles taip pat buvo atžymė
ta birželio trėmimai. “Lithua
nian Voice” šiam reikalui skyrė 
10 minučių ir davė specia-ų ra
dijo vaizdelį, kurį perduodant 
talkininkavo Stefanija Kaune- 
lienė, Pranas Zaranka, Rūta 
Kaunelytė ir Valytė Misiūnaitė.

Taip pat specialią programą 
davė Traditional Echos per 
Windsoro CBE radijo stotį.

S. G-kas

NAUJI DAINAVOS 
ŠIMTININKAI IR 

AUKOTOJAI

Ratnikai, Rėkliai ir Matvie- 
kai tapo Dainavos rėmėjais — 
šimtininkais paaukodami sto
vyklos reikalams po 100 dole
rių. Jie yra ne tik dažni Daina
vos lankytojai (savo palapinėse 
praleisdami savaitgalius Daina
voje), bet ir nuolatiniai Daina 
vos reikalų rėmėjai.

Kun. J. Kluonis, neseniai sa
vo draugų tarpe atšventęs ku
nigystės jubiliejų, iš jam suau
kotos ta proga materialinės pa
ramos 100 dolerių paskyrė Dai
navos stovyklai.

Alf. Nakas pastaruoju įnašu, 
kaip Dainavos rėmėjas, padidi
no savo auką Dainavai iki 60 
dol.

Clevelando J. Stov. Globos 
komiteto pristatyti šie nauji 
Dainavos šimtininkai ■— rėmė
jai : Dr. A. ir R. Čepuliai 100 
dol., VI. ir N. Palubinskai papil
dė savo ankščiau įmokėtą sumą 
iki 100 dol.

J. Vaičaitis ir A. Styra tapo 
pilnais šimtininkais papildyda
mi ankščiau įmokėtą sumą ir 
Br. Bernotas padarė pirmą įna
šą į šimtinę.

Ramutė ir Vincas Menkeliūnai
iš Worcester, Mass., lankyda
mi gimines Detroite savo atos
togų metu, p. Barčienęs ir Jadv. 
Damušienės buvo nuvežti ir į 
Dainavos stovyklą. Svečiai ža
vėjosi gražia Dainavos vietove 
ir dideliais joje vykstančiais 
darbais ir jos reikalams paau
kojo dešimtinę.

Stovyklos administracija nau 
jiems rėmėjams ir aukotojams 
dėkinga už tą finansinę paramą 
kurios Jaun. stovykla yra labai 
reikalinga, ypatingai dabar 
kaip vyksta nauji stovyklos pa
gerinimai ir įrengimai.

Joe Kazlauskas, nuoširdus 
Dainavos darbų talkininkas ir 
rėmėjas — šimtininkas, naujai 
stovyklos svetainei — paviljo
nui paaukojo naują 75 puodukų 
kavos virdulį. Jis aprūpino se
seles ir skalbiama mašina ir į- 
vairiais smulkiais, bet gyveni
me reikalingais, reikmenimis.

Paterson, N. J.
Naujosios bažnyčios dedikacija

Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos bažnyčia jau pastatyta. 

Vicky Flovvers, 4214 W. Ver-jDabar didžiausias rūpestis yra

dėl Lietuvos išlaisvinimo yra 
žymiai geresnės, negu buvo ta
da. Mat, dabar yra daug dau
giau susipratusių lietuvių, švie
suomenės, veikia nepriklauso
mos Lietuvos atstovybės, ku

nor ir Vito Jevvelry, 5696> W. gražiai atšvęsti naujosios baž- rios, kaip pvz., Amerikoje su
nyčios pašventinimą. Skolų su
mažinimui aukų vis dar gauna
ma, bet laukiama ir daugiau.
Pereitą savaitę W. Klemis pa
aukojo bažnyčiai garsiakalbių 
sistemą, kurią jis pats ir įren
gė viso už ($0 dol.

Kertinio akmens ir bažnyčios
šventinimas įvyks sekmadienį, Į čio laiškų. Jis taip pat kvietė 
birželio 24 d. 4 vai. p. p. Šven- į visus prisidėti prie Kuchel - Lips 
tins pats Patersono vyskupas j comb rezoliucijos. Savo gražią 
J. McNulty. Po to bus šv. mi- i kalbą Jonas Stikliorius baigė 
šios, kurias taip pat atnašaus žodžiais: “Anksčiau ar vėliau, 
Patersono vyskupas. Pamokslą bet Lietuva bus laisva”, 
sakys iš Patersono kilęs ir čia i Susirgus vienai mergaičių 
atnašavęs savo pirmąsias mi- kvarteto dainininkei, meninę da- 
šias kun. Pranciškus Giedgau- ‘ išpildė vyrų kvartetas, pa
das, OFM, iš Brooklyn, N. Y. i dainuodamas 3 dainas; Pajūrio 
Dalyvaus žymių svečių — lie-1 daina, V. Kuprevičiaus, Jau pra 
tuvių ir svetimtaučių. Altorių vertos dvaro stonios, St. Grau- 
dedikacija bus birželio 29 d.,' žinio, Žygio daina, J. Strolios. 
Šv. Petro ir Povilo šventėje, j Salėje surinkta aukų virš 60 
10 vai. ryto. 1 dol. Laukiama daugiau.

Po mišių ir kitų bažnytinių! - Barb. Paež.
Marytė Skirgaudaitė baigė. apeigų bus dedikacijos banke-

Detroito universitetą ir gavo į tag naujoje parapijos salėje, Brockton, MaSS 
biologijos bakalaureato laipsnį |141 Montgomery Place, Pater-i

Fost st. darbu ir auka parėmė 
Dainavos stovyklos reikalus.

—Jdv—

Baigė universitetą

Juozu Kajecku priešakyje, labai 
puikiai reiškiasi. Kas negali pri
sidėti darbu, teprisideda auka, 
laiškais kongresmanams, sena
toriams ir kit. valdžios parei
gūnams. Kaip pavyzdį jis pami
nėjo Vyčių organizaciją, kuri 
per metus parašo virš tūkstan-

siuntinybės konsuliarinio sky
riaus vedėjas ir vėliau Lietuvos 
konsulas Hamburge dr. Marty-. 
nas Anysas, kuris dabartiniu 
metu gyvena Toronte, 37 Dela- 
ware Avė., staigai susirgo ir 
nuvežtas ligoninėn ištirti svei
katos. Dr. M. Anysas yra klai
pėdietis, jo duktė ir sūnus gy
vena Chicagoje. Dr. M. Anysas 
ilgus metus studijavo Berlyno 
universitete istoriją ir vėliau 
Hamburgo universitete baigė 
teisių mokslus ir gavo teisių 
daktaro laipsnį. Jis yra paruo
šęs du veikalus: vieną apie Prū 
tėnus — senovės prūsų giminę

ir kitą knygą apie Žymiąsias 
lietuves moters istorijos eigoje.

K. Pr.

Melskis! Tėra tik vienas tikrasai 
Dievas, teisingas savo gailestingu
me; Jame viskas baigiasi ir viskas 
prasideda. — V. Hugo

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

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

<iRA B BASKAS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St., FR 6-1998 
TV RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 1 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta

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

birželio 14 d. Taip pat įsigijo 
medicinos technologijos specia
lybę, sėkmingai atlikusi prakti
ką Providence ligoninėje. M. 
Skirgaudaitė gimusi Šiauliuose,

son, N. J. (Naujosios bažnyčios 
rūsyje). Banketo pradžia 6 v. 
30 min. Bilietų kaina asmeniui 
5 dol. Visi parapiečiai ir visi 

i lietuviai iš toliau ir arčiau kvie-
atvyko į JAV 1949 metais, lan- gįamį dalyvauti toje didelėje
kė Gesu parapijos pradžios mo 
kyklą ir baigė Immaculata gim
naziją Detroite. Buvo aktyvi 
moksleivė ir studentė ateitinin
kė, dalyvavo Lietuvių Studentų 
sąjungoje.

Džiaugiasi tėveliai Janina ir 
Ignas Skirgaudai mokslus pa
baigusią dukrelę pasaulin išleis

šventėje. Norintieji dalyvauti 
bankete, turi pranešti šiuo ad
resu: Rev. Jj Kinta, 147 Mont
gomery Place, Paterson 1, N. J. 

Gegužinė

Šv. Kazimiero parapijos ge
gužinė šiais urėtais bus liepos 
22 d. 1 vai. p. p. gražiame Lind

Joninių laužas
Vietos Martyno Jankaus šau

lių kuopa šį šeštadienį, 7 vai. 
vak., Romuvos parke rengia Jo
ninių laužą. Kviečiami visi at
silankyti. Bus įvairių pramogų. 
Turėsite progos pabendrauti ir 
pasivaišinti.

Kanadoje

Toronto, Ont.
Serga dr. Anysas 

Buvęs ilgametis Lietuvos pa-

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, III-

A L-TO N Y 
DECORATING

Ilgametė patirtis dažyme—dekora
vime. Pigu. Sąžininga.

A. BIKINIS. GA 5-5867.
A. BURBATT: 3-885653.

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBE.

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav.darni. O detroitiečiai linki jai ir bergh parkėj North Heledon, 
ateity aktyviai dalyvauti lietu- N. J. Bus šiltų ir šaltų užkan- 
vių bendruomenėje. džių, šokiams gros geras orkest

ras. Gautas pelnas skiriamas 
naujosios bažnyčios skoloms ap 
mokėti.

PADĖKA
Paminėtas tragiškasis birželis 

Baisiųjų birželio įvykių mi-D.L.K. Birutės Karių Šeimų Mo
terų dr-jos Detroito valdyba ir 
Jaunimo choro tėvų komitetas reiš
kia didžiausią padėką visiems, ku
rie vienu ar kitu atveju prisidėjo
prie š. m. gegužės m. 26 d. Jauni- „ , . . . ,
mo šventės pasisekimo: choro va- vn* Bendruomenes pirm. Anta- 
dovui muz. Stasiui Sližiui, tautinių

nėjimas Patersone įvyko birže-: 
lio 10 d. lietuvių piliečių klubo 
salėje. Minėjimą pradėjo Lietu-

šokių ir tautinio baleto vadovei 
Galinai Gobienei, Petrui Januškai, 
Stasiui Garliauskui, Vladui Mingė- 
lai, J. Gaižučiui, Albertui Misiūnui, 
Danutei Miškinytei, Rimgaudui Su- 
kauskui, Algirdui Vaitiekaičiui, 
D.L.K. Mindaugo dr-vės skautams: 
Sauliui Kauneliui, Algiui Ratnikui, 
Arūnui Vaitiekaičiui, Vladui Strak- 
šiui, Vytautui Rėkliui, “Neringai”, 
Sbowalter inšiūrinimo agentūrai, 
Juozui Kiaulėnui, Mūrinui, Stasiui 
Malinauskui, Juozui Rutkauskui, 
Juozui Vilkui, Račiukaičiui, Strak- 
šiui, E. Rėkliui, J. Ratnikui, Vin
cui Dapkui.

nas Rugys. Jis paprašė susi
rinkusius susikaupti ir atsistoji
mu pagerbti brolius lietuvius 
mirusius ir nukankintus pla
čiuose ir šaltuose Sibiro laukuo
se. Jų garbei vyrų kvartetas 
(M. Bučinskas, A. Mockus, J. 
Kepenis, VI. Žibąs), vedamas 
Kl. Praleikos, sugiedojo gedulo 
maršą, J. Vaičiūno. Paskaitą 
skaitė svečias iš Philadelphijos, 
Pa., Vliko sekretorius Jonas 
Stikliorius. Jo paskaita trumpa, 
bet puikiai paruošta, klausyto
jams, kurių buvo susirinkę vi-

Lietuviška vasarviete
BANGA
CAP.E COD’E, MASS.

GREAT MARSH ROAD, 
Centerville, Mass.

• Patogūs kambariai ir atskiri 
namukai

• 1,5 m. nuo šiltojo Craigville 
Beaeh vandens

• Skanūs lietuviški valgiai
• Grynas pušų oras ir rami vie

tovė poilsiui
• Svečiams be nuosavų automo

bilių — transportacija J ir iš 
paplūdymio

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

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

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

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

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

Gili padėka Jaunimo choro ma
mytėms ir choro rėmėjams. , į!t».

Nuoširdžiai dėkojame visiems dutmiskai, padare dideli ispu-Įu, 
dį. Prelegentas taip puikiai su- i 
gebėjo įtikinti kiekvieną klau
sytoją, kad kiekvienas lietuvis 
labai daug gali ir turi dirbti 

moterų dr-jos Detroito Vai- i Lįetuvos išlaisvinimui. Jis įro-
dyba ir Jaunimo choro tėvu ko-i „. , , „ ,de, kad dabar sąlygos kovoti

gausiai atsilankiusiems ir šiltai at
siliepusiems apie mūsų Jaunimo 

! pasirodymą programoje.

D.L.K. Birutės Karių šeimų

Gamina ir par
duoda lietuviš
kas rūkytas 

• dešras, skilan- 
džius, įvairią rū-

| kytą ir šviežią i J/
mėsą. Liet. sū
riai, saldainiai, 
medus, delikat., 
grocery prekės.

mi tetas.

SUTAUPYKITE NUO $5OQ IKI $1OOO
ANT NAUJO AR VARTOTO AUTO !

Balzekas Motor Sales, Ine.
DIRECT F A C T O R Y D E A L E R F O R:

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

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

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

MIDLAND
SAVINGS

4040 Archer Avė. Chicaga 32

ATOSTOGAUKITE IR PAILSĖKITE RAMIOJE IR 
JAUKIOJE VASARVIETĖJE 

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

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

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

ES5

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

GRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

4 '/2%

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
vai aiinnc* piRM- m ketv.............................. 9 v. r. m i p. p.lALAIIUUd, ANTRAD. ir PENKT..................... 9 v. r. iki 5 p. p.

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



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. birželio mėn. 21 KANADOJ
Winnipeg, Man.

Serga St. Bujokas
Tik ką gautomis žiniomis se

nas lietuvių spaudos bendradar
bis Stasys Bujokas turėjo ga
na sunkią galvos operaciją ir, 
Kurį laiką išgulėjęs ligoninėje, 
dabar jau grįžo į namus. St. 
Bujoko sveikatos stovis gerėja 
palengva. Linkime jam sustip
rėti ir greitai pasveikti! St. Bu
jokas tremties metais Vokieti
joje gyveno su šeima Meerbeko 
stovykloje ir kartu su agr. In- 

, dreika leido stovyklos laikraš
tėlį. Jis buvo vienas iš redakto- 
1 rių. Be to, jis dirbo ir kituose 
j Vokietijoje ėjusiuose laikraščiuo 
; se.

CLASSTFTFD AND HFT P WANTFD ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE

Nancy Lodge, apkabino savo vyrą Cabot Lodge iš džiaugsmo, kai 
šis laimėjo Massachusetts respublikonų nominaciją j senatorius.

ŠACHMATŲ ŽINIOS

Chess Life, gegužės nr. tal
pina Algio Makaičio laimėtą 
partiją iš š. m. Massacusetts

10. Vilniuj leidžiamas “Sportas” 
mini, kad Latvijoj yra sudary
tos geresnės sąlygos šachmati-

ŽMONES NENORIAI PASI
RAŠO PRAŠYMĄ

Prieš tris savaites meras Ri- 
chard Daley įsakė demokratų 
partijos precinktų kapitonams 
surinkti per du milijonus para
šų, remiančių prez. Kennedy įs
tatymo projektą suteikti sene
liams medicinišką pagalbą per 
socialinį draudimą. Iki šiol su
rinkta tiktai pusantro milijono 
parašų.

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

Gera proga. -— Didelis pajamų na
mas. 2 butai — 7 ir 3 kamb., 2 ka
binetines virtuves. Naujas alyva šild. 
Apsauga nuo potvynio. Alum. lan-

■ gai. Garažas. $16,700.
6 kamb. mūras. Labai modernūs 

| įrengimai, karpetai. Medžio iškaltas 
1 rūsys. Naujas gazu šildymas. $20,600.

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

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

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

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

8 kamb. bungalow. 1U vonios. 
Gazu šildymas. Garažas. Arti parko. 
$17,800.

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

Arti musų. Beveik naujas 4 
kamb. mūras. Aukštas stogas. Alu
min. langai. Gelež. tvora. Sausas rū
sys. Garažas. 319,800-

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

Namas kaip pasakoj 6 kamb. mūr. 
namas. Apie 40 p. lotas. 2% vonios, 

! Įrengtas rūsys, virtuvė, karpetai,
garažas. $26,000.

Biznio mūras prieš parką. 2 mo
dernūs butai. Maisto prekyba apie 
$50,000 metinės pajamos. Garažas. 
Už $38,800.

Naujas mūras. 2 modernūs butai 
po 5 kamb. Arti mūsų. Atskiri šil
dymai. Objektas $39,500.

štai 1|4 aukšto mūras. 6 metų. 2 
butai — 5 ir 4 kamb. Atskiri gazu 
šildymai. Alumin. langai. Garažas. 
$32,000.

Pigiau nerasite, čia pat 4 butų 1 
mūras. Naujas alyva šildymas, ir sto- ' 
gas ir alumin. langai. Garažas. 
$43,000.

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

Naujas 5% kamb. mūras. Alumin. 
langai. Geležine tvora. Gražus lotas. 
$19,800.

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

Pajamų mūras. 2 butai — 4 ir 2 
kamb. Alyva šild. Gage Parke. — 
$15,900.

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

Brighton Parke. 4 butai po 5 
kamb. Apie $3,200 nuomos. Atskir. 
šildymai. Kaina $24,000.

Medinis — apkaltas. 3 butai ir 
biznio patalpa. Apie $4,000 nuomos. 
Ir šiandien vertas daugiau $16,000.

Kitur. 3-jų aukšti} mūras. 5 butai po 
I 4 kamb. Atskiri šildymai. Pelningas 
namas už $15,300.

2-jų butų mūr. 5 ir 6 kamb. Gazu 
karštu vand. šildymas. Garažas. Ar
ti 61-os ir Richmond. $28,450.

1 '/2 aukšto mur. 5 kamb. apačioj 
ir 3 kamb. viršuj. Rūsys. Gazu šil
dymas. Arti 64os ir Francisco. 
$17,500.

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

6 kamb. mūr. octagon. Moderni
zuotas. 1% vonios. Nauja karštu 
vand. šiluma. Garažas. 'Arti 63-os ir 
Pulaski. $21,500.

5<4 kamb. mūr. 3 mlcg. 2 m. se
numo, 60 p. sklypas. Gazu šildymas. 
Arti 72-os ir Harlem. 16,500.

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

4 butų mūr. Visi po 5 kamb. (2 
butai po 3 mieg.). Alyva, karštu 
vandeniu šildymas. Mūr. garažas. 
Arti 60-os ir Washtcnaw. $49,900.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
JI. BACEVIČIUS

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

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

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

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

3 aprt. 6, 4 ir 3 kamb. Atskiri
gazo šildymai. $35,000.

12 ai>rt. po 4 kamb. Mėn. paja
mos virš $13,000. $95,000.

Turiu .kitokių namų pasirinkimui.

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

pirmenybių, kurioje jis gana 1 ninkams, todėl kaimynų laimė-
sensacingai įveikė Naujos An
glijos meisterį John Curdo. Pa
brėžta, kad A. Makaitis tose 
pirmenybėse baigė antruoju su
4Į/2 — l]/2 tš.

jimas teisingai atspindi padėtį. 
Silpnoji komandų vieta buvo 
jauniai, kurie pralaimėjo santy 
kiu 4:12. Sportas skundžiasi, 
kad pas mus (suprask Lietu-

Didžiojo Bostono šachmatų jV°j) vis dar nepradedama rim- 
pirmenybės rikiuoja vyrus to- tai dirbti su jauniais, o suau-
kioj eilėj: 1. D. Turner o'1/-? — 

tš., 2. John Curdo 5 t., 3. Ka 
zys Merkis 4 t., toliau D. Schef- 
fer 3y2> Gediminas Šveikauskas,
B. Murphy ir Algis Makaitis 
po 3 tš.

Šiose pirmenybėse dalyvavo 
trys Bostono čempionai: pr. me
tų John Curdo ir buvę anksčiau nauskas - Petersonas 1 
— Gediminas Šveikauskas ir ! Lapienis - Koblencas l/2

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

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI
Mūrinis lį£ a. — 5 apačioj su 2 

mieg. ir 3 viršuj su atsk. įėjimu, 
virtuvė ir vonia, garažas, 30 p. lo
tas, 66 ir Mozart. $17,800.

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

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

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,1 
(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 D. lo
tas, garažas. įrengtas rūsys, išpil
tas pravažiavimas, nepaprastai gra
ži vieta priešais parką, tik $22,000.

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

Sav. Išeina pensijon ir parduoda 
Delavan Wišc. netoli Lake Gencva 
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

4259 So. Maplewood Avė.
Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

gūsių rinktinės amžiaus vidur
kis yra palyginti aukštas, ir sku 
biai reikalinga ’ pamaina.

Pasekmės I rinktinės: Mikė
nas-Klovanas Vž — 1(4, Vista- 
neckis - Zilberis 1 — 1, Maslo- 
vas - Gipslis lJ/2 — Bar
šauskas - Klavinis 1 :— 1, čes- 

- 1,
, . _ iy3,

David Scheffer. John Curdo, lai | Fjjodo'rovasVaskūnas — 
mėjęs didingąją Lietuvių per-' ii/2, Kaušilaitė - Nachimovska- 
einamąją dovaną du kartu, tu-ja y2 _ Špikienė - Lauber- 
rėjo vilčių pasilikti ją sau, jei tė 1V2 — %, Morozovą - Ergle 
laimėtų trečią kartą. Tačiau i o — 2. Viso 8 — 12; II rinkti- 
naujas Bostono čempionas D
Turner nelauktai įveikė Curdo jmerįs pelnė po iy2 tš., Zin- 
ir tik pralaimėjęs pustaškį (Ge- (kevičius 1, Rubinas 0, Aufma- 
diminui Šveikauskui) naujai įsi-jnas 1y2> Rįdzivinavičius 0, Kar- 
rašė į dovanos laimėtojų eilę, j tonaitėv^, Epšteinaitė l1/^, Sten 
pratęsdamas tos dovanos eg-belytė 2. Viso 10 — 10/ 
zistenciją vieniems ar keletai
metų. Merkys

B klasės varžybose 1. Auer
bach 5-1, 2-3. lietuvis jaunuolis 
Algirdas Leonavičius ir Ink- 
setler po 4 tš. '

Labai smagią pergalę pasiekė $ 
kitas jaunuolis Ramūnas Gir-; 
nius, laimėdamas pirmą vietą i 
ir savo klasės Bostono čempio- 
no vardą, C klasės varžybose, i 
sudorojąs savo oponentus sau- 
sai 6:0. " -

Šios pirmenybėj pirmukart 
buvo įvykdytos So. Bostono Lie 
tuvių Piliečių Draugijos patal
pose.

Apygardinės lietuvių šachma 
pirmenybės (komandinės) 

turi būti įvykdytos iki rugpiū
čio 1 d., tai paliečia Vid. Va
karų ir Kanados sporto apygar 
dą. Rytų apygardos nugalėto
jas išaiškintas (laimėjo So. Bos 
tono L.P.D. Šachmatų klubas).

Chicago Sun-Times., May 20,
Šachmatų kampely skelbė gar
sią partiją iš 1941 m., kurioj 
Botvinikas gana sensacingai į- 
veikė P. Keresą. Komentaruose 
pabrėžta, kad Keresas panau
dojo klaidingąjį Vlado Mikėno' 
variantą, kuriuo Mikėnas buvo 
prieš tai sudorojęs Botviniką, 
ir tapo skaudžiai nubaustas.

Tarprespublikinėse Latvijos 
šachmatininkai įveikė Lietuvos, 
santykiu 34:26. I rinktinė pra
laimėjo 8:12, tokia pat pasek
me pralaimėjo moksleivių rink
tinė, tik II rinktinė atlaikė 10:

Kur praleisti atostogas?
Pennsylvanijos Pocono 

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

nės Ostrauskas, BarstaitiS, Kri v>’ktL Iš anksto kreiptis.
ECHO VALLEY LODGE

ECHO LAKE, PENNA. 
Tel.: Stroudsburg 424-1920

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

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

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

P. ABROMAITIS REALTY, 1005 Porter St., Lemont, RI., CL 7-6675
Medinis namukas, 8 miegamieji, 

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

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

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

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

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

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

6 kamb. bungalow, 2 mašin. mūr. 
garažas, plytelių virtuvė, “eanvas” 
sienos, kedrų sandėliuk. dujų šilu
ma, naujas šaldytuvas ir BENDIX 
autom, skalb. mašina ir džiovintu
vas. Agentūros nesikreipkite. Ap
žiūrėti po 6 vai. vak. 2834 West 
Marąuette Rd.

Retnkit dien. “Draugę”

<£ i O’G s E L F
■ H 9 SERVICE

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

JUNE — BIRŽELIS, 21—22—23 D. D.

Cusenier Imported 3 Star Cognac Fifth $3.98
Jupiter Imported 25 Yr. Old Brandy Fifth $5-59

ST. ANNE FINE CALIFORNIA
BRANDY Fifth $2-98

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF
U. S. P. Fifth $4.89

RICCA DONNA IMPORTED VERMOUTH
Dry or Sweet 30 oz. Bottle $1.19

SKAIDRIOJI VODKA 80 PROOF Fifth $2-98
Lang’s 8 Yr. Old Imported

Scotch Whisky Fifth $4.49
Imported Polish Wisniowka,

Zubrotvka or Krupnik Fifth $4.98
ESCORIAL GRUN 112 PROOF GERMAN 

LIQUEUK Fifth $5.98
V PFEIFFER’S CĄN BEER 

Case of 34—12 oz. Cans Case $2-79

REAL ESTATE

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

^HELP WANTED — MOTERYS

REIKALINGA PRITYRUSI 
“POWER” MAŠINOS OPERATORE 
siūti sukneles (visą suknelę). Kalba
me lietuviškai.

ANGELATR BRIDAL MFG.,
817 W. Adams, DE 2-1492_____

DIXON PUBLIC HOSPITAL j
in DIXON, Illinois, has excellent 
immediate Openingš for |

NURSE - INSTRUCTOR
D.S. Degree reąuired. Salary open.

REGISTERED NURSES 
Licensed PRACTICAL NURSES. Ali i 
Shifts open. Good Salaries plūs Dif- 
fercntial for Shift Work.

MEDICAL TECHNOLOGIST 
Expericnced preferred, N,ea.r - by 
Rooms and Apartments availabl.e, 
Liberal Personnel Policies. Wire, 
Write, Apply, o,r Call

DIRECTOR OF NURSES.
Phone for an Appointment

Dixon, Illinois 2841111

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St. CL 4-2390

NAMAS SU PAJAMOM
lJ/2 aukšto mūr. namas, arti 68-os 
ir Hoyne. 6 kamb. 1-me aukšte, 
modern. vonia, 3-jų kamb. butas 
2-me aukšte. Karštu vand.-gazu 
apšild. 2 maš. garažas. Kaina 
$19,500; $4,000 įmokėti. Skambinti 
WAlbrook 5-2888, po 6 v. v.

TYPISTS

50 words per minute 
in large Loop Office 

36 hour week. Liberal Health
Insurance Benefits

EMPLOYERS MUTUAL 
CASUALTY CO.

222 W. Adams St. ANdover 3-0464

$10,900. butai. 4—4—3 kamb. 
Pajamų $1,600 per metus. 3110 
S. Ridgeway Avė. Užeikite į mūsų 
ofisą pasiimti raktą. SVOBODA, 
3739 W. 26th St. LA 1-7038. ■

CICERO. 6 kamb. butas savinin
kui, plius $200 pajamų. Modern, 
tualetai, pilnas rūsys su baru ir 
virtuve. Arti mokyklos ir susisie
kimo. Apžiūrėjimui skambinti —

OL 6-2233

CICERO. 2-jų butų namas, 5 ir 
6 kamb., pilnas rūsys, pilna kaina 
$17,200.

Tel. OL 6-2234
PRJOGOS-OPPORTUNITIES

I , IDEAL FOR CAPITAL GAIN 
' ILL HEALTH EORCES SALE!

Established For Many Ycai'S 
N.ear VVisconsin Delis

DRY CLEANING PETROLEUM 
PLANT

On Main Street and heart of Vaca- 
tion land. Good going yr. round 
business. Boolks show excellcnt pro- 

i fits and terrific potential of inereas- 
I ed business. Deal direct with owner, 
low rentai and overhead. Asking
$18,000 or best offer. Get your mo- 
ney back in a couple of years and 
earn excellent living. Terma.

MAUSTON DRESS CLUB 
Mauston, Wis. VI 8-6871

Cicero-Parkholme. Mūr. pajamų 
namas, 4—2—1 kamb. Kaina nu
žeminta dėl ligos, tik $18,500.

Tel. 656-2233

CONTRACTORS

Medinis 4 butų, gerų pajamų 
namas, apylinkėje 44-os ir Wallace 
St. Kaina $13,500. Apžiūrėjimui 
susitarti tel. — East Chicago —
EXport 8-9610.

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

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

REMKITE “DRAUGĄ’’

HOLLYWOOD LELAND HOSPITAL.
IN HOLLYWOOD, CALIFORNIA, 6284 LELAND WAY 

HAS ENCELLENT IMMEDIATE OPENINGŠ FOR

* Registered Nurses ★ Charge Nurses
Openingš on all shifts. These are full time positions in fully 
eąuippcd 81 bed hospital, now expending to 100 beds. Excellent 

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

apartments available.
Write or apply direct to:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SIMAITIS REAL ESTATE
4936 West 15 Street, Cicero
Tel.: 656-223Š, OL 2-8907 

OL 2-9589

TINKAMAS DIDELEI ŠEIMAI
8 kambarių mūr. hungalow Mar

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

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

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

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

i 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. BUNGALO1V

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

GERAS PIRKINYS
7 metų 2 aukštų mūras Marąuette 

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

i gražus poilsio kambarys rūsyjr 
i $380 mėn. pajamų. Kaina $43,000.

VASARVIETE
I Su baru ir restoranu Beverly Shc 
res, Ind. (Sandūnuose). $12,000 gry 
no į metus. Savininkas duos paskolą.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West Tįsi Street
Tel. WAlbrook 5-6015

Marą. Park. Mūr. 2x4 garaž. $20,900. 
Gage Park Nau j. mūr. 3 mieg. d. 
lot. turi tuojau parduoti, išvyksta iš 
Steito. $16,850.
Turime gerų bargeiuj, patikrinkite.

BUDRECKA5
2742 W. 43rd Str. LA 3-3384

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

A, Norkus Real Estatė“
2405 W. 51 st St. WA 5-5030

Reikalinga šeimininkė vasarvie
tei. Skambinti PRospect 8-0818 
dienomis; PK 8-0289, vakarais.

Platinkite “Draugą”.

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

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

RE PUBLIC 7-8949 
2301 W. 69th St, Chicago

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

Atlieka planavimo ir staty- 
bos darbus, gydytojų ofisų,

® gyvenamųjų ir prekybos pa
statų. Jūsų pasirinkimui tu
rime virš 300 įvairių stan
dartinių projektų.

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančianskas Instaliuoja vi

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

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehilI 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEE7T METAL 

4444 S. Westera Avfe,
Chicago 9, HL 
Tel. VI 7-8447

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

Tel.: PR 8-4208 Sr TE 9-5581
S.

A. ABALL ROOFIN&
įsteigta prieš 48 metus 

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

LA 1-6047, RO 2-8778

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

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenne
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0412

REZIDENCINIAI, 
^KOMERCINIAI,

MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 486 - 5158

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
STS-070S CL 7-2094 Chicago, Hl.



Anglijos Lietuvių vasarvietė — Sodyba prie Londono

BUSIMASIS ŽVAIGŽDŽIŲ 

ASTRONAUTAS

SEKMINES PAS ANGLIJOS LIETUVIUS

Sekminės Anglijos lietuviams 
nepaprasta šventė: tai visų An
glijos lietuvių sąskrydis į jų gra 
žią vasarvietę prie Londono — 
į Sodycą. Jau iš vakaro auto
busais, automobiliais atvažiavo 
daug lietuvių į tą gražų 25 ha 
ūkį, pilną medžių, pievučių.

Meškeriotojai gali išmėginti 
savo laimę gaudydami karpius 
sodybos ežerėly, ar toreles — 
sodybos upokšnyje. Vaikai ir 
suaugusieji plauko Sodybos ba
seine. Patalpos didžiulės, yra 
kur pamėgoti, o didžiulė palapi
nė, išklota šienu, priglaudžia 
likusius.

Anglijoje lietuvių nebedaug 
liko, ir tie patys mažėja — vie
nas po kito išvažiuoja į Ame
riką, Kanadą. Išlaikyti sodybą 
— susidaro problema.

Tačiau kiekvienos sekminės 
sutraukia didelį būrį lietuvių ir 
pataiso šeimininkui agr. Lūžai, 
ūpą. Visi vasarotojai giria sody
bos maistą, nes ponia Lūžienė 
gera šeimininkė.

Avino kepimas
Sekminių išvakarės prasidė

jo avino kepimu. Aviną atvežė 
Nottinghamo kolonija, vadovau- ■ 
jama Kaz, Bivainio. Kepimui i 
vadovavo Jonas Oželis ir kvali-Į 
fikuotas, iš Argentinos grįžęs, 
kepėjas Alf. Norkus. Avinas 
ilgai kepė, . bet rezultatas kuo 
puikiausias: sultinga aviena, ko 
kios dar niekas nebuvo ragavęs, 
nuteikė visus, niekas net nema
nė skirstytis ir dainavo, apsu
pę laužą, iki vėlumos. Pagaliau 
jaunimas grįžo į salę pasišok
ti, vyresnieji nutarė “nuplauti” 
avieną alučiu.

Pamaldos ir meninė dalis
Rytą buvo proga pasivaikščio 

ti, net nusipirkti lietuviškos 
spaudos Daunoros vadovauja
mame kioske. Žinoma, prie spau 
dos kiosko nebuvo tokio susi
grūdimo, kaip prie trijų barų, 
bet tas dar netaip blogai — šį 
kartą visur išleistas pinigas ė-i 
jo lietuviškiems reikalams. Pa- J 
maldas lauke teko laikyti man. I 
Vinc. Mamaičio vadovaujamas j 
Londono Lietuvių parapijos cho | 
ras ir visi tikintieji giedojo į- i 
prastas giesmes. Pamokslo me
tu iškėliau mintį, kad Sekminių 
lietuviškas sąskrydis tikrai ati
tinka Bažnyčios dvasiai: Sek
minės yra vienybės ir meilės' 
šventė, nes ir šventoji dvasia' 
yra Ryšys ir Meilė. Mūsų him-' 
nas nors to nemini, iš tikrųjų 
meldžiasi į Šv. Dvasią, nes nė
ra kitos vienybės ir tikrosios 
meilės, kaip tik Dievo Dvasio
je, Po pamokslo girdėjau komen 
tarą, kad kunigas “atlietuvino” 
Šv. Dvasią. Visi ją turėtume1 
“atlietuvinti”, visi lietuviai ta 
meilės ir vienybės dvasia turė
tų gyventi... Pamaldos buvo 
baigtos Lietuvos himnu.

Ryšium su Maironio metais 
tuojau po pamaldų buvo kon
certas, kurį organizavo D. Bri
tanijos Liet. s-ga, talkinama 
Akc. Lietuvių Namų B-vės, Lon 
done. Koncerto programą išpil
dė Londono liet. parapijos cho
ras, vad. Vinco Mamaičio. Mi
nėjimą atidarė Alb. Pranckū- 
nas, Liet. Namų ir Spaust. “Ni
dos” reikalų vedėjas. Jis prista

tė chorą ir tos dienos deklama
torių Mašalaitį.

Choras padainavo 7 dainas, 
talkininkaujamas dviejų solis
tų: Černiaus ir J. Alkio. Mairo
niui prisiminti pagiedojo dar 
tris jo dalykus: “Jaunimo Gies
mę”, “Kur bėga Šešupė” ir “Ap
saugok Aukščiausias”. Choristų 
priskaičiau 20, moterys tautiš
kuose drabužiuose atrodė labai 
gražiai. Dainos skambėjo pui
kiai, atrodo, kad tai Mamaičio 
nuopelnas ir sugebėjimas vado
vauti, lygiai kaip ir choristų 
pasišventimas ir gražūs balsai. 
Abu solistai irgi buvo aukštos 
formos. Mašalaitis deklamavo 
Maironio “Geresnių laikų vil
tis” labai gražia balso intona
cija. Visi buvo publikos šiltai 
sutikti ir palydėti gausiu plo
jimu. Toliau K. Venckaus va
dovaujama kapela “Daina”, pra 
dėjo griežti šokiams. Didesnė 
dalis lietuvių išsiskirstė kas 
sau, surasdami savo pažįsta- 
hįus, aš suradau savo bičiulius 
Nonertus, Alb. Pranckūną, Žu
kauską.

Tildu greit sugrįžti
Londono lietuvių klebonas 

kun. dr. Stepas Matulis, MIC, 
ir pakvietę į Anglijos Ateitinin
kų posėdį, kur aš turėjau da
ryti pranešimą apie Amerikos 
ateitininkus. Nors aš juos gy
riau, bet nevykusiai, nes nebū
damas į jų veiklą įsijungęs, ne 
ką težinojau. Prisipažinau, kad 
tai ne mano sritis. Daug geriau 
pranešinėjo Urmonas, atvykęs 
iš Australijos (Adelaidės), nes 
jis buvo įsijungęs į jaunimo 
veiklą, tiesa, tiesioginiai su skau 
tais, bet ir su ateitininkais — 
taip pat studentas Aneliauskas 
pranešinėjo apie anglų katalikų 
studentų veikimą. Buvo įdomu 
pasiklausyti, bet ir aš pasiry
žau daugiau domėtis studentais, 
kad kitą kartą nebūčiau taip 
užkluptas. Mane patį Londone 
kitaip nešaukdavo, kaip “Aka
deminis jaunimas”, bet tik da
bar. pamačiau, kaip nuo to jau
nimo buvau nutolęs.

Buvo dar ir dovanų. Žukaus
kas laimėjo keptą kalakutą, bet 
man jau rūpėjo kito “jaunikai
čio” — pulk. Vidugirio pagauti 
ir Kaz. Makūno iškepti karpiai. 
Bet toje vietoje geriausia būtų 
baigti. Daugelis jau pradėjo 
grįžti autobusais namo, bet ki
ti pasiliko sekančiai dienai, nes 
Anglijoj 2-ji Sekminių diena y- 
ra dar švenčiama. Dr. Kaz. Val
teris patikėjo savo mašiną ir 
vairuotoją pristatyti “akademi
nį jaunimą” atgal į Oxfordą. O 
čia, nors dar labai užimtas, ne
galėjau nurimti, nepasidalijęs 
gražiais Sodybos įspūdžiais su 
mano Chicagos draugais, ku
riuos labai greitai tikiu vėl pa
matyti. Kun. F. Gnreckas

ATLEISTAS NUO DARBO 
UŽPYKO

Raymond Keys, 1434 S. Cen
tral, atleistas iš darbo iš Am
brose baldų krautuvės, 1620 W. 
Chicago av., smarkiai dėl to su 
pyko. Grįžęs po kelių valandų, 
šešiais revolverio šūviais sužei
dė tos krautuvės patarnauto
jus du vyrus ir vieną moterį.

Vytautas Misiulis, sūnus Ados 
ir Domo Misiulių, 11734 So. 
Ridgeway, Chicagoje, baigė 
pirmuosius metus Brother Rice 
Aukštesniojoje mokykloje. Taip 
pat dabar jis baigia ir 15-tuo- 
sius savo amžiaus metus. Tai 
gabus, mokslą mylįs jaunuolis. 
Jo pamėgtoji sritis — astro
nomija. Mokykloje Vytautas 
yra savo klasės — reprezentan
tas.

Gegužės mėnesį Chicagoj vy
ko visų miesto aukštesniųjų 
mokyklų varžybos astronomi
jos bei astronautikos srityje. 
Jaunasis Vytautas Misiulis sėk
mingai atstovavo varžybose 
Brother Ri'ce Aukšt. mokyklą, 
įeidamas į pirmūnų laimėtojų 
klasę. Toliau su pirmūnais jis 
jau vyko tolimesniems egzami
nams ir varžyboms į University 
of Illinois, Urbanoje, kur daly
vavo apie 1,200 varžybininkų. 
Čia taip pat Vytautas išėjo vie
nas iš pirmųjų, astronomijoje 
gaudamas The Illinois Junior 
Aeademy of Science pažymėji
mą.

Vytautas Misiulis visą savo 
laisvalaikį praleidžia prie savo
jo Stellar Evolution Project. 
Jau turi nemažai literatūros 
apie astronomiją. Pagal astro
nomiškus žurnalus ir naujau
sius biuletenius, Vytautas su
darinėja schemas apie žvaigž
dynų formavimąsi, jų keitimą
si bei žvaigždžių eksplozijas. 
Jis susirašinėja su Mount Wil- 
son and Palomar observatori
jos vyriausiu fotografu Mr. 
William C. Miller, kuris pats 
pirmasis pagamino tobulas 
žvaigždžių ir žvaigždynų spal
votas nuotraukas. Iš jo gauna 
naujausių dangaus kūnų nuo
traukų.

— Vytautai, kada pradėjote 
i domėtis astonomijos mokslais?,
'— klausiu jaunąjį astronomą.
1 , , ! i — Prieš trejetą metų,—kuk- j 
liai atsako jaunas lietuviukas. !

— Sakykite, ar nemaloniau, 
būtų su draugais iki išnaktų! 

j trintis gatvių kampuose, kur 
prie drugstorių, negu čia gal
voti ir akis gadinti užsigulus 
ant projektų?

—■ Su “drugstoriniais” drau
gais visai nedraugauju, — gin
čija Vytautas.

Vytautas turi ir nedidelį te
leskopą, per kurį seka žvaigž
džių “gyvenimą”. Bet dabar

A. -f- A. 
STEPONAS OGINTAS

Gyveno 930 West 34th Place.
Tel. YArds 7-0968.

Mirė birželio 18 d.. 1 962,
S.30 vai. vak., sulaukęs puses 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje, Kilo iš Pa
nevėžio apskr., Naujamiesčio 
parap., Mickieniės kaimo.

Amerikoje išgyveno 25 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 dukterys: Bernadette ir Ma- 
rilyn. sesers sūnus Boniface 
Dans. jo žmona Elena ir šei
ma, 3 švogerkos Veronika Col- 
lins. Angelą Strazis, jos vyras 
Andreyy ir šeima, ir Ona Ro
mano, jos vyras Jer,ry ir šei
ma, 4 pusseserės: Domicėlė 
Mazdeikienė, Anelė Churienė, 
Stefanija Briskevičienė ir Ele
na Pilipauskienė ir jų šeimos,
6 pusbroliai: Steponas Kun- 
čiauskas, Stanislovas ir Leonas 
Artišauskas. Palmaras, Pran
ciškus ir Kazimieras Palioniai 
ir jų šeimos, ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Rudini no 
koplyčioje, 3 319 S. Lituanica 
Avė. 4

Laidotuvės įvyks šešt., bir
želio 23 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Jurgio parapijos bažnyčių, ku- g 
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys ir kiti gi
minės.

Laid. direkt. Jurgis Rudmi- 
nas, Telef. YArds 7-1138.

Platinkite “Draugę”.

"Dūfeh'B’oy"
cfoes i't-.&ssčf

Vytautas Misiulis. prie savo 
žvaigždynų.

pats gaminasi didesnį ir galin
gesnį teleskopą — net šešių co
lių.

Vytautas turi ir dvi už save 
jaunesnes sesutes, kurios, kaip 
ir daugelis jaunų mergaičių, 
dar vis tebežada būti balerino
mis. Jų tėveliai, Ada ir Domas 
Misiuliai, yra naujieji ateiviai 
ir gyvena savo pačių pasista- ! 
tytoj gražioj rezidencijoje Ever 
green Parke. Alb. V.

Chicagoje
LIKVIDAVO PIRŠTINIŲ 

FABRIKĄ
C. Osborn kompanija, 2201 

Wabansia, moteriškų pirštinai
čių išdirbėja, likvidavosi Chi- , 
cagoje po 92 metų gyvavimo. ' 
Kompanijos pareigūnai pareiš
kė, kad jie dėl kylančių kainų j 
negali konkuruoti , su pirštinai- i 
čių importais iš Japonijos, j 
Hong Kongo, Porto Rico ir Pi- i 
lipinu salų. Buvo pasiūlyta 350 , 
darbininkų, kad jie perimtų 
kompanijos vedimą, bet šie at-. ' _ . • - H-.- ■ . - • • ■ • .sisake.

PADANGOS SPROGIMAS 
NEŠA NUOSTOLIUS

Vienas Chicagos eismo klau
simų žinovas liūdnai teigia, kai

FRANK TURKUS
Gyveno 4532 S. tlonorc St.
Mirė birželio 19 d., 1962,

3^35 v. p. p., sulaukęs senat
vės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kre
tingos apskr..

Amerikoje išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnūs Stanley, duktė Stella, 
žentas John Vaicik, 3 anūkai, 
brolis John su šeima, marti 
Eleanor Jurkus, ir kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas ketv. 
12 vai, dienų John F. Eudei- 
ltio koplyčioje, 4605 S. Hermi
tage Avė.

Laidotuvės įvyks šešt., birže
lio 23 d., iš koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, duktė žen
tas ir anūkai.

Laid. direk. John F. Eudei
kis, .Telef. YArds 7-1741.

PADĖK

A. -į- A.
JONAS RIMKEVIČIUS
Gyveno 3553 W. 72nd PI., Chicago, III.

Mūsų mylimas vyras, tėvelis, brolis, uošvis ir , senelis 
mirė 1962 m. birželio mėn. 7 d. ir palaidotas birželio mėn. 
11 d. šv. Kazimiero kapinėse, Chicagoje.

Nuliūdimo suspausti dėkojame visiems suteikusiems jam 
paskutinį patarnavimą ir palydėjusiems jį į jo amžino po
ilsio vietą, būtent:

Didžiai gerb. Gimimo švč. Marijos parapijos kunigams — 
prel. J. Paskui, kan. A. Zakarauskui, kun. J. Vyšniauskui ir 
kun. Urbai, o taip pat kun. B. Sugintui ir parapijos vargoni
ninkui p. Giedraičiui.

Nuoširdžiai dėkojame visiems užprašiusiems Šv. Mišias 
už jo sielą, prisiuntusiems jam gėlių bei vainikų ir visiems 
pareiškusiems mums toje liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame laidotuvių direktoriui p. Petkui ir jo štabui 
už malonų patarnavimą, o taip pat karsto nešėjams ir visiems 
laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai negalime padė
koti.

Nuliūdę: Žmona Juzė, duktė Nijole, sesuo Ona Duobienė, 
brolis Antanas, žentas, ūnūkai ir kiti giminės

2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

važiuojančiam ekspresiniu keliu 
sprogsta $12 vertės padanga, 
kitiems automobilistams dėl 

i sugaišto laiko ir išdeginto ga-

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. birželio mėn. 21 7

žolino susidaro $10,000 nuosto- leitenanto, o 44 į seržanto ran- 
lio. gą.

NAUJI PAAUKŠTINIMAI ----------------
Chicagos policijos vadas O. Perskaitę "Draugą"., duoki’ 

Wilson pakėlė 2d policininką į fe -jį kitiems pasiskaityti.

GUDAUSKŲ BEVERLY HILLS GiLINYeSA
Geriausios gėles dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 W-EST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

WISE FOLKS CAU IT O

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R . NELSON

SAVININKO
SAINT CASIMIR I 
MONUMENT CO < 
3914 West lllth Street J

sudžiausiąs Paminklams Planų 'sg,. 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

F. EUDEIKIS

HOUSE PAINT)
Jūs tikrai su tuo sutiksite.

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

@332 S. W@štern 
CHICAGO 29, ILL.

PR 6-1300

UlDOTUVIŲ DIREKTORIUS
L TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

46G5-G7 South Hermitage Avenue 
Tel. YA 7-1741-2

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTg

Petkus
TĖVAS IR SONUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

JOHANNA KEDAITĖ

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

Gyv. 4509 S. Hermitage Avė.
Mirė birželio IS d., 1962,

3:24 y. p. p., sulaukės, senatvės.
Giįįiė Lietuvoje. Kilo iš Tau

ragės apskr.i Upyno parap., 
Monkaičįų kaimo.

Amerikoje išgyveno 65 rh.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

Sesers sūnus kun. B. Sugintas:
Priklausė. Tretininku dr-jai.
Kūnas pašarvotas John F. 

EudeiikiO'Vkoplyčioje, 4605 So,' 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks .penktad., 
birželio 22 d., iš koplyčos 8:30 
vai. ryto bus atlydėta j Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta ’j šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdęs: Sesers sūnus.
Laid. direkt. John F. Eudei

kis. Telef. YArds 7-1741.

Laidotuvių Direktoriai

MAZHKMYANS
6846 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MASINOM* VISTA 
REpublie 7-8606 REpubUe T-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LAGKAV/ICZ
Tel. REpublic 7-1213 
Tel. Vlrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 Š. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

~~~ ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

—— —JURG|S F RUDM|N ——

3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS “
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympie 2-1003
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X Chicagos meras Daley 
kviečia veikėjus j susirinkimą, 
kuriame aptars Pavergtųjų Tau 
tų savaitės minėjimo reikalus.

IŠ ARTI IR TOLI
VOKIETIJOJ

— Europinio Sąjūdžio kong
resas birželio 6-7 d. įvyko Fed. 
Vokietijoje, Miunchene. Daly
vavo 700 atstovų iš 15 kraštų, 
o su stebėtojais iš įvairių Eu
ropos laisvųjų kraštų ir egzily 
gyvenančių buvo 1,000 dalyvių. 
Kongrese dalyvavo visa eilė 
plačiai žinomų valstybininkų,

ANTANAS J. RUDIS IŠVYKO 
EUROPON

Inž. Antanas J. Rudis, Rock- 
well Engineering Co. preziden
tas ir ALRKF pirmininkas, šią 
savaitę išvyko Europon savo 
pramonės reikalais. Apie tai
pranešė jo žmona Marija praė-. p^R VIENA TŪKSTANTINĖ 
jusį šeštadienį, kai į Rudžių1 
rezidenciją buvo susirinkę jų

Mulokas, J. Jasaitis ir L. Šimu čiai dirba moksleivių ansamblis, 
tis. Buvo pasveikinti ir kiti sve režisorės ir aktorės Z. Kėvelai- 
čių tarpe buvę Antanai — Tu-1 tytės - Visockienės stipriose 
moša ir dail. Rūkštelė. Svečius jos rankose pastatęs du di- 
nufotografavo kun. dr. V. Rim delius scenos veikalus vaikams:
šelis, kuris šiuo metu yra išvy
kęs atostogų.

LIETUVIŲ FONDUI

Susirinkimas bus penktadienį, 8 politikų> visuomenininkU) moks.
v. v. rotušės (City Hali), mies
to tarybos salėje. Būtų gera, 
kad šiame susirinkime lietuvių 
veikėjų kiek galima daugiau 
dalyvautų. Labai gera, kad pats 
miesto galva yra susirūpinęs 
tinkamu Pavergųjtų Tautų sa
vaitės minėjimo suorganizavi
mu.

X Lietuvos Vyčių senjorų 
kuopa praėjusį antradienį turė
jo priešatostoginį susirinkimą,

liniukų, jų tarpe buv. Vokieti
jos užsienio reik. ministeris H. 
von Brentano, Europos Ūkinės

draugai ir bendradarbiai pasvei 
kinti Antaną jo vardadienio pro 
ga. Prie vaišių stalo buvo pa-

Lietuvių Bendruomenės Chi
cagos apygardos Marųuette 
Parko apylinkė, greičiausiai,
bus didžiausia visose JAV. Dėl 
to ir jos veikla dažnai prašoka 
kitų apylinkių veiklą.

reikšti Antanui sveikinimai ir 
palinkėta jam laimingos kelio- 

Bendruomenės pirm. Hallstein,! nes į “senąjį” pasaulį—Euro- 
buv. Ispanijos pasiuntinys, filo-!pą. Linkėjimuose buvo padary- 
sofas ir rašytojas de Madaria-' ta užuominų, kad A. Rudis, nu siskelbė spaudoje, stojančios į
ga ir kt. Posėdžiams vadovavo i vykęs Europon, kiek leis jo lai- Lietuvių Fondą su didesne ar 
Maurice Faure. Iš lietuvių dele- kas ir sąlygos, kontaktuos ir mažesne pinigų suma. Marąuet-

Jau kelios LB apylinkės pa-

gatais buvo dr. P. Karvelis ir 
J. Kairys. Radio Free Europe 
atstovavo V. Banaitis. Tai bu
vo ketvirtasis Europos Sąjū

kuriame dalyvavo gana gausus d2jo kongresas Jam pirmoje ei_ 
narių skaičius. Pirmininkavo j rdpgjo apSvarstyti galimy- 
Ignas Sakalas, raštininkavo Ona j .b-g Europai susijungti politiš- 
Aleliūnienė. Išklausius valdy-.^ Kelią Europos Tarybai at_ 
bos pranešimų, aptarus Vyčių gįrasįj buvo parengęs pirmasis 
namo ir kitus reikalus, nutarta Eg kongresaS) įvykęs 1948 m. 
suruošti draugišką vyrišką EagOje Kongreso dalyviai, kal- 
išvažiavimą į Jono Kass soc^l i bėtojai įtikinančiai įrodinėjo rei 
Justice Park, III., liepos 22 d. ikaj^ sudaryti Jungtines Euro- 

X Vet. dr. Pr. Jaras, žino-ipos Valstybes. Reikalavimas iš- 
mas lietuvių visuomenės reika- ,dėstytas rezoliucijoje, kuri lai- 
lų rėmėjas, iš Tighland, Ind., su kytina atsišaukimu į Europos 
ponia atsilankė į Kęstučio Zap-
kaus dailės darbų parodos ati
darymą ir įsigijo vieną kūrinį.
Taip pat kūrinių įsigijo dail. A.
Rimienė, O. Sinkienė, dr. Stir- 
bys, ponai A. Plaušinaičiai, O.
Ščiukaitė ir kt.

Paroda vyksta visą šią savai-

lietuvius, o gal suras galimybių te Parko LB apylinkės valdy- 
ir Lietuvos išlaisvinimo reika- bos padarytas nutarimas, įneš- 
lui pasitarnauti. Į ti į Fondą tūkstantį dolerių,

Svečių tarpe buvęs dail. A. ' dabar įmokant du šimtu pen- 
Valeška įteikė A. Rudžiui dail. kiasdešimt, padarytas žymiai
Kasiulio kūrybos gražų ir ver
tingą paveikslą, o Šimaitienė ir 
Semėnienė svečių grupės vardu

anksčiau, greičiausiai, prieš ki
tų apylinkių įstojimą.

Marguette Parko apylinkės
įteikė Vilniaus albumą. Visų! ribose veikia lituanistinė mo- 
svečių vardu Antaną Rudį ir ’ kykla, kan. V. Zakarausko va
jo sūnų Antaną sveikino prof. 
J. Meškauskas, dr. V. Manelis, 
kun. V. Bagdanavičius, arch. J.

dovaujama. Jis pats lituanisti
nius dalykus ir dėsto. Prie li
tuanistinės mokyklos kruopš-

gyventojus. Tiek memorandume, 
tiek rezoliucijoje išdėstytas eu- 
ropėjinio judėjimo tikslas, pa
grindai, sąlygos ir reikalavimai 
Europai politiniai susivienyti. 
Rytų ir Vidurio Europos egzilų 
pastangų dėka memorandume 
paliktas kelias įstoti į Europos

tę Jaunimo Centre. Parodą ruo Sąjungą ir jų kraštams, kai tik 
šia ir ją rūpinasi Akademinis Jie atgaus savo laisvę. Kongre-' 
Lietuvių Skautų Sąjūdis. ( se dar buvo pasisakyta už tai,

kad esą. būtina ir toliau ben
dradarbiauti su JAV-mis ir kad 
NATO turinti ir toliau likti Eu
ropos gynybos svarbiausia gran 
dimi. Briuselio miestas bus ir 
ateityje visų Europos apjungi
mo žygių centrine būstine. (E.)

ja
Komitetas suruošęs birželio įvykių .minėjimą Chicagoj. Pirmoj ei
lėj (iš k. j d.) dail. A. Varnas, L. Prapuolenis, svečias paskaitinin
kas L. Valiukas, Karolis Drunga. Antroj eilėj (iš k. j d.) dr. Z. 
Brinkis, Žibutė Balsytė Brinkienė, S. Šiaučiūnas, inž. Br. Nainys, 
T. Blinstrubas, Vyt. Račkauskas. (Nuotr. A. Gulbinsko)

D. Augienės Velykas ir Kalė
das.

Mokykloje muziką dėsto F.
Strolia, o tautinius šokius A.
Martienė.

Visokiais būdais renkami T .B 
solidarumo įnašai. Pereitais me 
tais apylinkė turėjo apie 750 
registruotų (mokančių solidaru 
mo mokestį) narių. Pats apylin 
kėje gyvenančių tautiečių skai
čius žymiai didesnis, ir valdyba 
užsimojusi kitais metais sąra
šuose turėti 1,000 aktyviųjų.
Valdybos narys K. Rožanskas 
parengimuose ir prie bažnyčių 
platina lietuviškas knygas. Ne 
be reikalo jis Chciagoje vadi
namas naujuoju knygnešiu.

Apylinkės lietuviai prekybi
ninkai LB veiklą remia, ir, 
štai, A. Tveras, 2646 W. 69 st.,
Marginiai — 2511 D. 69 st., ir 
B. Brazdžionis — 2646 W. 71 
st., sutiko iš apylinkės gyvento 
jų priimti LB apylinkei pinigi
nius įmokėjimus, įskaitant ir 
solidarumo įnašus.

Dabartinę LB apylinkės val
dybą sudaro V. Grėbliūnas 
(pirm.), K. Barzdukas ir V. Di 
minskis — vicepirm., B. Liškus
— sekr., K. Rožanskas — kasi
ninkas, O. Rozniekienė — kar
totekos vedėja, S. Endrijonienė
— Kult. Fondo atstovė, V. Gar 
benis — apyl. lietuvių regist
racijos vedėjas, ir J. Vepštas—
CV biuletenio ir informacijos 
reikalams. J. Včn.

MOTERŲ S-GOS ANTROJ 
KUOPOJ

Paskutinis iki rudens kuopos 
susirinkimas įvyko parapijos 
salėj, birželio 11 d. vad. pirm.
Sofijos Diržienės, kuri padėko
jo narėms už pasidarbavimą 
parapijos metiniam karnavale.

Barbora Cinikas parnešė, kad 
ji, drauge su Ona Lorent, ap
lankė jau ilgai sergančią narę matomas gražiai apipavidalinti 
Barborą Daunienė, pastebėda- lietuvių ip anglų kalbomis, 
ma, kad būtų gera jei ir kitos Kaip jį manoma sudaryti, 
narės, karts nuo karto, aplan- tvarkyti ir administruoti yra 

parengti rinkinio sudarymo ir 
administravimo nuostatai.

MALONIAI KVIEČIAME LIETUVIŠKĄ VISUOMENĘ!

TĖVŲ MARIJONŲ RĖMĖJŲ 

APSKRITIES

Didysis Piknikas
— įvyksta —

1962 m., sekmadienį, birželio 24 dienę

TĖVŲ MARIJONŲ SEMINARIJOS SODYBOSE
Route 83 ir 63 gatvė

dar e n don H i 11 s , Illinois

Bušai išvažiuoja 12 vai. ryte nuo Šv. Jurgio 

ir Gimimo Panelės Švč. bažnyčių.

BII.ETAI GAUNAMI:
MARQUETTE PARKE: Dubinskienė, 6605 S. Fairfield Avė, 

BRIDGEPORTE: M. Jaunius, 3315 S. Emerald Avenue 
J. želvis, 3322 S. Green Street

Lietuviški! pašto ženklų rinkinys

Mūsų tėvynėj Lietuvoj oku
pantai stengiasi sunaikinti vis
ką, kas tik primena laisvo ir

tuvos pašto ženklus, pasiųsk 
Rinkiniui Sudaryti komisijai, 
kurios adresas yra toks: Mr. 

nepriklausomo gyvenimo laiko- Liudas Kairys, 4046 So. Mont- 
tarpį. Okupuotoje Lietuvoje gy gomery Avė., Chicago 32, UI. 
venantieji lietuviai gali tam Aukas galima siųsti ir pini- 
priešintis tik pasyviu būdu. To- gaiš, tik tuo atveju būtinai pa
dėt mūsų, gyvenančių laisvame žymėti, kad pinigai yra siunčia
pasaulyje, pareiga tas Neprik 
lausomos Lietuvos sukurtas ver 
tybes surinkti ir apsaugoti, 
kad su jomis galėtume supažin
dinti priaugančias lietuvių kar

nai Reprezentacinio Pašto Ženk
lų Rinkinio reikalams, čekius 
ar pašto perlaidas rašyti taip 
pat L. Kairio vardu.

Jei kas turėtų kokių išimtinų
tas, o taip pat to laikotarpio ! šio rinkinio reikalu pasiūlymų
atliktus darbus pademonstruo
ti ir svetimiesiems.

ar klausimų, gali rašyti ar 
skambinti Komisijos pirminin
kui. Jo adresas yra toks: Mr. 
Eugenijus Petrauskas, 7742 S. 
Troy St., Chicago 52, III. Tel.

Lietuvių Filatelistų draugija
Lietuva yra įsipareigojusi su
daryti pilną nepriklausomos Lie 
tuvos pašto ženklų rinkinį, ku-j^R 6-8459. 
ris čia išeivijoje tarnautų lietu- Su nuoširdžiausiais
vybės reikalams. Rinkinys nu- mais-

Rinkiniui Sudaryti komisija 
E. Petrauskas, K. Meškonis, 

L. Kairys

linkėji-

Chicagos žinios
419 IŠSTOJO IŠ POLICIJOS. SUDĖJO DAUG AUKŲ

aerodromą. Branlff linija išsi
kelia liepos mėnesį, o United 

j išsikels rudenį. Midway liks be 
! jokio, išskyrus helikopterių, pa

Pernai 419 policininkų išėjo 
į pensiją. Bet į policininkus įs
tojo per 1,000 naujų narių, šiuo 
laiku Chicagos miestas turi 10,- 
620 policininkų.

X Nijolė Prapuolenyte ir Al
gis Padvoiskis gegužės 26 d. 
buvo sutuokti Šv. Jurgio para
pijos bažnyčioje. Po sutuoktu
vių B. Pakšto salėje buvo su
ruoštos lietuviškos vaišės, ku
riose dalyvavo gražus giminių, 
draugų ir pažįstamų būrys.

X Harper Aiukšt. mokyklą 
baigė 178 mokiniai, kurių tarpe

PARDUOS 200 DVIRAČIŲ
Policija yra suradusi 200 vog

tų dviračių, kurių savininkai įr finansuojamos radijo bei te

Per evangelisto pamokslinin- tarnavimo, 
ko Billy Graham 19-ką pasaky- BRANGIAUSIAS SKELBIMAS 
tų Chicagoje kalbų, kurios su- j Chicagos 24 stambios pramo- 
traukė 703,000 klausytojų, iš nes įmonės užmokėjo, kaip ži- 
žmonių per kolektas sumestų novai sako, didžiausią reklamos 
aukų susidarė $719,000 suma. įr skelbimų istorijoje sumą už 
Iš aukų yra padengiamos su ąg puslapių reklamą apie Chi- 
pamokslais susijusios išlaidos Cagos miestą dabar išeinančia-

neatsiima. Dviračiai bus pigiai 
parduodami iš varžytinių birže
lio 30 d., 10 vai. ryto, 2663 Mil- 
vvaukee av. Gauti iš pardavimo 
pinigai eina į policininkų pašal
pos fondą.

ESPERANTO KALBAI 
75 METAI

. , Šiaurės Amerikos Esperantoyra 14 lietuvių, kurių tys nese- .J .v , , • t • .lyga turės savo seimą Hamil-niai atvykę iš dabartines Lie- 
tuvos, tai Leonas Bulaitis, To
mas Leonas ir Rimas Vaičaitis.

X Atostogų vykdamas neuž
miršk į savo mašiną įsidėti ir 
kokios nors knygos. Stiprinda
mas kūną, neužmiršk praturtin 
ti ir dvasios. Seniau knygas mū 
sų tėvai nešė purvinomis ter- 
bomis, šiandien jos vežamos 
liuksusiniais automobiliais, bet 
jų reikšmė visais laikais vieno
dai svarbi. Įvairiausių lietuviš
kų knygų galite gauti, “Drau
ge”.

X Jonui Straukui, gyvenu
siam Lemont, III., iš Lietuvos 
atėjęs laiškas nuo St. Umbra
so. Atsiimti Draugo administr.

X Muz. Žilevičius šiuo metu 
darbuojasi prie muzikologijos 
archyvo. Dabartinis muzikos ar 
chyvo adresas yra 2345 W. 56 
st., Chicago 36, III.

X Beverly Shores, Ind., ne
toli ežero, ramioje vietoje iš- 
nuom. vasarotojams kambariai.
VI 7-2302. (Sk.)

ton viešbuty Chicagoje liepos 
6—8 d. šiais metais dirbtinai 
esperanto kalbai sueina 75 me
tai.

PRASIDEDA VASARINIAI 
KONCERTAI NEMOKAMAI

Kitą savaitę Grant Parke 
prasideda vasariniai koncertai, 
į kuriuos įėjimas nemokamas. 
Birželio 27 ir 29 d. dirigentas 
bus Irwin Hoffman, pianistas 
Abbey Simon. Birželio 30 d. ir 
liepos 1 d. vyksta Beethoveno 
programa: dirigentas I. Hoff
man, smuikininkas Sidney 
Parke prie 11-tos gatvės. Kon- 
Harth. Koncertai vyksta Grant 
certų pradžia 8 v. v.

VYRŲ EILUTĖS NAUJIENA
Hart Schaffner & Marx, vy

rų eilučių siuvėjai, šį rudenį 
Chicagoje pardavinės vyrų eilu 
tęs gamintas iš elastiškos 
(stretch) vilnos. Eilutė iš nau
jos msdžiagos kainuos apie 
$115.

levizijos programos. Graham 
vėl žada pamokslauti Chicagoj 
1965 m.

me Fortune žurnalo numeryje.
UŽDRAUSTA ŠAUDYTI 

MIESTE
Teisėjas James Chelos nubau

IŠ LOVOS UŽDIRBO MILIJO-i dė tris vyrus po $25 pabauda, 
NĄ: JIS NESERGA Į kai policija juos sučiupo už šau

kytų ją ir kitas kuopos nares, 
kurios jau ilgai serga.

Marijona Eisinas padarė pra
nešimą iš praėjusio apskričio 
susirinkimo, kuriame be jos dar 
dalyvavo Sofija Diržienė, Ma
rijona Druktenis, Augusta Šat- 
kus ir Ona Rūdiški.

Keturiolika narių gegužės 8

Darbas yra labai didelis, bet 
jis įvykdomas, tik reikalinga vi 
sų bičiulių nuoširdi talka. Tad, 
ir šiuo laišku kreipiamės į Ta
ve, mielas bičiuli, būk jautrus 
šiam kilniam reikalui ir savo 
dosnia auka patvirtinsi tikrą

d. buvo nuvažiavusių į Sorinį nuogįrdumą kovoti už lietuviš
restoraną, kur pasivaišino ir 
gražiai vakarą praleido. Buvo 
nutarta turėti ir daugiau to
kių išvažiavimų.

Apgailestauta, kad mirė Ba- 
tavičienė, kurią narės gražiai 
nulydėjo į bažnyčią ir kapus,

kūmo palaikymą ir savo meilę 
Lietuvai. Todėl neatidėliojant 
peržiūrėk savo užsilikusius Lie-

keletą savaičių neteko savo ma 
mytės.

Susirinkimą baigiant, pirm. 
Diržienė palinkėjo visoms na-

SAULĖ PARBLOŠKĖ 400 
ŽMONIŲ

Sekmadienį evangelistas pa
mokslininkas Billy Graham į 
Soldier Field sutraukė 116,000 
žmonių minią, kurių 400 parb
loškė karšta saulė. Per 19-ką 
pasakytų kalbų Graham iš viso 
sutraukė 703,000 klausytojų, 
kurių 16,517 prisiartino išpa
žinti Kristų. Po Graham pasa
kytų panašių pamokslų New 
Yorke, New York Times dienraš 
tis išsiuntinėjo dvasiškiams pa
klausimus apie pamokslų sėk
mingumą. Nė vienas dvasiškis 
neatsakė, kad tie pamokslai

Chicagos investavimų finansi i taikin* miesto ribose
ninkas Harold Shelton Miller Miesto įstatymas tai draudžia
vykusiai paskelbė gandus, kad j NEVADINKITE MUS GRA- suteikdamos jai paskutinį pa- ______ ___________
jis yra ligonis. Jis sako: “Aš BORIAIS 1 tarnavimą. Išreikšta užuojauta!rems gražiai praleisti vasarą. | būtų padidinę parapiečių skai-
nuvykau į ligoninę tiktai svei-' Illinois laidotuvių direktorių narei Onai Krusza, kuri prieš Mariona Eisinas -j
katą patikrinti. Iš lovos su-1 sąjungos 82-as metinis seimas1
tvarkiau milijoninį susitarimą 1 vyksta Conrad viešbutyje. Per 
Belden Stratford viešbutį su- i 1,600 susirinkusių narių pagei

dauja, kad jie nebūtų vadinami 
“graboriais”, bet laidotovių di
rektoriais. Naujas sąjungos pre 
zidentas William Whelan sako: 
“Mes dabar daugiau rūpinamės ;

moderninti. Aš nesergu.”

LIKO TIK DVI LINIJOS 
PRIE MIDWAY

Tiktai dvi lėktuvų linijos dar

MERGAIČIŲ VASAROS STOVYKLA

DAINAVA
ŠIEMET ĮVYKSTA LIEPOS 8 IKI LIEPOS 22 D.

tebenaudoja Chicagos Midway gyvaisiais negu mirusiais.”

Trys moksleivės Vasario 16 gimnazijoje

• Rūpestinga Nekaltai 
Pradėtosios ^1ar i jos 
seserų priežiūra

• Priimamos mergaitės 
7 iki 16 metų amžiaus

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

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

Iki liepos I d. registracija vyksta ir šiose vietose:

IŠ LĖKTUVO AREŠTAVO
GREIT VAŽIUOJANČIUS
Illinois policijos lėktuvas pa

stebėjo du lenktyniuojančius 
automobilius, kurie lėkė per 
100 mylių į valandą Calumet 
ekspresiniu keliu. Gavę radijo 
pranešimą iš lėktuvo, kiti poli
cininkai lenktyniautojus sulai- 

■kė ir areštavo prie Cottage 
jGrove ir 107-os gt.

PADIDINO PRIVATŲ 
LAIVYNĄ

Inland Steel kompanija nupir 
ko 10,000 tonų krovinių laivą 
J. J. Sullivan iš Clevelando Pio
neer laivų kompanijos. Šiuo me 
tu Inland Steel turi septynis lai 
vus savo privačiame laivyne.

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

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

Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybes, etc.
3237 W. 63rd St.. Chicago 29, 111. 

Tel. 434-4660
ParduotuvS atdara ir sekmadie

niais.




