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Sveiki, atvykę į lietuviu tautiniu šokiu švente
VALIO ŠOKĖJĖLIAMS

Šokis, kaip ir daina, mums visada buvo ne vien tik laisva
laikio ir pramogos apraiška, bet ir gilus tautos gyvastingumo 
manifestas. Šokio jaunatvė visada liudijo nepavargusią ir kupiną

> energijos tautos valią būti laisva, būti kūrybinga.
Todėl ir šiandien čia ir tėvynėje lietuvis nereiškia šokiu šim- 

• taprocentinio džiaugsmo šiuo rūsčiuoju mūsų tautos laikotarpiu, 
o savuoju tautiniu šokiu priešui ir draugui demonstruoja prisi
rišimą prie savos kultūros, prie savų papročių, demonstruoja pa
siryžimą, nežiūrint okupanto ir svetimos aplinkos spaudimo, bū
ti gyvais. Tad valio šokėjėliams!

Trumpai iš visur

Prancūzų prezidentas de Gaulle 
prieš Britanijos įstojimą

į Europos Bendrąją rinką

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės paskolins Egiptui 6 mili
jonus dolerių pasistatyti fabri
ką, kuris gamins kartoną.

— Prancūzijos prezidentas de 
Gaulle vakar iš Bonnos grįžo 
į Paryžių.

— Darbo sekretorius Wirtz 
deda pastangas, kad būtų iš
vengta geležinkeliečių streiko. 

» — Raudonosios Kinijos at
stovai vakar Maskvoje pradėjo 
pasitarimus ideologiniais klau
simais.

— Dr. Giuseppe Enrico Mar
teli!, italas fizikas, dirbęs britų 
aominės jėgos laboratorijoje,

Brazilijos karininkai
spaudžia prezidentę
didinti algas

RIO DE JANEIRO. Brazilijos 
kariuomenės vadovybė pareika
lavo iš prezidento Joao Goulart, 
kad jisai pasirašytų nuostatą, 
kuriuo kariškiams pakeliamas 
atlyginimas 10 procentų, kitaip 
jam teks pakelti "alkanų, per
manai apmokamų karių neapy-

jkantą”.
Nuosaikiai kairiam Goulartui 

tai buvo rimčiausia militarinė 
krizė nuo pat jo atėjimo į val
džią prieš dvejus metus, kai 
tada protestavo konservatyvūs 
karininkai.

Apie 2,000 karininkų, daugu
moj dešiniųjų, susirinko Rio de 
Janeiro kariškių klube pasmerk 
ti Goularto Vykdomą šešių mė
nesių užtęsimą pavirtinti par
lamento priimtą algų pakėlimą 
kariuomenės ir civiliams tamau 
tojams.

Senatas tą įstatymą priėmė 
^trečiadienį, bet į jį įnešė tiek 
daug pataisų, kad įstatymo pro
jektas turėjo būti grąžintas At
stovų Rūmams naujam priėmi
mui. Dešinieji kariškiai kaltina, 
kad reikalą sąmoningai užtęsia 
vyriausybė, siekdama taupyti
pinigus.

Goulartas pareiškė kariuome 
nės ministeriams, kad jisai ti
kisi įstatymą pasirašyti dar šią 
savaitę ir jis bus laikomas įga
liojančiu nuo liepos 1 d.

Kitoje nuolaidoje kariškiams 
Goulart pažadėjo karininkams 
suteikti aukštesnes tarnybos ka 
tegorijas, negu jie dabar turi.

KALENDORIUS
A Liepos 6 d.: šv. Marija Go- 
retti, šv. Tomas Morus, šv, Iza- 
jas, Ritonė.

Liepos 7 d.: V sėk. po Sek
minių; šv. Kirilas ir Metodijus, 
Skinutė.

Liepos 8 d.; šv. Elzbieta, Tau 
ragis, įžanga.

ORAS
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goje ir jos apylinkėje šiandien 
— temp. apie 80 laipsnių.

Saulė teka 5:22, leidžias 8:28.

dabar Londone teisiamas, kadan 
gi jis šnipinėjo Sovietų Rusijos 
naudai.

Nauji gydytojai
KAUNAS, pavergtoji Lietu

va. — Pasak komunistinės “Tie 
sos’’ (birželio 30 d., nr. 152) 
pranešimo, birželio 28 dieną me 
dicinos institute 265 gydyto
jams, gydytojams - stomatolo
gams ir provizoriams buvo įteik 
ti diplomai.Tai esanti dvylikto
ji instituto laida, gavusi kela- 
lapius į gyvenimą.

Smūgis Chicagos
burmistrui Daley

CHICAGO. — Burmistras Da 
ley žygiavo kartu su negrų va
dais emancipacijos parade vi- 
durmiestyje, ir dalyvavo Grant 
parke susirinkime, kuriame bu
vo per 20,000 asmenų.

Pradėjus burmistrui Daley 
kalbėti Grant parke, per 100 
- 200 asmenų — baltųjų ir juo
dųjų — triukšmavimu neleido 
jam tarti žodžio. Jis nutilo ir 
nulipo nuo estrados.

Vidurmiestyje paradą ir par
ke susirinkimą suruošė negrų 
vadai.

Johnsono vizitas
OSLO, Norvegija. — JAV vi

ceprezidentas Lyndon B John
son oficialiai vizituos Norvegi
ją rugsėjo 10 -13 d.d. Johnson 
vizituos Suomiją prieš atvyks
tant Norvegijon.

19 asmenų žuvo

SIRIT, Turkija. — Užvakar 
devyniolika asmenų buvo užmuš 
ta ir trylika sunkiai sužeista 
keleiviniame autobuse, kai jis 
nušoko nuo tilto į daubą.

U Thant Bulgarijoje
VIENA. — Jungtinių Tautų 

generalinis sekretorius U Thant 
ketvirtadienį atvyko į Sofiją, 
Bulgarijos sostinę.

Armijos advokatas — Joseph A. 
Califeano jr., Harvarde baigęs 
teisę, yra naujas JAV armijos 
generalinis patarėjas. Califeano, 
32 metų, Brooklyn, N. Y., pakei
čia Powell Pierpoint, kuris grįžta 
privačion praktikom (UPI)

29 pilietinio karo valstybės — Gubernatoriai dvidešimt devynių valstybių, kurios dalyvavo pilieti
niame kare, stovi arenoje Gettysburge, Pa., padėję vainikus minint žiaurią kovą Gettysburge, įvy
kusią prieš 100 metų. Ši kova nulėmė šiauriečių laimėjimą.

RESPUBLIKONAI REMIA PAVERGTŲJŲ 
TAUTU KOMITETO SUDARYMĄ

"Draugo” korespondento pra 
nešimas iš Washington, D. C.

Neseniai respublikonų politi
nis komitetas Atstovų Rūmuose 
nubalsavo patvirtinti savo 1961 
ir 1962 metų pritarimą paverg
tųjų tautų komiteto sudarymui.
Priimtoje rezoliucijoje ragina
ma administracija ir Atstovų 
Rūmų vadovybė imtis tuo reika
lu žygių. Panašų nutarimą prieš 
porą savaičių yra padarę ir 
Washingtono jaunieji respubli
konai.

Iki šiol nesigirdėti panašių 
nutarimų demokratų pusėje. Tai 
laikoma nemažu minusu, nes vii 
tis laimėti ant respublikonų ark 
liuko labai maža. Užklaustas,

(kodėl gi neduodama eigos pa
vergtųjų tautų komiteto rezo
liucijai, taisyklių kmiteto pir
mininkas pasiteisino, kad jis 
nejaučiąs spaudimo Kongrese.
Kongreso politikoje nusivokią 
žmonės aiškina, kad toksai pa
reiškimas buvo įsakmiai taiko
mas į demokratus ar net į jų 
vadovybę.

Tuo tarpu demokratų pritari
mas pavergtųjų tautų komiteto 
rezoliucijai ir rezoliucijai dėl 
sovietinės kariuomenės ištrau
kimo iš Baltijos kraštų pasi
reiškia mandagiais pareiškimais 
ir laiškais. Išimtį sudaro Penn- 
sylvanijos kongresmanas Daniel 
J. Flood. Jis nuolatos skelbia 
"Kongreso Darbuose” laiškus 
ir rezoliucijas, kur reiškiama 
pritarimas pavergtųjų tautų ko 
miteto sudarymui. Niekas nesi
ima tokios pačios akcijos dėl 
kitos rezoliucijos.

Pažymėtinas lietuviškosios vi
suomenės pritarimo didėjimas 
kongresmano Floodo rezoliucijai 
paskutinėmis savaitėmis. Mato
mai, tai yra Amerikos Lietuvių 
Tarybos paraginimo pasekmė.
Pavyzdžiui, liepos 1 dienos “Kon Medai for Freedom”. Tarp jų 
greso Darbuose” paskelbti Chi- yra du negrai: solistė Marian
cagos ir Racine Amerikos Lie
tuvių Tarybos skyrių laiškai. 
Anksčiau teko pastebėti kitų 
skyrių laiškus ir rezoliucijas. 
Taip pat buvo įdėtas ir Lietu
vos Laisvės Komiteto pirminin
ko dr. A. Trimako laiškas.

Teko girdėti nuomonė, kad 
laiškais turėtų būti "bombarduo 
jamas” Atstovų Rūmų pirmi
ninkas John W. McCormack.

Prez. Kennedy po 10 dienų keliones sugrįžęs namo iš tolo sveikina 
jį pasitikusius.

Birželio deportacijų
minėjimas Kongrese

WASHINGTON, D. C. — Lie
tuviams nepadarius reikiamo 
spaudimo, birželio deportacijų 
minėjimas nesukėlė susidomėji
mo nei Senate nei Atstovų Rū
muose. Pažymėtina tačiau, kad 
vienas iš nedaugelio kalbėtojų 
buvo Atstovų Rūmų pirminin
kas John W. McCormack. Bir
želio 13 jis padarė gražų pa
reiškimą.

Laisvės medaliai
WASHINGTON, D. C. — Pre 

zidentas Kennedy nominavo 31 
asmenį, kuris gaus “American

Anderson ir diplomatas Jungti
nėse Tautose Ralph Bunche.

Nuo jo žodžio pareina labai 
daug — gal net daugiau negu 
nuo Taisyklių komiteto pirminin 
ko žodžio. Taip pat būtų labai 
svarbu daryti spaudimą per vie 
tos demokratų organizacijas ir 
demokratus kongresmanus.

(UPI)

SIAURĖS, PIETŲ IR CENTRO AMERIKOS 
VALSTYBES IMASI PRIEMONIŲ PRIEŠ 

KOMUNISTŲ SUBVERSIJA
WASHINGTON. — Ameri

kos Valstybių Organizacijos 
(OAS) taryba trečiadienį priė
mė rezoliuciją, raginančią savo 
narius imtis priemonių, kovo jant 
su komunistų subversija. Nuta
rimas priimtas keturiolikai val
stybių balsuojant už, Chilei bal 
suojant prieš ir Brazilijai, Ve- 
necuelai, Meksikai ir Haiti su
silaikant.

Priimtoje rezoliucijoje šio 
pusrutulio tautos skatinamos 
vykdyti rekomendacijas, numa
tytas raporte, paruoštame spe
cialaus OAS komiteto. Tas ra
portas buvo paskelbtas birže
lio 4 d. Minėtame raporte ska
tinama; įvesti griežtą kontro
lę keliavimo dokumentų, už
drausti keliones į Kubą, pasie
nio valdininkus aprūpinti žino
mų komunistų sąrašais. Tas ra

BONNA. — Prancūzų prezi
dentas Charles de Gaulle, vaka
rų Vokietijos kancleris Adenau
eris ir abiejų kraštų svarbiųjų 
postų ministeriai Bonnoje ket
virtadienį ir vakar tarėsi savo 
vidaus ir užsienio politikos rei
kalais naujos Prancūzų - Vokie
čių draugiškumo sutarties rė
muose.

Abu vadai, ministerių kabine
to nariai ir ekspertai sprendė 
specifines problemas, pasikeis
dami nuomonėmis dėl politinių, 
karinių, ekonominių, švietimo 
ir kultūrinių reikalų. Pasitari
mai ibuvę nuoširdūs.

Vakarų Vokietija ketvirtadie
nį ragino Prancūziją persvars
tyti savo nutarimą ištraukti vi
sus savo laivyno vienetus iš 
Šiaurės Atlanto sąjungos (Na- 
to).

Prancūzų - Vokiečių pasikalbę 
jimuose, kuriems vadovavo 
prancūzų prezidentas Charles 
de Gaulle ir vakarų Vokieti
jos kancleris Adenaueris, vokie- komusa 
čiai pabrėžė reikalą sustiprinti r "
Šiaurės Atlanto sąjungą (Na
to).

*
Vakarų Vokietijos vyriausy

bės pareigūnas Guenter von Has 
se pareiškė, jog .esanti galimy
bė suderinti Prancūzijos norus 
ir Šiaurės Atlanto sąjungos po
reikius ryšium su prancūzų nu
sistatymu ištraukti savo laivy
no jėgas iš Nato sausio 1 d.

Vakarų Vokietijos ir Prancū
zijos gynybos ministeriai suta
rė koordinuoti ginklų gamybą.
Buvo tariamasi karinių jėgų su
jungimo reikalu.

*
Bonna priminė prancūzams, 

kaip labai šio krašto saugumas 
priklauso nuo Jungtinių Ame
rikos Valstybių ir Šiaurės At
lanto Organizacijos (Nato).

De Gaulle vieną valandą kal
bėjosi su ekonomijos ministe- 
riu Erhardu, kuris pakeisiąs 
kanclerį Adenauerį rudenį.

Erhard pareiškė žurnalis

portas taipgi pataria, kad šio 
žemės pusrutulio valstybės pa
sikeistų informacijomis apie ko
munistų veiklą. Taipgi numaty
ta susiaurinti komunistų propa
gandinį veikimą ir griežtai pri
žiūrėti komunistinio bloko kraš
tų prekybos ir technikines mi
sijas.

Chilės atstovas pareiškė, kad 
jo vyriausybė yra priešinga to
kiam nutarimui, nes kai kurie 
jo reikalavimai nesiderina su 
Chilės konstitucija. Jis taipgi pa 
reiškė, kad Amerikos Valsty
bių Organizacijos taryba nebu
vo įgaliota takius pasiūlymus 
daryti.

Už tokio prieš'komunistinio 
nutarimo priėmimą balsavo: 
Jungtinės Amerikos Valstybės, 
Kolumbija, Kostarika, Dominin
korių respublika, Ekvatorius, Sal denį.

tams, jog jis įtikinęs de Gaullį, 
kad Prancūzų - Vokiečių santy
kiai nepasiikeisią, užėmus jam 
kanclerio postą. Jis taipgi pa
reiškė de Gaulliui, kad europie
čių bendradarbiavimas negali 
būti atskirtas nuo Jungtinių 
Amerikos Valstybių.

Vakar baigtas de Gaullio ir 
Adenauerio pasitarimas. Bet 
kancleriui nepavyko įtikinti 
prancūzų prezidento de Gaullio, 
kad jis nebesipriešintų Britani
jos įsijungimui į Europos\ Eko
nominę Bendruomenę (Bendrą
ją Rinką). Prancūzija pasiliko 
toje pačioje pozicijoje: dar ne 
laikas Britaniją priimti į šią 
ekonominę organizaciją.

Europos Ekonominę Rendruo 
menę sudaro Belgija, Prancūzi
ja, vakarų Vokietija, Olandija, 
Italija ir Liuksemburgas.

Didins taikos

WASHINGTON, D. C. — Pre 
zidentas Kennedy vakar paprašė 
Kongreso skirti 108 milijonus 
dolerių taikos korpuso praplėti
mui iki 13,000 asmenų, šį planą 
ketina įvykdyti iki 1964 metų 
galo.

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

— Alžirija užvakar atšventė 
vienerių metų nepriklausomybes 
sukaktį.

— Alžiriečių premjeras Ben 
Beita vakar pareiškė, kad nau
ja konstitucija ir nauji rinki
mai būsią šią vasarą.

— Laose vėl įvyko susišaudy
mai tarp prokomunistų ir neut
raliųjų karinių dalinių.

— Sir Robert Menzieą, Aust
ralijos ministeris pirmininkas, 
atvyko į Jungtines Amerikos 
Valstybes devynių dienų vizito.

vadoras, Guatemala, Hondūras, 
Nikaragua, Panama, Paragva
jus, Peru ir Urugvajus.

Būsiu daugiau
kardinolų

ROMA. — Popiežius Paulius 
VI ketinąs padidinti kardinolų 
kolegiją nuo 82 iki 100 narių; 
gal būt, dar 3 amerikiečiai bus 
paskirti kardinolais. Dabar Jung 
tinėse Amerikos Valstybėse yra 
penki kardinolai.

Kennedy į Aziję
WASHINGTON, D. C. — Grį 

žus prezidentui Kennedžiui iš 
Europos, dabar jo štabas mo
siąs jo kelionės planus į Aziją, 
įskaitant Indoneziją, sekantį rū
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JAUNIMAS LIETUVIŠKOJE PASTOGĖJE

Jaunimas — tai tema, kuri gestijas, kurios iškilo kursan- 
amžiais liks spalvinga, įdomi, tų diskusiniuose rateliuose:
plati, neišsemiama. Šia tema pa
sisako jaunieji kandydami at
spėti paslaptingos jaunystės gel 
mes, kalba vyresnioji karta, nuo 
širdžiai norėdama padėti jau
nimui atrasti save bei savo di
džią gyvenimo paskirtį. Padėti 
jaunimui — tai ir bus svarbiau
sias uždavinys vyresniosios kar
tos Šia kryptimi niekad nebus 
padaryta perdaug. Anaiptol, e- 
same pavojuje jaunimui padė
dami permažai.

Pirmieji Sporto Vadovų kur
sai — tai buvo šviesi prošvais
te organizuojant konkrečią pa
galbą sportiniam jaunimui. Tie
sa. organizacinė pradžia šio įvy
kio buvo gaubiama pesimistinės 
nuotaikos, bet organizatorių ryž 
tingumas išblaškė visus pesi
mistinius debesius ir baigmėje 
darba apvainikavo gražiu lai
mėjimu.

1. Visi kursantai pasisakė už 
sporto vadovų kursus, kurie tu 
retų būti organizuojami kas
met.

2. Yra būtinai reikalinga ank 
styvesnė, platesnė ir efektinges 
nė informacija apie kursus.

3. Daugiau precizijos ruo
šiant kursų planą, parenkant 
paskaitų temas ir kviečiant pa3 
Raitininkus.

4. Pageidaujamos temos: lietu 
vvbė, sportininko charakteri*;, 
lietuviškojo sporto istorija, pa3

Sporto vadovų kursų metu komendantą P. Žumbakį neša “krikš
tyti” kursantai A. Staniulis, B. Andriukaitis, A. Vasys, A. Alan
tas ir V. Bendikas. “Krikštas” buvo įvykdytas įmetant komen
dantą į baseiną (su rūbais). Nuotr. J. Grigaičio

bilietus galima įsigyti LFK Li
tuanicos būstinėje 2622 W. 69 
Street.

G. JUŠKAITĖ PIRMAUJA 
Gražina Juškaitė, aktyvi spor-

kiru sporto šakų teorija ir prak tininkė ' studentė, atstovauja 
LFK Lituanica “Soccer Queen” 
rinkimuose. Gražuolės rinkimai

t.ika, sporto organizacija, 
o. Pravesti kursų pabaigoje

egzaminus iš kursuose išeitų
tla’ykų.

6 Paruošti specialų ženklelį 
kuriuo būtų atžymėti asmens 
bąige sporto vadovų kursus.

Visos šios sugestijos pątiek-

vyAsta sąryšyje su tarptautine 
futbolo lyga. Liepos 3 d., G. 
Juškaitė jau buvo surinkusi 
449 taškus — daugiausiai iš 
7 kandidačių. Keturias savaites 
Gražina buvo antroje vietoje ir

’ manyti jog ir pačios žaidynės 
lygiai gerai pasisekė.

— Š. Amerikos Pabaltiečių 
vasaros žaidynės bus liepos 20- 
21, Chicagoje. Žaidynes rengia 
latvių JAV ir Kanados centri-

I niai sporto ir fizinio auklėjimo 
organai.

Lengvoji atletika. Lengvo
sios atletikos varžybos bus 
Handson parko stadijone — 
Central Avė. ir Fullerton kam
pas.

Plaukymas. Plaukymo pirme
nybės bus pravestos Columbus 
parke — Central Avė. ir Har- 
rison kampas.

Lauko tenisas. Lauko teniso 
pirmenybės vyks Handson par
ko teniso aikštėse.

Kiekvienas lietuvis sporto en
tuziastas turėtų rezervuoti šias 
dvi dienas dalyvavimui Pabal
tiečių vasaros žaidynėse. Lietu
viai, latviai ir estai jau pora 
mėnesių ruošiasi atsiųsti į šias 

savo geriausias

nys daugiau a la Sportas negu 
mums priprastas programinis.

Straipsniais prisidėjo P. Mic
kevičius, A. Vakselis, V. Gry- Pirmęnybes 
bauska3, K. Cerkeliūnas, J. Ja- 8Por^lnes pajėgas 
sinskas, K. Baronas, A. Bag- 
džiūnas, eilėraščiu — B. Baba- 
valys.

Leidinėlį išleido XIII-jų Žai
dynių organizacinis komitetas, 
garbės leidėjai lietuvių gydyto
jų korp! Fraternitas Lithuanica 
ir dr. J. K. Valiūnas. Viršelioi 
nuotraukos — Vyto Valaičio.

Programinis leidinėlis pirmu-

1962 metais panašios pirme
nybės sutraukė su virš 2,000 
žiūrovų Udora, Kanadoje. Rei
kia manyti, jog Chicagos spor
to entuziastai taip pat skaitlin
gai dalyvaus šiose pirmenybėse.
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~ • Redakcija straipsnius tai-
5 so savo nuožiūra. Nesunau- 
3 dotų straipsnių nesaugo, juos 
s grąžina tik iš anksto susita- 
3 rus. Redakcija už skelbimų 
3 turinį neatsako. Skelbimų 
2 kainos prisiunčiamos, gavus 
2 prašymus. ,
?UIIIIIIIIIIIIIII!llllllllll|||||||||||||lllllllllllMIIUIIllllllllllUUltlUIIIIUIIIlUiil^

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

• Administracija dirba kas- 2 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- 5 
niais — 8:30 — 12:00.

%

SVEIKINAME ANTROSIOS J.A.V. IR KANADOS 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS ŠOKĖJUS IR DALYVIUS!

ARTISTIC BEAUTY SALON
2711 West 71st Street, tel. HE 6-1098

Sav. VL. ANDRIJAUSKAS ir šukuotojos:
H. TILINDIS, J. POLIKAUSKAS, J. DUMAŠIUS,

D. BARAUSKAS IR R. PAPARTIS

t>s jaunųjų kursantų kalba a- tik paskutinėse rungtynėse pe-l tinis tokios kokybės. Reikia

Adomui rojus buvo namais. 
Daugeliui jo ainių namai yra ro
jumi.

— A. W. Hare
Pasirinkimas Tabor Farųi Pip rim*> bei rūpestingumą, ku- r£me P“ mavimą.

kursų vietove buvo labai laimin
gas. Malonus, lietuviškas gam
tovaizdis, didis nuoširdumas po 
nų Bachunu ir ponų Adamkavi- 
čių ir pasakiškas šeimininkų 
vąįšingumas kursų dalyviams 
sudarė tikrai lietuviškos pasto
gės nuotaiką. Žinoma buvo ir 
nepatenkintų: viena jauna kur-
santė, kuri kursų metu nepra- ! 
leido nei vienos treniruotės nei faktas, kad kursų metu
ryto mankštos, skundėsi, kad ^bK-to pirmininkas p. J. Nas- 
kursų pabaigoje praturtėjo pen- yv,t,s *s,Jun&e i nauJos sPorto 
kiais svarais, žinoma, aiškios sakos “ Solfo - aktyviuosius 
kaltininkės to buvo malonios nanus Sveikiname ir linkime

r»uo sielojasi mūsų jaunieji spor 
tininkai, būsimieii sporto vado
vai Tai nepaprastai gražus ir 
sveikintinas reiškinys.

Jaunatviška pakilusią nuo- blanka (31 p.). Raginame ir to-, 
taiką sudrumstė kiek besiarti- liau balsais remti mūsų kandi- 
nanti kursų pabaiga Jaunimas ęlatę į “Soccer Queen”. 
skirstėsi dėkinga širdimi kursų
globėjams ir vadovams Vispu- SPORTO KRONIKA 

i sišką kursų pasisekimą rodo ir:

Reikia priminti jog balsuoti 
galima tik įsigijus oficialią 
tarptautinės lygos programą ir 
pasinaudojant ten patalpinta

— XIII Vasaros Žaidynės įvy
ko New Yorke birželio 29-30 d. j 
Žaidynių proga buvo išleista j 
puiki žaidynių programa. Prog- j

______ ramos fedąktorius — Kęstutis!
šeimininkės ponios Bachunienė , .st,alo.t^8° ;laUre®?i Svi® perkeIiūnaa; Leidinėlis 20 pus- 
ir Adamkavičienė...

Kursų programa buvo plati, 
plačiai informuojanti Pirmie
siems šios rūšies kursams yra 
natūralu, nes jie buvo studiji
nio pobūdžio patiems kursų or
ganizatoriams, paskaitininkams 
ir kursų dalyviams. Diskusiniuo 
sc rateliuose, kurie sekdavo po 
paskaitų, ir kuriuose patys kur-

GEORGEC .ROGGE 

AGENCY, Ine.

GENERAL INSURANCE

504 Broadway Gary, Indiana

Phone 885-6284

♦
I
II" 'i

| ANTROSIOS LIETUVIŲ TAUTINIŲ 

ŠOKIŲ ŠVENTĖS

i PROGRAMA
1. Jaunųjų šokėjų generalinė repeticija įvyksta liepos 5 d.,

S penktadienį, 6 vai. v. International Amphitheatre, kampas So.
" Haisted ir 42nd St.
8 . eiA 2. Vyresniųjų šokėjų generalinė repeticija įvyksta liepos 6 B 
M d., šeštadienį, 9 vai. ryto International Amphitheatre, kampas 
M So. Haisted St. ir 42nd St.

3. Žuvusiųjų už Lietuvos laisvę pagerbimas įvyksta liepos 
y 6 d., šeštadienį, 8 vai. v. Jaunimo Centro sodelyje, 5620 So. Cla- 
A remont Avė, Kalba LB CV pirm. J. Jasaitis ir invokaciją kun. 
g Pr. Garšva, MIC.

žiu laurų vainiko ir golfe.
J. Ęorevičius, S. J.

lapių, nedidelio formato, turi-

Si
1

♦
y
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LENKAI PRALAIMI 

VENGRAMS 0:1
Antrasis tarptautinės futbolo 

lygos ratas prasidėjo liepos 3 
d., Chicagoje. Pirmose rungty
nėse susitiko Lenkijos Gornik-

sclitai labai aktyviai dalyvau- J Zabrze su Vengrijos Ujpesti- 
davo, labiau išryškėjo sporto va i Dozsa vienuolike. Rungtynes po 
aovų kursų tikslas ir charakte- sunkįoa jr įtemptos kovos lai- 
ris Ryškus buvo kursų dalyvių l mėjo vengraį.
pageidavimas, ikad kursai būtų J 
informuojančio, bet ir formuo
jančio pobūdžio, fizine bei dva
sine prasme.

Stebėti kursų eigą ir ypatin

Pirmasis kėliiiys baigėsi 0:0. 
Abi komandos koncentravosi 
gynime ir tik konservatyviomis 
jėgomis puolė priešininkų var
tus. Tiek lenkų, tiek vengrų

gai kursantų dalyvavimą kur- vartininkai sulaikė ne vieną I 
suose. šių eilučių autoriui buvo smarkų smūgį ir savo drąsumu 
ypatingai malonus išgyvenimas, džiugino 15,000 žmonių' minią., 
Vistik lietuviškasis jaunimas y- Antro kėlinio 20 -minutėje, 
ra geras, darbštus ir jautrus vengras F. Bene prasiveržė pro 
lietuvybės bei lietuviškosios kul tris lenkų gynikus, bet nepajė- 
tūros klausimams Matyti, kaip gė įmušti įvarčio. Kamuolys 
drausmingai kursantai laikėsi atšokęs nuo vartų kairinio 
paskaitų metu, kaip rūpestingai stulpo lėkė aikštės link ir tik 
žymėjosi patiektas mintis, kaip geroje pozicijoje stovėjęs veng-
aktyyiai dalyvavo diskusiniuose 
rateliuose, matyti kokių konkre 
čių ir aktualių sugestijų pačių

ras S. Lemkei tiksliu šūviu pel
nė Ujpesti lemiamą įvartį. 

Pirmasis tarptautinės lygos
kursantų buvo pateikta, visu ratas baigėsi Anglijos Westham 
tuo tegalima buvo tik džiaug- pergale. Pirmojo rato pasekmė: 
tis mūsų busimaisiais spof^o j
vadovais. Džiugu buvo stebėti
ir kursantų gražus, nekaltas są 
mojus, kuris plačiai, bet gražio-

l^omąndos
Westham (Anglijos) 
Mantova (Italija)

je formoje pasireiškė vakarinių Kilmarnock (Škotijos)
laužų proga. Kaip paprastai, čia 
daugiausia nukentėjo originalio
ji kursų profesūra ir įmantru
mu pasireiškę kursantai. Be to, 
programos prie laužų įrodė, kad 
Mūsų jaunimas — studentija

taškai
8
7
7
6
6
4

Recife (Brazilijos)
Munster (Vokietijos)
Oro (Meksikos)
Valencienncs (Prancūzijos) 4

Sekančios tarptautinės futbo
lo rungtynės bua sekantį tre

savo gimtąją kalbą gražiai vai- ! čiadienį, liepos 10 d. Soldier 
do. Field stadijone. Jugoslavijos

Jdomu bus čia iškelti pačias Dinamo žais prieš Ispanijos Val- 
charakteringiausias mintis, su-1 ladolid vienuolikę. Papigintus

DĖMESIO VISIEMS!
JIB. preparatas išgydo Pleiskanas, šašus, Niežėjinją, Plaukų 
slinkimą, Atgauna natūralią PLAUKŲ SPALVA (dažų nčra> 
JIB. vaistus vartojant nebusi plikas nei žilas 100'f garan
tuotai. JIB. 8 oz. skystis 16 savaičių vartojimui. PPD. $5.50. 
Jei COD plius 50 c. Reikalaukite tuojaus:

J I B. Lab. 1437 S. 49 th Avė.
Cicero 50, Illinois

CRANE SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
STATEMENT OF CONDITION

JANUARY 31, 1963

4. Jaunimo susipažinimo pobūvis liepos 6 d., šeštadienį, 8 
vai. v. Jaunimo Centre, 5620 So. Claremont’AVe.

5. Pamaldos katalikams liepos 7 d. 10 vai. r. Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje, 46th ir Wood St. Giedos Dainavos ansamblis ir so- S 
listas Jonas Vaznelis. Pamaldas laiko kun. Edv. Abromaitis, Šv. H 
Kryžiaus parap. klebonas. Pamokslą sako kun. J. Borevičius, S.J.

6. Pamaldos evangelikams liuteronams įvyksta liepos 7 d. 
10 vai. ryto Tėviškės parapijos bažnyčioje, Troy ir 67th St. 
Pamaldas laiko ir pamokslą sako kun. Ansas Trakis.

7. Antroji JAV ir Kanados Lietuvių Tautinių Šokių šventė 
įvyksta liepos 7 d., sekmadienį, 2:30 vai. p. p. International 
Amphitheatre, kampas So. Haisted St., ir 42 St.

8. Sekmadienį, 7 v. v. B. Pakšto salėj pasilinksminimas. Bi
lietai gaunami prie įėjimo. ,

♦
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ASSETS
First Mortgage Loa.ns ............... $5,514,464.83
Loans on Savings Accounts ............... 39,550.00
Home Improvement Loans ............... 13,686.15
Real Estate Sold on Contract ........... 8,510.73
Stock in Federal Loan Bank ........... 82,000 00
Cash and United States

Government Securities ............... 676,799.66
Building and Eąuipment — Net .. 211,035.89 
Other Assets ........................................ 23,749.70

L I A B I L I T I E S
Savings Accounts ....................... $5,099.290.41
Advance from Federal Home Loan

Bank. Collateralized by $912,000
First Mortgage Loans .............. 650,000.00

Loans in Procesą .............................. 220,001.25
Borrowers Accumulation for Taxes

and Insurance ................................ 147,053.33
Other Liabilities .................................... 1,056.34
Deferred Income .................................... 5,401.96
Specific Reserves .................................... 8,047.90
General Reserves and Undivided

Profits ............................................ 438,945.77

TOTAL ASSETS $6,569,796.96 TOTAL LIABILITIES ............... $6,569,796.96

SKIP’SlIįLcE
Liquor Store

5515 S0. DAMEN AVE. ALL PHONES WA 5-8202
JULY — LIEPOS 4, 5, 6 D. D.

AUDITORS’ OPINION
We have examined the Statement of Condition of CRANE SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION, 

Chicago. Ililnota as of January 31, 1963. Our examlnatlon was tiiade ln aceordance with gcnerally
accepled auditing standards and included such testą of the accounting records and such other auditing 
procedures as we coinsidered necessary in the circunistances.

In our opinion, the accotnpanying Statement of Condition fairly presents the finaneial position of 
CRANE SAVINGS ANO LOAN ASSOCIATION on Januai'y 31. 1963, in conformlty wiih generally ac- 
cepted accounting principles applied on a basis conslstent with that of the preceding year.

J. P. VARKALA & CO.
Certified Public Accountants

DUJAKDIN GERMAN Imported BRANDY 
V. S. o. P. Fifth $4.98

DA SILVA 10 YR. OLD Imported 
PORTUGAL BRANDY Fifth $3.29

Ciiicago, Illinois 
Kehruary 28, 1963

SOUTHERN UOMFOIiT 
100 Proof LIQUEUR Fifth

SAVE - EARN 4^% ON REGULAR SAVINGS 

4/2% ON INVESTMENT ACCOUNTS

47th 8č So. Rockvvell Street 

CHICAGO 32, ILLINOIS 

Telephone LAfayette 3-1083
B. R. PIETKIEWICZ 
President-Manager

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF 
U. S. P. Fifth

$3-89

$4.89
CINZANO DRY OR SWEET

VERMOUTH Fitth$-|.39

SEMK O V VODKA 80 Proof Quart $2-89

IMPORTED GERMAN LIEBFRAUMILCH 
WINE 1960 Vintage 23 oz. Bottle ,89c

EMBASSY CLUB WHISKEY 86.8 Proof Fifth $2-69 

TUBOItG IMPORTED BEER ........... ............. ...... .
Cąse of 24—12 oz. Bottles Case $g.95

AUGSBURGER BEER BAVARIAN FLAVOR 
Case of 24—12 oz. No Deposit Bottlcs Case $4.S9

Remkite juos. kuriu skelbimus matot “Drauįje



Tautiniai šokiai DRAUGAS, šeštadienis, 1963 m. liepos mėn. B d.

MŪSŲ KULTŪROS GYVA 

APRAIŠKA

Rimties Valandėlei

LAISVĖ IR TIKĖJIMAS

Tauta, kuri neturi savo pra
eities ir savitos kultūros, sto
koja tos tikrosios atramos, ku 
ria gali atremti dabarties gy
venimą ir nūdienius siekimus. 
Dėlto visos tautos stengiasi 
puoselėti savo liaudies meną, 
savo praeities kultūrinius pa
likimus, kurie dvelkia nemeluo
tu dvasiniu išgyvenimu, nuo
širdžiu tautos dvasios pasireiš
kimu. Tos kultūrinės apraiš
kos pasiekia mus liaudies dai
nų melodijomis, meno paliki
mais, pasakomis, tautiniais šo
kiais ir pan. Tai parodo kartu 
ir tos ar kitos tautos gyveni
mą praeityje, jos gaivalingu
mą ir kultūrinį iškilumą.

Lietuvių tauta nestokoja tų 
didelių, iš amžių glūdumos a- 
teinančių kultūrinių apraiškų. 
Mūsų tautiniai audiniai, pake
lių kryžiai ir koplytėlės, mūsų 
skambios ir poetiškos dainos, 
mūsų sakmės ir padavimai, 
tf-utimai šokiai ir žaidimai pra 
skrodžia laiko tėkmę, pasiekia 
mūsų dienas ir mumyse at
gaivina tautos gyvybę, kuri 
pasireiškia troškimu gyventi 
savitu gyvenimu ir toliau kur 
ti kultūrines vertybes.

Rytoj džiaugsimės tik vienu 
savo tautos praeities pasireiš
kimu — tautiniais šokiais. Čia 
susiburs dideli būriai šokėjų 
iš daugelio lietuvių kolonijų, 
čia suvažiuos taip pat daug 
žiūrovų atsigaivinti lietuvišku 
šokiu, jaunimo grakštumu ir 
entuziazmu praskleisti savos 
praeities uždangos dalelę. Tai 
viena iš nedaugelio, tik kas 
kelinti metai vykstančių mūsų 
susibūrimų ir savos kultūros 
atgaivinimo priemonių. Tai bus 
taip pat ir pasirodymas sveti
miesiems, kad mūsų tauta dar 
yra gyva, kad ji, gyvena sa
vais troškimais ir kad ji pri
sideda prie žmonijos kultūros 
praturtinimo.

*
Pastangos išlaikyti ir ugdy

ti 'ietuvybę jaunojoje kartoje 
turi būti dedamos visais ga
limais būdais. Gi kultūrinis lie 
tuviškume jaunimo įaugimas 
yra viena iš stipriausių prie
monių, kurios neišdildomai įsi 
brėžia į jo sąmonę ir gyveni
mą. Tačiau kartu tos visos 
pastangos turi būti kreipiamos 
ir savos kultūros reprezenta- 
cijon svetimųjų tarpe. Mums 
reikia eiti į visas sritis, ku
riose tik galime parodyti sa
vo tautos troškimus ir dabar
tinius siekius. O kultūrinės ap
raiškos yra lengviausiai su
prantamos ir imliausios sveti
miesiems, kurie mūsų dar pa
kankamai nepažįsta.

Ši lietuvių Bendruomenės ren 
giama Tautinių šokių šventė 
užtat yra ne tik mūsų pačių 
pasirodymas, bet ir savo tau
tos bei jos praeities parody
mas. Šio tikslo reikia siekti 
ne tik save aiškiau apreiškiant,

Spaudoje ir gyvenime

KOKIA KALBA SENIAUSIA?

Laikraštis “The Philadelphia 
Evening Bulletin” birželio 18 d. 
savo klausimų ir atsakymų sky
riuje išspausdino N. B. inicialais 
parašytą tokį klausimą: “Kokia 
yra seniausia iš gyvųjų kalbų: 
graikų ar lietuvių”.

Dienraštis visų pinma pacitavo 
“Americana” enciklopedijos infor
maciją; "Lietuvių kalba yra senes
ne negu graikų, lotynų, vokiečių, 
keltų ir slavų kalbos. Ji priklauso 
indoeuropiečių grupei ir yra sans
kritui artimiausia kalba... Taigi, 
kalbininkai bendrai sutinka, kad 
lietuvių kalba yra seniausia iš visų 

kalbų. Nėra lengva ją pa
lyginti su arabų kalba, kurios se
numas nėra reikiamai nustatytas”.

Toliau dienraštis cituoja Jewish 
enciklopediją, kuri sako, kad heb
rajų kalba buvo vartojama pirma
jame žydų istorijos laikotarpyje, 
bibliniuose laikuose. Dabar hebra
jų kalba vėl daroma gyvąja (Izrae 
lyje ir iš dalies kitur), taigi heb

bet ir savo pavergtos tautos 
laisvės troškimus parodant. 
Tai bus taip pat įrodymas, kad 
mūsų tauta, turinti savo gilią 
praeitį ir tautinį savitumą, tu
ri teisę ir yra verta laisvai 
gyventi ir savo ateitį kurti 
nepriklausomai nuo kitų. Dėl
to, jei šioje šventėje dalyvaus 
ir kitų tautų atstovai, jei į ją 
atvesime savo darbo draugų, 
pakviesime spaudos atstovų ar 
valdžios pareigūnų, mes kar
tu prisidėsime ir prie Lietuvos 
vardo iškėlimo bei jos reikalų 
sugyvinimo. Tuo pačiu mes 
gausime daugiau draugų, ku
rie padės savo žodžiu ir darbu 
vesti žūtbūtinę kovą už krašto 
laisvę ir savo tautai skriaudų 
atitaisymą. Tai bus įkartu ir po 
litinis pasirodymas, kuris yra 
reikalingas padaryti tautos rei 
kalus gyvus viešojoje opinijo
je.

*
Tačiau pagrindiniai Tautinių 

šokių šventės tikslai vis tik 
turi susibėgti į mūsų pačių 
entuziazmo pakėlimą ir visų 
lietuvių ypač jaunosios kartos 
suartinimą, kad jaunimas jaus 
tusi esąs tos pačios tautos ir 
siekiąs tų pačių tikslų. Tegul 
tautos troškimai lieka jame 
tik užuomazgoje, bet tokios 
didelės tautinės kultūros ap
raiškos jas padės pamažu iš
auginti į didžiulį lietuvišką me
dį, kurio šakos sieks dar ke
lias kartas O juk tautai la
bai svarbu, kad mūsų darbai 
išeivijoje neužsibaigtų su vie
na karta, bet prasitęstų atei
čiai, kad būtų kam kalbėti pa
vergtos tautos vardu tol, kol 
jos reikalais reikės kalbėti iš 
šiapus Atlanto.

Tokios šventės, kaip tautinių 
šokių ar dainų, yra tos žiežir
bos, kurios įdega pasitikėjimą 
3avimi ir savo sugebėjimais, 
kurios taip pat jungia visus 
vienam darbui ir tiems pa
tiems tikslams. Tai didelė pa
skata tautinei vienybei ne tik 
jaunimo tarpe, bet ir vyresnių
jų, Kurie kartais išsiskiria, ne
rasdami bendro kelio ar bend
rų priemonių, nors gyvena tais 
pačiais siekimais. Vienybės ieš 
koti, kad būtume stipresni sa
vo nepermaldaujamoj kovoj už 
Lietuvos laisvę, mes turime 
visais galimais būdais, nes su
jungtos jėgos yra galingesnės 
įveikti okupanto pastangas 
mus išminti iš gyvenimo.

ši Tautinių šokių šventė kaip 
tik turi mus labiau suvienyti, 
mumyse sužadinti didesnį en
tuziazmą gyvesnei veiklai ir 
įjungti į kultūrines vertybes, 
kurios praeities kultūrinio pa
likimo parodymu skatintų ir 
toliau kurti savitą kultūrą. Tai 
bus kartu ir tautinio gaivališ
kumo apraiška, kuri padės mū 
sų vardą išlaikyti gyvą ir skais 
tų jaunojoje kartoje ir sveti
muosiuose. Pr. Gr.

rajų kalba esanti seniausioji iš 
dabar gyvoje kalboje ir rašte 

, vartojamų, šiaurės semitų alfabe- 
; tas esąs seniausias, o hebrajų kai 
ba — semitiška. Su arabų kalba ji 

1 sudaranti, tur būt, vieną iš seniau
sių kalbų grupių. Yra mokslinin
kų, kurie tvirtina, kad arabų kal
ba esanti senesnė už hebrajų.

Taip rašo dienraštis “Philadel
phia Evening Bulletin”. Būtų įdo
mu patirti mūsų kalbininkų nuo
monę.

J. Daugi.

Nepatikimas nuomininkas
Jaunas jugoslavų rašytojas An- 

djelko Vuletic parašė romaną, ku
riame be kitų dalykų pasakojama, 
kaip studentas nužudė savo šeimi
ninkę. Rašytojo šeimininkė, per- 

l skaičiusi tą romaną, liepė Vuletic,ui 
išsikraustyti iš jos namų.

VOKIETIJOS ŽEMĖJE VYKUSIA DVIKOVA 
PRADĖJO KENNEDY

Europos spauda: prez. Kennedžio lankymasis Europoje, ypač Vokietijoje buvęs 
istorinio masto. Prezidento ryžtingas pastangas stiprinti Atlanto bendruomenės 
pastatą išprovokavęs gen. de Gaulle. Vokietijoje teigiama: prezidento kelionė, 

kalbos turės įtakos į Rytų - Vakarų santykius.

V. ALSEIKA, Vokietija

JAV prezidento viešėjimo pasakytos laisvojo universiteto beta tik bendrais bruožais, ir
Vak. Vokietijoje atgarsiai dar 
ir dabar nenutyla. Spaudos bal
sai, radijo komentarai vis ryš
kiau pabrėžia, kad prezidento 
Kennedy lankymasis Vak Vo
kietijos miestuose ir ypač Ber
lyne turės padarinių visai tarp
tautinei politikai. O vokiečių 
viešoji nuomonė —nedvejodama 
teigė — tos, beveik keturios 
Vokietijoje praleistos dienos bu
vusios istorinių įvykių.

Vokiečių laikraštininkai, pvz. 
“Die Welt” vyr. red. Hans Zeh- 
reris, čia nurodė, kad Vokieti
joje turėta reikalo su “naujuo
ju Kennedžiu”. Tai buvęs žy
gis politiko, apleidusio savo 
“slėptuvę” ir paskelbusio iššū
kį didžiajam priešininkui. Vaiz
džiau kalbant, Vokietijos žemė
je įvykusi dvikova — jau žino
ma, kad JAV prezidentui vos 
apleidus Vokietiją, į rytinį Ber
lyną atskubėjo Nikitą Chruš
čiovas sostinės pavergtoje da
lyje ir rytų Vokietijoje pralei
do kelias dienas ir dėjo pastan
gas reaguoti į Vakarų pasaulio 
vadovo iššūkį.
Tikslas — sutvirtinti Vakarų 

sąjungą
Buvo įdomu stebėti JAV 

spaudos bei radijo komentato
rių balsus — koks skirtumas, 
kai juos palygini su nuomonė
mis prieš prezidento kelionę ir 
jam atlikus misiją, pasakius 
svarbias kalbas, turėjus reikš
mingus pasikalbėjimus, suėjus 
į sąlytį su europiečių masėmis
Vokietijos, Airijos, iš dalies D. beralintos prekybos išplėtimas,
Britanijos ar Italijos miestuo
se. Dabar europinė, ypač vo
kiečių viešoji nuomonė nurodo, 
kad ne Chruščiovas, bet gene
rolas de Gaulle buvęs veiksnys, 
privertęs prezidentą pasitrauk
ti iš “slėptuvės” ir su visu sa
vo politikos svoriu dėti pastan- I apjungimo įvykdymo reikalas
gas sutvirtinti, sucementuoti 
Vakarų sąjungą ir ypač kitiems 
sąjungininkams Europoje išryš
kinti tai, kad Vakarų vieningu
mas Atlanto sąjungos rėmuose 
šiandien turi būti laikomas 
svarbesniu bei aktualesniu kaip 
anksčiau. Tai ir buvo preziden
to svarbiosios kalbos Frankfur
to bažnyčioje pagrindinis turi
nys ir esmė.

Vėl iškelta mintis ir vėjai 
anapus geležinės uždangos
Šio laikraščio skaitytojams 

jau žinomos prezidento mintys,
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— Pasirinko! — girdžiu, kaip mano balsas ne
darniai nuskamba vienuolyno koridoriais. Drebančiom 
rankom ištraukiu iš kišenės dienraščio suglamžytą 
lakštą ir pakišu seselei Barborai. Su smiliumi dar 
pabrėžiu:

— Skaityk.
Seselė Barbora perskaičiusi tik nusišypso.
— Gal ne tą aš jai pakišau! — pagalvoju ir pa

tikrinu. Tą patį. Aiškiai parašyta, kad Laima yra 
tapusi fanatizmo auka, ir kad ji išbėgusi prieš tėvų 
valią ir norą.

— Ir tau nieko šis pranešimas nesako? — pri
kišęs klausiu seselę Barborą. Ji man užveda kitą 
temą:

— Žinai pasaką apie Teisybę ir Neteisybę. Tei
sybė vaikščiojusi užrištomis akimis, o Neteisybė vi
siems vėjus pūtusi...

— Man ne pasakas pasakok, bet sakyk visą tei
sybę, kaip tai atsitiko?

— Sužinosi, tik prašau kantrybės! — ji nekeičia 
nei tono, nei judesių. Viskas sustingę į tą vienodą 
šypseną, be saldumo ir šilumos.

— Aš noriu matyti Laimą! — plėšausi.
— Matysi ir ją, — linksi ji galva ir išskleidžia

Berlyne studentijai apie tai, šiuo atveju svarus žodis teko 
kad anapus geležinės uždangos busimajam kancleriui ir dabar-
jau jaučiama naujus vėjus pu
čiant ir kad po 18 priespaudos 
metų rytų Europos tautos ne
galinčios būti nejautrios gali
miems pakeitimams. Preziden
tas įkalbėjo apie Europą “į va
karus nuo Azijos’”, ir ta jo nu
pieštoji vizija, beje jau ne pir
mą kartą iškelta, buvo savo
tiškas iššūkis generolui ide 
Gaulle, taip pat keliančiam vi
ziją ir jau pagal jo paties sam
pratą apie “Europą nuo Atlan
to ligi Uralo”.

Prezidento patikinimai buvo 
įrodymas, kad JAV-bės nenu
mato trauktis iš Europos, kad 
Amerikos garantijos galioja ir 
toliau ir, jei kas bandytų skal
dyti europinius - amerikinius 
ryšius ar paskirus Atlanto są
jungos partnerius, tas pasitar
nautų priešui.

Kokie Atlanto sąjungos 
partnerių tikslai?

Pagal JAV prezidento pla-, Jis išvirto į pirmaeilį politinį 
nūs, toji šiuo metu įkuriamoji I ivyM; ka^
Atlanto rėmų partnerių bend 
ruomenė turėtų reikšmės ir ka
riniu ir ūkiniu bei politiniu at
žvilgiais. Pirmoje eilėje kari
niai tektų stiprinti NATO — 
siekti ir efektyvios atominės 
pajėgos. Ūkiniai, pagal prezi
dentą, suprantama ne tik ūki
nė vienybė paskirų europinių 
kraštų tarpe, bet ir glaudūs 
ūkiniai Europos saitai su Ame
rika. Muitų sumažinimas, suli-

socialinės reformos, tai tik ke
li tokios ūkinės vienybės atei
ties būtinieji uždaviniai. Paga
liau svarbūs ir politiniai tiks
lai — teks nustatyti bendrus 
tikslus, vykdyti tarpusavio pa- j 
sitarimus, be to, ypač Europos

— tai būtų prielaida sudaryti 
pusiausvyrai tarp Amerikos ir 
Europos.

Ūkiniai reikalai tebuvo 
paliesti principiniai

Kai prezidentui viešėjus Bon 
noje Baltųjų rūmų spaudos va
dovas informavo laikraštinin
kus, vienas jų Pierre įSalingerį 
paklausė, ar buvo kalbėta ir 
apie viščiukus, jų importą Vo
kietijon? Taip, tai opi tema, ir 
JAV nepatenkintos, vokiečiams 
varžant viščiukų importą. Apie 
ūkinius 'klausimus tebuvo kal

tiniam ūkio ministeriui prof. 
Erhardui. Jis turėjo progos iš
sikalbėti su prezidentu ir, at
rodo. sulaukti ir šio pakvieti
mo rudenį atsilankyti Washing- 
tone, Erhardui jau pradėjus ei
ti valdžios galvos pareigas. Vo
kiečiai turėjo progos nurody
ti savo ūkinį pajėgumą, ir tas 
pats Erhardas buvo pastebėjęs: 
“Šiaip ar taip, 15% vak. vo
kiečių eksporto patenka į JAV- 
bes, o amerikiečių įvežimas į 
Vak. Vokietiją siekia vos 4% 
viso JAV eksporto”. Dabar 
laukiama, kad kai kurie ūki
niai klausimai atsidurs specia
listų pasitarimuose.

Kaip politiniai vokiečių 
sluoksniai įvertino kelionę?
Ryšium su prez. Kennedžio 

viešėjimu Vokietijoje Vak. Vo
kietijos vyriausybė Bonnoje pa
žymėjo, kad atsilankymas ne
buvo valstybės vizitas, tačiau

bos ir jų atgarsiai turės reikš
mės rytų ir vakarų santykių 
raidoje. Užuot neaiškumų ar 
nepasitikėjimo šešėlių, dabar 
jau stebime išryškėjusį vaizdą. 
Vokiečiai įvertino ir tai, kad 
Kennedy vokiečių - prancūzų m. liepos 9 d. išleido paragini-j kuri P8^0 jam> aš negaliu su- 
sutartį laiko teisingu dalyku mą, kad tas nuostatas būtų slIaukti Pa*i«*un<>. Pasitikėda-

(Nukelta į 5 psl.) 1 vykdomas, pažymėdamas:

Popiežius Paulius VI kalbasi audiencijos metu bu prez. Kennedy. 
Šv. Tėvas priminė prezidentui, kad jie pirmą kartą susitikę 1939 
■m., popiežiaus Pijaus XII karūnacijos metu.

ant stalo karolius, apyrankes, žiedus ir skarelę —: 
tai mano dovanos Laimai.

— O čia dabar, kas per teatras? Iš kur tie daik
tai atsirado?

Seselė Barbora prieina prie manęs, paima mano 
ranką ir spaudžia ją taip atlaidžiai ir maldaujančiai:

— Rimvydai, nusiramink. Viską išklausyk kant
riai ir atidžiai. Vyriškai.

— Pašėlusi moteris! — galvoju sau. Ji per vi
są gyvenimą mane valdo ir buria. Nepajėgiu pasi
priešinti josios įtaigai. Josios vidinė dvasinė giluma 
tokia erdvi ir galinga. Ir aš be sąlygų atlyžtu.

— Aš klausau! — išstūmiu žodį ir akis atremiu 
į daiktus, išdėstytus ant stalo.

— Laima prašo juos grąžinti tau, — pasako ji.
— Netikiu! — murinu pats sau vienas panosėn.
— Tiki ar netiki, bet taip yra: Laimai jie dau

giau nebereikalingi. Ji pati atsisako jų laisva valia, 
laisvu noru. šiam josios žygiui motina prielanki, tik 
tėvas ūžauja. Ši aplinkybė mums nėra maloni, bet 
Laimos nusistatymas lieka nepakeičiamas.

— Aš tai noriu išgirsti iš pačios Laimos lūpų
— Galėsi girdėti. Ir tik žinok, kad ir sienos bus 

nebylios ir kurčios, kai judu čia kalbėsite, — pasako 
ji ir išeina.

Po valandėlės girdžiu tylius žingsnius koridoriu
je. Suvirpa širdis, užtvinsta kraujas. Laima ateina! 
Mano lūkesčių išsipildymo valanda!

Prasiveria durys, ir įeina Laima. Viena. Kaip še
šėlis. Be garso ir erdvės.

— Norėjai mane matyti? — girdžiu jos ramų ir 
skambų balsą.

— Laima! — išsprūsta iš manęs tas šiltas ir

Turime JAV nepriklausomy
bės minėjimo savaitgalį. Vieni 
ta proga gėrėjosi paradais, ki
ti gaivinsis gamtoje. Bet vi
siems reikėtų nors mažą valan
dėlę ir susikaupti, domėtis ne 
tik nepriklausomybės dienos 
progine mintimi, bet ir apskri
tai gyvenimo prasmės klausi
mais.

Paskutiniu metu kai kurie 
JAV teismo sprendimai yra 
sudarę netikslią nuomonę, kad 
šios šalies valdinėse įstai
gose religiją norima apeiti, ig
noruoti. Tai būtų netikslus šios 
šalies žmogaus pasaulėžiūros 
interpretavimas. Tikslesnės min 
ties reikia ieškoti JAV kūrėjų, 
šio krašto tėvų nubrėžtose gai
rėse.

Jau pirmasis JAV preziden
tas Jurgis Washingtonas yra 
pabrėžęs, kad šios šalies laisvė 
savo šaknis kildina iš Dievo, ir 
laisvės dvasia tol viešpataus, kol 
ši pagrindinė religinė tiesa bus 
pripažįstama ir branginama. 
Dar pirmiau, negu JAV kon
gresas patvirtino nepriklauso
mybės paskelbimą, Jurgis 
Washingtonas, organizuodamas 
laisvės kovotojų gretas New 
Yorko apylinkėse, kalbėjo sa
vo kariams:

— Pasitikėkime mūsų užda
vinio taurumu ir pagalba Aukš
čiausios Būtybės, kurios ran
kose yra pergalė...

Kai kongresas priėmė nuo
statą, kad kiekvienas laisvės 
kovotojų pulkas privalo turėti 
kapelioną, Washingtonas 1776

pilnas džiaugsmo vardas. Rodos, vienu tuo žodžiu, aš 
išsakau visa, kas nugulė mano širdyje. Ir rūpestis, ir 
nusivylimas, ir lūkestis. Manyje gimsta viltis dar ją 
laimėti sau.

Bet Laima laikosi labai ramiai, kilniai ir išdi
džiai. Josios liekną kūną dengia juodi drabužiai.

— Ak, kokia kvailystė! — galvoju sau. Ji turi 
tokį gražų kaklą, tokias gražias linijas. Ir slepia visa 
tai po tuo juodu šydu! Josios veidas be jokių užtepi- 
mų. Toks gražus ir pavasariškai šviežias. Didelės 
jos akys ramios ir drąsios, žiūri į mane be mirksėji
mo.

— Ką tu dabar sugalvojai? Žmones juokinti ir 
save apgaudinėti! — jaučiu, jog nesuvaldau nei žo
džių, nei jausmo sriauto. Aš norėčiau ją išbarti, kaip 
vaiką, ir bučiuoti, kaip mylimą žmogų.

— Per anksti būtų užgirti ar smerkti mano ap
sisprendimą. Dabar, kada mes pradėjome žaisti pa
vojingą žaidimą, kuris veda į nusikaltimą prieš Die
vo įstatymus, kito pasirinkimo neturiu—atsako Laima 
man ramiai.

— Išeik iš čia. Rasime kitą pasirinkimą.
Laima tik nusišypso:
— Išeiti. Ir vėl daryti tą patį!
— Pakeisime kryptį.
— Gal tau ir lengva tai daryti: vieną apgaudi

nėti, o kitą vilioti! Aš to daryti negaliu. Jei ką da
rau, darau iš meilės ir pasiaukojimo, — kerta ji man 
skaudų priekaištą. Aš nebesusivaldau:

— Tokiu būdu tu pati save skaudžiai apgaudinė
ji. Tu tie pašaukimo užsidarai į vienuolyną, ir tavo 
malda be vertės!

(Bus daugiau)

— Dangaus palaiminimas ir 
globa yra visais laikais reika
lingi, o ypač pavojaus kraštui 
metu.

Kai pagaliau laisvės kovose 
ties Yorktownu, Va., pasiekta 
pergalė, Washingtonas savo 
draugui į Connecticut valstybę 
rašė:

— Mūsų kovų dėl laisvės už
baigimą aš priskiriu Didžiajam 
Įvykių Tvarkytojui, ne sau. Sa
vo pasirinktomis priemonėmis 
pasiektų laimėjimų mūsų revo
liucijos eigoje niekada kitaip 
nevertinu, kaip tik Dievo Ap
vaizdos sutvarkymu.

Savo pirmoje inauguracijos 
kalboje (1789 m. bai 3 d.) Wa- 
shingtonas išreiškė savo “karš
tą maldavimą, kad Visagalin- 
čioji Būtybė, kuri valdo visatą, 
kuri vadovauja tautoms ir ku
rios Apvaizdos pagalba gali pa
pildyti žmogaus trūkumus, pa
šventintų savo laiminimu Jung
tinių Amerikos Valstybių žmo
nių laisvę ir laimę”.

Prezidento Linkodno pirma
sis mokytojas yra buvęs kata
likų kunigas Zacharijas Riney. 
Kai Linkolnas 1861 m. Ibirž. 11 
d. apleido savo namus Spring- 
fielde, išvykdamas į Washing- 
toną, atsisveikindamas jis kal
bėjo;

— Išvykstu, nežinodamas, 
kada galėsiu (ir iš viso ar ga
lėsiu) sugrįžti, su didesnio už
davinio našta, negu kad gulė 
ant Washingtono pečių. Be pa
galbos tos Dieviškos Būtybės,

mi tuo, kuris gali būti su ma
nimi ir pasilikti su jumis, ir vi
sur gali lenkti dalykus į gerą
ją pusę, turėkime vilties, kad 
viskas bus gerai. Jo globai pa
vesdamas jus, kaip aš tikiuosi, 
kad jūs savo maldose pavesite 
ir mane, aš jums sakau nuošir
dų sudie.

Argi nuostabu, kad ir viršū
nėje JAV didžiojo antspaudo, 
kurį matome ant vieno dolerio 
banknoto, yra taip ryškus Die
vo Apvaizdos paveikslas.

— J. Pr.

PRANCŪZAI PAGERBĖ 
KUNIGA-KOMPOZITORIŲ

Prancūzui kunigui Emile 
Martin, vadovaujančiam ŠV. 
Eustachijaus bažnyčios (Pary
žiuje) chorui, taipgi steigėjui 
šv. Eustachijaus Dainininkų 
draugijos, suteiktas Riterio 
kryžius. Kun. Martin yra taip
gi kompozitorius.



4 DRAUGAS, šeštadienis, 1963 m. liepos mėn. 6 d. CLASSIFIED GIJIDE
derėtų jį rengti. Žemiau pasira
šę siūlo, kad jo neruoštų nei 

i Altas, nei L. B-nė. Atrodo, kad 
i tinkamiausias tam organas bū
tų Balfas. Juk jis tiesioginiai

! rūpinasi tais birželio ivvkiu irBIRŽELIO ĮVYKIUS MININT . . . , 1Y ų
... . . .. (vėlesniais tremtiniais. Jam ar-

LAIŠKAI "DRAUGUI rr

VIENINGUMO REIKALAS

Skaudūs ir amžiams atminti 
ni birželio mėnesio įvykiai. To- čiausiai derėtų tų įvykių minė- 

' jimu pasirūpinti. Dar reikia paims dienomis įvyko faktinosios , .... ,T . , .. . , . .. įbrėžti, kad Balfui minėjimą renLietuvos nepriklausomybes zlu- . . . - . . .... . . t giant, žmones tikrai gausiai atgintas, metais vėliau pirmasis
didysis lietuvių trėmimas į Si
birą ir vėl birželio mėnesį bol
ševikų okupaciją pakeitė vokie
čių okupantas.

Šių įvykių minėjimas -yra vi
sų lietuvių bendra prievolė, nes 
nedera iš atminties išdildyti bai 
saus birželio mėnesį lietuvių 
tautai padarytas skriaudas. To
dėl jau kas metai susirenka lie
tuviai susikaupti ir vėl birželį 
prisiminti. Tik šiemet šiuos įvy
kius beveik vienos savaitės lai
kotarpyje paminėjo dvi organi
zacijos, būten Altas ir L. B-nė. 
Teko nugirsti, kad tuodvi orga
nizacijos tarėsi minėjimą ruoš
ti kartu. Bet jau lyg ir pripra
sta pas mus, kad nesusitarė, Ir 
kiekviena organizacija minėji
mą surengė atskirai. Nauda iš 
to dvigubo minėjimo menka vi
sais atžvilgiais. Tas nedidelis 
tų pačių atsilankiusių asmenų 
skaičius išnešė tik neatsakytą 
klausimą, būtent, kodėl nesusi
tarta? Jau ir “Draugo” skiltyse 
pasirašęs “kb” pabrėžė, šio dvi
gubo darbo nenuoseklumą ir 
beveik žalą, skaldant mūsų jė
gas.

Eilė savanorių - kūrėjų daly
vavo abiejuose minėjimuose. 
Pas juos kilo beveik tos pačios 
mintys, kad jau kitais — 1964 
— metais derėtų surengti tik 
vieną minėjimą. Kam geriausiai

silankys. Juk kiekvienas jaus, 
kad jo paaukotas minėjime pi- 

i nigas tikriausiai pasieks tuos 
nukentėjusius ir vargstančius 
lietuvius.

L. K. Kūrėjų Savanorių s-gos 
Chicagos skyriaus valdyba: 
J. Tamulis, J. Kaniškauskas,

J. Sabaliauskas

REAL E STAT
Namai Ir žemė pardavimui

Paskolos, perkant namus, daromos ilgiems terminams 
ir žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokėjimais.

Dėl informacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

2202 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-7747

KERELIS BROS. Construction Co.
LIETUVIŲ STATYBOS FIRMA 

Projektuojam ir statom įvairius pastatus. Sutvarkotm miesto nusi
žengimo (violations) problemas.
2301 VVEST 69TH STREET, CHICAGO — TEL. RE 7-8949

PARDAVIMUI

1958 m. MERCEDES, 4 durų 
gerame stovyje $1,200.00

1961 FALOON, 4 durų standart. 
transmisija, skubiam pardavimui. 
Kain® tik $1,025.

Teiraukitės tel. 721-5581.

IŠNUOMUOJAMA FOR RENT

Chicagoje
RESTORANAS BE VIRĖJŲ 

IR PATARNAUTOJŲ
Pirmas Chicagos apylinkėje 

restoranas, neturįs nei virėjų, 
nei patarnautojų, buvo atidary
tas Stouffer Foods korporaci- Išnuom. 2 apstatyti kamb. tre
jos, 2756 Skokie Valley rd., čiam aukšte pagyven. moteriai ar 
Highland Parko priemiestyje. vyruiWA 5-3319, adres. 6938 S. 
... . . _ . . Campbell. Savininkas gyvena ant-Visas maistas greitai gamina- ram aukšte iš kiemo
mas elektroniškais įrengimais, j_____________________________
Įmetus pinigėlį, parinktas patie Išnuomojamas didelis, ramus kam- 
kalas pašildomas ir pirkėjui per 6-“
langelį pristatomas. Iš meniu ---------------------------------------------
galima pasirinkti 32 įvairius | Marą. pk.. arti 67 ir Western iš-

, . nuom. suaugusiems 4 kamb. butasvalgius. 1 a
NEUŽBAIGS MOKYKLAS

Šiais metais apie 40,000 jau
nuolių išeis iš Chicagos aukš
tesniųjų mokyklų negavę diplo
mų. Iš to skaičiaus vienas iš 
keturių po metų laiko bus be
darbis. Diplomus gauna apie 
60,000 jaunuolių. Iš jų tiktai 
vienas iš septynių liks bedar
bis. s

rūsy. Apšildomų, karšt, vanduo, šal- 
dytuv. ir virimo krosnis virtuvėj. 
Skambinti po 2 vai. 846-6845.

Išnuom. 2 butai, 4 kamb. ir 254 
kamb. Gage Parke.

Telef. PR 8-4246.

Išnuomojami 3 apšildomi (radijato
riais) kambariai, Brighton parke. 

Teirautis po 5 vai. tel. CL-4-3041

REAL ESTATE

817,000
..7 kamb. medinis prie Marųuette 
Pk. bažnyčios. Gazo šiluma. 2 auto 
garažas.

2x5. MODERNIZUOTI BUTAI
Marąuette Pk. Alyvos šildymas. 2 

auto garažas. Turi būti parduotas 
už geriausią pasiūlymą — pasitei
raukite!

9 BUTAI PO 4 KAMB.
2 aukštų mūr. prie 60-os ir Da

men. šildomas gazo' pečiais. 68 pėdų 
sklypas. Tik $43,000.

OAK LAVVN
5 kamb. 11 meti) mūr. ant 40 pS- 

dų sklypo. Gazo šiluma. Garažas. 
$16,750.

DVI VASARVIETES
Lietuviškuose Sandūnuose. Geros 

pajamos. Maloni aplinka. Dėl senat
vės ir negalavimų turi būti greit 
parduotos.

ATSTOVAUJAME BRIEDŽIO 
DAŽUS — FABRIKO KAINA

P. LEONAS
RE AL ESTATE

2735 VVest 7Ist Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

Apart, mūrinis 12 butu, pajamų 
$12,000 kaina 5% metinių paja
mų. Nupirkęs — nedirbsi.

ALG. BUDRECKAS
2742 VV. 43rd Street LA 3-3384

Mūr. 1(4 aukšto; 5—2 mieg. jr 4 Mūrinis, 2 po C kamb. ir poilsio 
kamb. Centr. šildymas, arti mokyk- 1 kamb. lėliui švarūs butai. Sav. su

CONTRACTORS 
Mamų statyba Ir remontai

1x1illll REZIDENCINIAI,
KOMERCINIAI,

ĮS MEDICINOS IR
E KITOKĮ PASTATAI -17

2501 W<’st 69th Street 
HE 4-7482 436-5151

la, Marą. Pk„

Mūrinis 8 butai. 6 metų Marų. Pk 
Mūrinis 7 kamb.

$15,400 Marą. P-ke.
Mūrinis (i ir 5 kamb. su skiepu 

ir plačiu sklypu. Marą. P-ke.
Mūrinis, 2 po 5%, 8 metų, 37 p. 

sklypas, vertas dčmesio, Brighton P.

mažino kainą. Brighton P-ke.

Mūrinis, 4 po 4. Geriausia vieta 
30 p. sklypas, | Brighton P-ke. 37 p. sklypas. Geras 

investavimui, žema kaina.

Mūrinis. 2 po 4 kamb. Marą. P-ke. 
Central, šild. Naujas stogas, modern. 
vonios. $17,000.

ŠIMAITIS REALTY SC INSURANCE 
2737 W. 43 St. CL 4-2390

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 VVEST 69th St. 
CMcago 36, Illinois

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

STOGAI KAMINAI — RINOS
NUTEKAMIEJI VAMZDŽIAI

Dedame naujas “oopper-alloy” rl- 
nas. Jų nereikia dažyti; garantuo
tos visam laikui. Kaina ta pati kaip 
ir už galvanizuotas. Taip pat taiso
me senas rinas. išsmaliname ir i da
žome. Darbas garantuotas.

Visokius stogus talsom, atnauji
name arba naujai dengiame. Varto
jam fiber-asphn.lt. Garantuota, kad 
vanduo nepereis.

Kaminai — Mūrinaml, valomi lr 
taisomi. Taip pat įdedame vamz
džius J originalius kaminus: tinka 
gazo, alyvos ir anglies apšildymams. 
Sutaiko drėgmę.

Dažom |š lauko ir cementuojame. 
— Pilnai apsidraudę. — Nemokami 

............... 1. — Ž,apskaičiavimal. 
nos.

Atdara dieną lr naktj bei sekma
dieniais.
La 1-0047 arba RO 2-8778

DIRBAMA ŽIEMOS METU

Žemiausios kal-

V: įi : ■ z iSŽSBBKSiz=
VAKARŲ PENNSYLVANIJOS

vadovaujama lietuvių katalikų pa
rapijų Pittsburgne ir apylinkėje, 
transliuojama iš galingos stoties.

LIETUVIŲ KATALIKŲ

RADIJO VALANDA 
W E D O

Mckeesporc, Pennsylvania
kas sekmadienį nuo 1:35 iki 

2:00 valandos popiet.
BANGA 810

Visais reikalais kreipkitės adre
su: Lithuanian Catholic Hour, 
W E D O, McKeesport, Pa.
7

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiii

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minku3. Biznio reika- . 
lais kreiptis į Baltic Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadvvay, Šo. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
“Draugas".
Ililllllllllllllllllilllllllllllllllllllltllllllllll

HELP VVANTED 
Reikalingi Darbininkai

Reikalinga moteris prižiūrėti li
gonę. Naujai išdekoruotas kamba
rys su baldais, maistas ir mokes
tis pagal susitarimą. Skambinti po 
4 vai. vak. FR 6-2260.

Parduodami 11 moderniškų va- 
sarnamukų (cottages), pilnai ap
statyti, plius visi įrengimai. Gra
ži didelė vieta. Privati aikštė ma
šinom pastatyti. Prie Michigan 
ežero. Kaina $35,000. Florida Vi
lią, Union Pier, Mich. Chicagoje 
skambinti 286-9712, arba RO 1- 
3413.

MASTER DECORATING
DAŽ IMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IS LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINI 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dlkiniul 

GA 6-58*7

Tautieti!
LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS

Vienintelis ir pirmasis toks apimtimi, vienintelis toks reikšmingu
mu, reikalingiausia lietuviška knyga visiems lietuviams. 45.000 
žodžių lobynas, kirčiuotas, jablonskinės rašybos, tiksliais žodžių 
aptarimais, su gerai parinktais vartojimo pavyzdžiais, vienintelis 
geriausias kalbinis patarėjas visiems, kuriems svarbu mūsų kal
bos taisyklingumas.

Virš 1000 psl., liuksusiniame įrišime, kaina — $12.00. 
Užsakydami, siųskit kartu ir pinigus

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Str., Chicago 29, III.

We Need 
Experienced 
Salad Girls

To work in Wisconsin’s newest 
resort in Fontaną, Wisconsin.

“ABBEY ON LAKE 
GENEVA”

Steady work, good pay. 
Housing Facilities Nearby

Phone for appointment 
782-3236

PAUL BEBCHERT 
Fontaną, VVisconsin

J?

t#

DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI
MARLBOROUGH’S LITHUANIAN SELF-TAUGHT, by M. Va- 

riakcjytė-Inkenieniė, Išleido Lithuanian Catholic Press Society, 
Chicago 29, III. Antras leidimas. Knyga, padedanti pačiam iš
mokti lietuviškai. Chicago, 1958 m. 144 psl......................  $1.25

POPULAR LITHUANIAN RECIPES, compiled by Josephine J. 
Daužvardis. Antras pataisytas leidimas, išleido Lithuanian 
Catholic Press Society, Chicago, 1958 m. 128 psl.......... $2.00

JAUNAS AKORDEONISTAS, Povilas Cetkauskas. Pradinės 
akordeonistams žinios ir daugelis melodijų su gaidomis. Išleido 
J. Karvelis, Chicago, 1958 m. 112 psl................................... $3.00

ŠVENTOJI VALANDA, Nakties adoracijai namuose. Parašė 
Kun. Mateo Crawley-Boevey, vertė M. Pulauskas, MIC. Tėvų 
Marijonų leidinys, 1958 m. 64 pusi. Kaina ............... 25 centai

COOKS (Malė)
EXPERIENCED

To work in a new 
“Abbey on Lake Geneva” 

Resort in Fontaną, VVisconsin
STEADY VVORK 

GOOD PAY
Housing Facilities Nearby

Phone for appointment: 
782-3236

PAUL BERCHERT
THE ABBEY ON 
LAKE GENEVA

“Expandable”, modern. reziden
cija, kilimai, ceramikos plyteles, 
ąžuolo medis, įruoštas rūsys, par
duodam už rimtą pasiūlymą. Sa
vininkas, 7149 S. VVhipple.

Šv. Ritos parap. savininkas par
duoda 2-jų miegamų mūr. namą, 
kilimai ir kt., naujas centr. gazo 
pečius. Įkainuotas skubiam parda
vimui. Apžiūrėjimui skambinti 
HE 4-2735.

ROOMING HOUSE NORTH SIDE. 
4 blokai nuo Michigan ežero. 4800 
į šiaurę. 28 vienetai. Visi apsta
tyti. Mūr. garažas. Palikimas, 
turi būti parduotas. $35,000; įmo
kėti $10,000. Nebrangiai

SVOBODA 3739 W. 26th St. 
LA 1-7038.

Savininkas parduoda 2 sklypus re
zidenciniame rajone, Worth miestely 
ant 111 g-vės. Graži vieta. Kreiptis 
po 8 v.v. telef. YA 7-7464.

HEATING CONTRACTOR
Statome šiltu oru pučiamus pe
čius, vandens boilerius ir oro 
vBsintuvus.

Vieninteial iš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose.

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

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

Juozas žemaitis OL 6-9412
Victor Skade ST 8-9272

Pajieškojiinas
Jieškomas velionies MICHAEL 

MITCHELL (Mike Mietchel ar 
Mike Matulevičius) brolis CHAR
LES, gimęs Lietuvoje, prieš 20 me
tų gyvenęs Chicago, 111. Mykolas 
mirė 1961 m. geg. 26 d. Turintieji 
žinių apie Charles (Kazimierą) Ma
tulevičių prašomi pranešti adr.: Mr. 
Mykolas Maksen 100-17 87th Avė., 

į Richmond Hill, New York.

Savininkas turi greitai Išvažiuoti ir 

parduoda mūrinį namą. RE 7-8766

$1,900 JMOKĖTI už gerą 3-jų bu- 
tų mūr. namą, Ciceroje, apyl. 58-os 
ir 12-os. 2 po 5 kamb., pilnas rū
sys, geram stovy. 2 maš. garažas. 
Turi būti parduotas. SVOBODA, 
6013 Cermak Rd. Cicero. OLympic 
2-6710 arba Blshop 2-2162. 

Marųuette Parko centre 2x6 ir 4 

kamb. mūrinis. PR 8-6916

$6.000 METINIU PAJAMŲ. Cice
ro, 5 apstatyti butai, arti Western 
Electric, modern. vonios, mokesčiai 
tik $298, gazu apšild. $42,400, įmo
kėti $9,000. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd., Cicero. OLympic 
2-6710 arba Blshop 2-2162.

2 po 6, medinis, (sided), dujų šildy
mas, rūsys, 2 auto garaž.. 4450 S. 
Rockvvell, telef. YA 7-0988

Heating Contractor
{rengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apštldymo 
pečius ir air conditioning J nau
jus lr senus namus. Stogų rinas 
(gutters), vandens šildymui boi
lerius Turiu leidimus dirbti 
mieste ir užmiesčiuose. Darbas 
atliekamas greit lr sąžiningai. 
Apskaičiavimai nemokamai

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING A KHE'IČT MI TAU 

Telefonas VI 7-3447 
4444 8. IVestern, Chicago S, UI.

REAL ESTATE

6*2 akrai žemės prie 89th 
ir Harlem

“Raneh” namas ir 4 kiti namai. 
Savininkas duos morgičiu. Kaina 
$55,000. GArden 3-5794.

NAUJAS 2-JŲ BUTŲ MŪRINIS

4230 S. Campbell Avė.
Atidarytas sekmad. 1. iki 5 vai. 
Šviesūs ir moderniški 3 miegamų
jų butai. Karštu vand šild. Par
duodama žemiau savikainos.

VAN DALE Realty 586-7000

J. KARVELIO PREKYBOS NAMUOSE - naujose patalpose 
2715 West 71 Street, Chicago 29, III., tel. 471-1424

Rasite didelį įvairių prekių pasirinkimą, kai kurias paminėsime:
1. Visas liet. knygas, plokšteles, žurnalus, laikraščius — trumpai pasakius visą liet. spaudą.
2. Gintaro, odos, medžio lr kitus meno kūrinius su Lietuvos vaizdais, kurie primena mflsų Tėvynę.
3. Rašomas mašinėles su liet. ir kitų kalbų raidynais.
4. Laikrodžių OMEGA ir kitų fabrikų įvairiausių rūšių.
5. Siuntiniai siučiami į Lietuvą ir kitus kraštus ir Jiems įvairių medžiagų ir kitų prekių tinkamų 

siuntimui.
6. TAISOMI LAIKRODŽIAI, RAŠOMOS, siuvamos ir skaičiavimo mašinos prityrusių specialistų. 
Visko išvardinti neįmanoma, ką bepirktuinėte, pasiteiraukite J. KARVELIO PREKYBOS NAMUOSE, 
2715 VV. 71 St., Chicago 29, III., tel. 471-1424.

Apžiūrėjimui sekmadienį nuo 1 iki 5 
1629 So. 49th Avė., Cicero 

mūrin., 2x6, 3 miegam., ply telių vo
nia, 2 — maš. garaž., galima tuoj
užimti.

Savininkas parduoda 5 kamb. mūrinį 
bungalotv (expandable); 3 mieg., 7 
m. senumo. Apžiūrėti šeštad. ir sek
mad. visą dieną: 6241 So. Kedvale 
Avė.

Savininkas parduoda 6 kamb. 
mūr., dujų karšto vand. šildymas, 
spint. virtuvė, plytel. vonia, virim. 
krosnis, skalbimo ir džiovin. ma
šinos, užuolaid. ir kilimai. Daug 
priedų. $19,200, 6531 S. Campbell.

Platinkite “Draugę”

BEVERLY HILLS
6 kambarių namas — $18,900 
VVHITNEY STAPLES, CPM 

Vytautas Tapulionis 
Realtor

373-2666 239-0691
Miami, Florida______ Chicago, III.

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

Taverna ir 6 kamb. butas Gage 
pk. Gerai einąs biznis. Galima tuoj 
pat perimti. Tvirtas, graž. mūr., nau
jas stogas ir nauj. šildym. Apsauga 
nuo potvynio. Garažas, Dėl šeimyni
nių priežasčių- skubiai parduoda už 
$26,900.

8 kamb. niūras, Marą. Pk., 5 dide
li mieg., platus sklyp.. garaž., galite 
tuoj užimti. Tik $18,800.

2 tt infir. Brigh. Pk. Platus
sklypas, garaž., labai gerame stovy
je. Pirksite už $18,500.

Marą. pk. 7 m. senumo dideli ir 
gražūs 5 % kamb. "eKpundable". 
Modern. {rengimai, pilnai apsaug. 
nuo potvynio rūsys. 30 p. sklypas. 
2 maš. niūr. garažas. Tik $24,500.

Modern. 6 didelių kamb., 2-jų me
tų senumo rezidencija. įmontuoti vir
tuvės pečiai, 2 puikios vonios. Radi
jo sistema. Platus sklypas. 55-os lr 
Kedzie apyl. Tik $26,500.

8 metų senumo kampine krautu
vė ir 4 kamb. (2 mieg.) modernus 
butas. Puiki judri vieta, tinka bet 
kokiam bizniui. Rūsys apsaugotas 
nuo potvynio. 2 auto mūro garažas. 
Parduos su nuostoliu.

14 butų apaitmentlnis, Marą. p-ke. 
didelės pajamos. Pirksite nebrangiai. 
Sav. duos morgičiu.

Apynauju 7 kamb. rezidencija, ži
dinys ir 4 dideli mieg., 2 vonios, la
bai modern. virtuvė, centrai, oro vė
sinimas, kilimai ir kiti geri priedai. 
Platus sklypas, garažas. Tik $33,000.

12 butų, metų, modernus pa
statas, labai geras pirkinys. Teirau
kitės.

2 po 5 kainb. med. Karšto vand. 
naujas šildymas gazu. Nauja elektr. 
Pilnas rūsys. Alumin. langai. 30 p. 
sklyp. 1 auto. garažas. Gage p-ke. 
Už $18,900.

5 kamb. med. Naujas karšto vand. 
šildymas gazu. Pilnas rūsys, 2 auto. 
garažas. Netoli mūsų įstaigos.
$1 1,900.

4 butų gražus mūras. Alumin. lan
gai, 2 auto. mūro garažas, Marą. P- 
ke. Savininkas finansuos.

2 po l> kamb. mūr. 2 atskiri karšto 
vand. šildymai. 2 auto garažas. M. 
p-ke. $29,500.

2 po 4(4 kamb. mūras, 10 metų, 
karšto vand. šildymas gazu, kilimai, 
gražiai Įrengtas poilsio rūsys, alum. 
langai, 2 auto. mūro garažas, M. p- 
ke. $35,400.

3 butų mūras. Karšto vand. šildy
mas gazu, alum. langai, 2 auto, mū
ro garažas, Brighton p-ke, $24,000.

2 po 5 kamb. ir 4 k. mūras, atski
ri šildymai gazu, nauja elektra, 
Bridgeporte. $15,500.

7 kamb. niūr. Karštu vand. šildy
mas gazu. Dideli kambariai, 1 % au
to. garažas, platus sklypas, M. p-ke. 
$19,500.

(i po 5 kamb. mūras ant dvigubo 
sklypo, alum. langai, S auto. mūro 
garažas. M. p-ke.

NERIS REAL ESTATE
6924 S. Western Avenue Telef. 471-0321

Prieš parką didelė, kelių metų, 
6(4 kamb. rezidencija. Centrl. oro 
šaldymas, daug priedų. Teiraukitės.

Naujas puikus 2-jų butų po 5 % 
kamb. mūras. Arti Jaunimo Centro, 
įrengtas sausas rūsys, garažas, alu
min. langai. Žema kaina

2- jų butų, platus. 11 metų niūras. 
Tinka mažai šeimai pajamoms gau
ti. Garažas. Arti parko. $23,800.

3- jų butų beveik naujas mūras 
prie parko. Platus lotas, šalia įva
žiuoti garažas. $35,500.

.Vlodern. 11 butų, 2 metų niūras. 
$17,500 nuom. Graži vieta. $129,000.

2 butų mūras, 6 ir 7 kamb. 2 au
to. mūro garažas Naujas gazu šild. 
Nuomos $125, Marą. p-ke. $27,900.

(Soras 2 butų mūras Brighton p- 
ke, 6 ir 7 kamb., gazu šild. $17,600.

Mūr. (i kamb. ant 32 p. loto, nau
jas alyva šildymas, nauji karpetai, 
naujas viduj, $14,500. Įmokėti 2,000.

Liuksus nauja rezidencija. 6 kam., 
karpetai, plytelėm išklotas sausas 
rūsys, garažas, prie parko. Pamatę 
norėsite to namo. $27,500.

2 aukštų, (i kamb. mūro reziden
cija su pajamom. Arti 61-os lr 
Campbell. $20,000.

1 (4 aukšto med., sutvarkytas di
delis sklypas ir butas ir geras prie
das pajamoms iš kito buto. $14,700.

Biznis. 2 puikūs butai ir lotas. 2 
aukštu mūras. Gage parke. $23,700.

Platus 45 p. lotas Beverly Terrace 
'rajone. Parduos pigiai. 10,500.

Naujas modernus 5% kamb. mū- 2 luitų mūras, naujas gazu šildy
tas, arti mūsų, 28 p. lotas. $19,500. Imas. alum. langai, garažas. $26,000.

K. VALDIS REAL ESTATE
2458 West 69th Street, RE 7-7200 ar RE 7-8534

IŠ NUOTRAUKŲ — GERIAUSIŲ 
NAMŲ PASIRINKIMAS

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS

VAL. kasdien 9 v. r. iki 9 v. v., šeštad. ir sekm. 9 v. r. iki 5 v. p. p
6455 So. Kedzie Avenue. Tel. PRospect 8-2233

Med. 4 kainb. ant 33 p. loto. M. 
p. $10,000

Maisto krautuvė su namu, įrengi
mais ir prekėmis. Gage p. $20,000.

Med. I (4 a. 3 butai, žemi taksai, 
M. p. $17,500.

Mur. 7 kamb. —- 5 apačioj. 2 vir
šuj. 35 p. lotas, M. p. $18,500.

Mūr. 5 kamb. M. p. Garažas. Sku
biai _už $15,800.

Mūr. 2 po 4 ir 2 rūsy, mūr. gara
žas, naujas šild. Brighton p. 24,500.

Mūr. 2 jai 4 ir garažas, 2 bl. iki 
mokyk., Brighton p. $16,800.

Med. 2 po (I, garažas, naujas šild., 
rūsys, B. p. $14.500.

Mūr. 1(4 a. 8 metų, 5 kamb., 3 
mieg. apačioj ir 4 kamb. viršuj, ga
raž, platus lotas, M. p. Tik $33,000.

Mūr. G kainb., garažas, platus lo
tas, graži M. p. vieta, $16,600.

Med. 7 kamb, 4 mieg., garažas, 
rūsys, platus lotas. $16,900.

Pajamų namas, 2 blokai nuo mū
sų įstaigos, 3 mieg. 1-me a., $14.800.

Mūr. 1(4 a. (5 ir 4) garažas, di
deli kamb., M. p.. $23,800.

A. KAIRYS REAL ESTATE
2501 W. 69th ST., NE 6-5151 ar HE 6-2099

7 kamb. med. M p-ke Šildymas 
gazu.. Garažas. $16.500,

3 apart. mūr. M. p-ke. Atskiri 
šildymai. $33,000.

12 apart, po 4 kamb. Met. paja
mos virš $13,000.

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

Marąuette Parke mūr. 6 kamb. 
bungalotv. Dideli kambariai. $18,900.

Mūr. 1 (4 aukšto, 2 butai po 5 
kainb. $22.000.

Marąuette P-ke mūr 4 kamb. 
bungalotv, 8 metų senumo. 42 p. 
sklypas. $17,900.

Gage Parke mūr. biznio namas. 
$300 pajamų per mėn. ir butas 6 
kamb. savininkui. Pirksite labai ma
žai įmokėję. Pardavėjas pagelbės fi
nansavime. $32,000.

Mnrąuette p-ke mūr, biznio namas. 
"Beauty salon” ir 6 kamb. butas su 
3 mieg. Geras pirkinys. $24,900.

VAINA REALTY
2617 W. 71st St. RE 7-9515

Dėl ligos ir senatvės savininkas 
priverstas greit parduoti 84 metus 
veikiantį valgyklos biznį ir namų su 
modern. butu. Ideali vieta valgyklai 
ir gyventi.

A. Norkus Real Estate
2408 W. fllst St. WA 5-5030

ĮSIGYKITE DABAR !

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

yra gaunamas Drauge. Jama yra 
visos reikalingos maldos lr gies
mės bei liturginiai nurodymai 
Išleido Kunigų Vienybė. 2 patai 
svta laida Kaina $3.50 Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W 
OSrd St.. Chicago 29. III

Perskaitę "Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti.

$12,500 — medinis. 4 ir 2 kamb. 
Rūsys, pastoge, garaž. Gaso šiluma.

910,500 — 3 butai: 6, 4 lr 4 Ir 
krautuves patalpa, Geras pirkinys 
nagingam žmogui.

18,500— 4 butai, 2 — 4 — 4 — * 
kamb. $226 pajamų per men.

ŠATAS REALTY
4936 W. 15 St., Cicero 

Tel: OL 0-2233; OL 2-8007
INCOME TAX SERVICE

ŠIMKUS
REALTY — NOTARY PUBLIC
4259 So. Maplewood Avė.
Telef. 254-7450 arba 927 -2046
Gražus, pajamų mūras 6. 4, S lr 

2 k. Brighton parke. $366.00 mėn. 
pajamų, kaina tik $82,000. Platus 
sklypas.

1 (4 a. šviesių plytų mūras. 5 (4 lr 
4 k. Naujas šild. modern. Brighton

j parke. $24,000. Pamatykite.
5 kamb. bung. 8 m. senumo kaip 

i«lė puikioj vietoj, netoli 65 lr Pu
laski. 87 p. skl. Tikrai vertas $19,000.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllll
Apsimoka skelbtis ‘•DRAUGE", 

nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

asphn.lt


Los Angeles Lietuvių Bendruomenės jaunimo ansamblio tauti
nių šokių grupė su vadove Ona Razutiene (dešinėje), šalia šven
tės vadovo inž. B. Nainio. Kairėje matyti prof. Biržiška.

Nuotr. V. Noreikos

I vyriausias šventės rengimo va-
! dovas inž. B. Nainys.

— Kaip šventės parengimo 
darbai? Kaip šokiai?

— Darbas sunkus, bet viskas 
jau gerame kelyje. Esu labai 
dėkingas programos komisijos 
pirmininkui L. Sagiui, kad jis
taip uoliai įsijungė į šį darbą. 
Apie tai jis pats gali geriau 
pasakyti.

Prisilenkęs prie L. Sagio
trumpo atsikvėpimo metu, už- 

pilnas amerikiečių keleivių, guo jciausju. 
džiai ibeiklausančių skambių 
lietuviškų dainų. Visi teiravosi, 
kas mes tokie esame, iš kur ir

Chicagoj ir apylinkėse
LOS ANGELES ŠOKĖJAI . šokėjos dainavo lietuviškas dai- 

PIRMIEJI ATVYKO Į ŠOKIŲ nas. Mūsų vagonas buvo nuolat 
ŠVENTĘ

Trečiadienį, liepos 3 d., Jau
nimo Centre pasirodė pirmosios 
ir tolimiausios šokėjų kregždės
į II Tautinių Šokių šventė. Tai į kur vykstame su tokiomis gra 
Los Angeles Lietuvių Bendruo- žiomis dainomis ? 
menės jaunimo ansamblio šo- į Vos tik iš kelionės atvykę, 
kių grupė, vadovaujama Onos losangeliečiai tuoj pat turėjo 
Razutienės. Traukiniu atvyko čia šokių repeticiją, kurią ko- 
dvidešimts keturi šokėjai. Jau- regavo Bruno Shotas. 
niausios grupėj šokėjos ir šokė

Yra lengva aprašinėti lietu
viškų tautinių šokių istoriją, 
nagrinėti, iš kokio krašto jie 
kilę, kas ir kokiame amžiuje 
pradėjo šokti blezdingėlę ar vė-

Buvo įdomu pakalbėti kelis ; darą. Lengva yra reikšti ant 
žodžius su grupės šokėju Erd. J popieriaus, kaip entuziastingai 

diminas Gudauskas, Danutė Ba Janulaičiu, kaip minėta, nese-1 visi tuos šokius šoka ir su ko- 
rauskaitė, a. a. prof. M. Biržiš- nai atvykusiu iš Lietuvos. kiu karštumu visuomenė tuos

jai yra 13 metų amžiaus — Ge

kos anūkė ir kt. Vyriausias am 
žlumi šokėjas yra iš pavergtos 
Lietuvos. Tolimuosius šokėjus 
pasitiko vykd. komiteto pirmi
ninkas B. Nainys.

— Kaip laimingai sekėsi ilga 
kelionė?, — klausiu, vadovės
O. Razutienės.

— Kelionėje išbuvome 42 va
landas ir ji sekėsi labai gerai

Ar Lietuvoje dabar šoka šokėjus remia ir žavisi mojuo-
tautinius lietuviškus šokius ?

— Šoka, bet nedaug. Jeigu 
yra kokios šventės, tai didesnę 
programos dalį sudaro rusiški 
šokiai ir jų dainos..

— Kaip patinka šioje šalyje?
— Viskas čia man labai pa

tinka, viskas gerai. Greit apsi
pratau ir niekada nebenorėčiau

įjamomis skrybėlėmis ir nosinai
tėmis. Perskaičius tokius straip 
snius, kiekvieno širdis apsidžiau
gia ir su ramia sąžine jis vėl 
nuklysta prie kasdieninių rū
pesčių, nes tautinių šokių rei
kalas nesudaro jokios proble
mos.

ir laimingai. Visi kelione buvo Į grįžti atgal, kol ten viešpataus 
labai patenkinti ir sakėsi nė svetimieji...
vienas nepavargęs.

— Ką veikėte ir kaip pralei
dote tokią ilgą kelionę trauki
niu?

Visą

Filmų aktorė Rūta Kilmony- 
tė iš Hollyvvoodo atskrenda į Chi 
cagą šiandien, šeštadienį, liepos 
6 d. Ji bus Šokių Šventės prog-

nemiegojimo laiką ramos pranešėja.
---

Alb. V-s

50
50

50
Our 50th Year...

5V2% Dividendai už bonų 
sąsk. dabar 4%%; 
5% — 4 m. planas; 
5% % — 8 m. planas.

švęsdami savo 50 m. sukaktį, mes pradedame NAUJĄ 
TAUPYMO BODĄ, leidžiantį atidėti taksų mokėjimą iki 
plano pabaigos. Leiskite parodyti Jums, kaip patogu 
taupyti paštu ir gauti stambius 5Vz% dividendus.

DOVANOS už $100.00 sąsk. atidarymą arba tokios pat sumos pridė
jimą prie jau turimos. Pasirinkite bet kurią iš žemiau išvardintų 
dovanų sau ar savo draugui.

Visur tinkamas stalas, lengvo 
tvirto metalo, stipriomis aliu
minijaus kojomis. Tinka vi
duje ir lauke.

12 gabalų pusryčių setas. Puikūs pieno baltu
mo indai. Tinka svečiams ir kasdien.

Moteriškas vasarinis 
rankinukas. Daili pini
ginė, balta, margomis 
gėlėmis. Tinka visoms 
vasaros suknelėms.

Krepšys. Gra
žus, su pamu
šalu, stiprios 
plastikos, tin
ka maistui, 
pliažo ar pik
niko daiktams.

Sodo įrankių setas. 3
metalinių įrankių se
tas. Tinka daugeliui 
sodo darbų ir visiems 
darbams pievoje.

Midland Savings
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 Archer Avė., Chicago, III.

CL 4-4470
Visos sąskaitos apdraustos iki $10,000 

J. V. Valdžios agentūroje.
(STEIGTA 1914

daugiau pagalbos. Turint tam 
tikrą sumą pinigų, metiniam šo 
kių grupės biudžetui padengti, 
būtų galima išsinuomoti repe
ticijoms tinkamesnes patalpas, 
pasikviesti nors ir dalinai atly
ginamą muzikantą, šie du daly
kai yra kiekvienai grupei gyvy
binės reikšmės.

Kiekvieno jaunuolio laisvalai
kis dalinasi į begalinį skaičių 
užsiėmimų, neįskaitant jo tiesio 
ginės ir pirmaeilės pareigos — 
mokyklos. Visos organizacijos 
stengiasi išvystyti aktyvų vei
kimą ir daro tai visai neatsi
žvelgdamos į faktą, kad jų na
riai priklauso ne vienai,, o ke
liems kultūrinio veikimo židi
niams. Ir čia prasideda dalini
masis tuo pačiu asmeniu kelio
se vietose tuo pačiu laiku.

MOS KOLONIJOSE

Gardner, Mass.
— Šv. Petro ir Povilo dr-jų 

rengtas metinis piknikas birže
lio 22 ir 23 dienomis pasisekė 
ir liko gražaus pelno. Buvo 
svečių iš kitų iųiestų.

— Juozas Bekeris gavo liūd
ną žinią iš pavergtos Lietuvos, 
kad ten po ilgesnės ligos mirė 
jo tėvas Vincas Bekeris, sulau
kęs 74 metus. Palaidotas Juo
dupėje, Rokiškio apskr.

— Stasys ir Edna (Tunkū- 
naitė) Vaškeliai susilaukė duk
relės. Jie augina sūnų Paulių ir 
gyvena Framingham, anksčiau 
Edna gyveno Gardneryje.

— Lietuvių klubas yra par
duodamas. Gaila, kad jau neiš
silaiko. Lietuviai užlaikė gražų 
vasarnamį prie gražaus ežero 
ir kviečia lietuvius iš kitų mies
tų apžiūrėti. Yra ant Route 2, 

i prie lauko kino teatro.
Garmiškis

PAGERBTI IR DALYVAUTI
Susitikimas su Tautinių šokių šventės rengimo vyr. 

vadovu B. Nainiu ir programos vadovu L. Sagių

Pluša aną sekmadienio po- šitą blogybę labai pataisytu- tis, o ne nuo jų bėgti. Mano 
pietę su jaunimu Tautinių šo- me, prašydami jaunimo daly-' nuomone, dalis šios kaltės krin- 
kių vadovas L. Sagys, atskri- vauti tik mažame skaičių orga- ta mums varesniesiems, 
dęs iš Clevelando, Ohio, o čia nizacijų. šokėjas, šalia šokių
pat žiūri, kaip eina repeticija, grupės, neturėtų priklausyti j

— Gal keletą minčių apie 
Tautinių šokių šventei pasiren
gimus?

daugiau, kaip vienai ideologinei 
organizacijai.

Vadovams sunku išlaikyti šo
kėjus grupėse ilgesnį laiką. Iš
ėjus šokėjui, dažnai subyra ir 
visos grupės repertuaras. Tu- 
niu gyvų pavyzdžių, kurie liu
dija, kad kai kurios grupės 
ruošėsi visus metus ir galų ga
le turėjo atsisakyti savo užsi
brėžto plano — dalyvauti Tau
tinių šokių šventėje, nes: “da
lis šokėjų išsilakstė”. Jų pakei
sti strumpu laiku neįmanoma.

Mūsų jaunimas turėtų di
džiuotis savo lietuviška mokyk
la, dainų ar šokių grupėmis.

Mano galutinė nuomonė, ne
sigilinkime ir nesiginčikime dėl 
šokio kilmės ar detalės, bet 
konkrečiai stenkimės padėti dir 
bančioms grupėms. Remkime 
jas ne atliekamu, bet reikalin
gu skatiku, atitrauktu nuo vie
no ar kito nebūtino reikalo. Ne
kalbėkime namuose jaunimui 
apie tautinius šokius, kaip apie 
paskutinį ir nereikalingiausią 
užsiėmimą. Tie šokiai išmoko 
mūsų vaikus drausmės, susi
klausymo ir duoda jiems taip 
reikalingos šiame krašte gim
nastikos.

Gi svarbių svarbiausia, atvy
kime visi į antrąją Tautinių Šo-

Jie turėtų savo noru į jas verž- kių šventę rytoj. —Ps.

A.t A. VACLOVAS ŽUKAS
J va jam ši svetima žemelė. Jo prasidės rūgs. 29 d. Kardinolo 

Lietuvos karo aviacijos ka- Karo aviacijoje tarnavo iki pir- §eįmaį reįškiu širdingą užuojau- I manymu, šis susirinkimas užsi- 
pitonas a. a. (V. Žukas staiga mosios bolševikų okupacijos, tą Kazys Ališauskas j tęs ilgėliau.
mirė š. m. birželio 22 dieną Chi- kol mūsų aviacija buvo panai-____________________________ ________________________________

kinta. Karui prasidėjus ir kei-• 
či antis okupacijoms, dalyvavo

cagoje.

Velionis gimė 1908 m. sausio 
26 d. Kaune. Tėvas buvo rusų 
valstybinio banko tarnautojas,

partizanuose.

Vokiečių okupacijos metu
1909 m. buvo perkeltas į Rusiją 1 dirbo Žemės Ūkio rūmuose ir 
— Orio miestą, tolimesnei tar- Zoologijos sode. Nuo vokiečių
nybai. Persikeldamas į Orią, iš
sivežė ir visą šeimą. Tad Vac-

suėmimų ir išvežimų Zoologijos 
sode ir sodo triolbėsiuose slap-

lovas savo vaikystę praleido Ru i stėsi daug žmonių. Jiems a. a
sijoje, kur ir pradėjo mokslą. 
Revoliucijos laiku draug su vi
sa šeima kentėjo badą. 1921 m. 
draug su tėvais grįžo į Lietuvą, 
apsigyveno Kaune. 1929 m. bai- 

stojo

Bet sąlygos dirbti nėra leng
vos. Kai kurių grupių vadovai 
dirba tiesiog neįsivaizduojamai 
sunkiai. Grupės vadovas savo
mis kojomis stengiasi užpildyti
trūkstančio šokėjo vietą, savu “Aušros” gimnaziją 
balsu pavaizduoti nesamą muzi- i Karo mokyklą, kurią baigė 
kantą, o rankomis dėsto naujo i 1932 m. jaun. leitenanto laips- 
šokio brėžinį. Aš manau, kad niu-
šitos dešimtdarbystės būtų labai 
lengva išvengti, jeigu Bendruo-

Augo gausioje šeimoje — 2 
broliai ir 5 seserys. Tėvų dide-

Vaclovas teikė pagalbą. Antrą- 
jaiz bolševikų okupacijai artė
jant, pasitraukė į vakarus. Pra 
džioje apsistojo Vienoje, vėliau 
persikėlė į Passau. Sulaukus ka 
ro pabaigos, apsigyveno Augs
burgo ištremtųjų stovykloje. 
Trumpą laiką dirbo darbo kuo
pose, vėliau švietimo srity—pla 
tino spaudą Augsburgo stovyk
loje.

menės nariai teiktų grupėms jįu rūpestingumu veik visi vai-1 Prasidėjus emigracijai, atvy-
kai baigė aukštąjį mokslą. Dvi j ko į JAV. Apsistojo New Yor-
seserys: Česlovą AbaraviČienė 
ir Galina Gliaudelienė — medi
cinos gydytojos, Jadvyga Gau- 
dušienė —teisininkė, brolis Vy
tautas inžinierius - karininkas, 
kitos seserys irgi lankė Lietu
voje universitetą, bet karo są
lygos sukliudė baigti mokslą.

Baigęs karo mokyklą, Vario

ke, Čia sunkiai sekėsi įsikurti, 
tad persikėlė į Chicagą, kur 
pavyko gauti pastovų ir gan 
gerą darbą. Dirbdavo daug ir 
ilgai. Sielojosi pavergtos Tėvy
nės reikalais. Dalyvavo visuo
meniniame lietuvių gyvenime. 
Priklausė lietuvių veteranų Ra
movės sąjungai. Skundėsi svei-

vas tarnavo artilerijoje, 3-čia- katos bei jėgų stoka, bet nie- 
me art. pulke. Bet jį visą laiką kuomet nesiskundė širdimi, nuo 
viliojo aviacija ir jis ten per- kurios sutrikimų staiga mirė. 
sikėlė. Baigęs atitinkamus kur- j Paliko liūdinčią žmoną Tek- 
sus, tapo karo lakūnu - žvalgu, lę, bebaigiantį universitetą sū-

A. -f- A.
POVILAS KUNSTMANAS

Gyveno 6616 So. Marshfield Avė., Chicago, Illinois.
Mirė 1963 m. liepos 4 d. 7:30 vai. ryte.
Gimė 1895 m. rcružčh mčn. 15-tą, dieną, Lietuvoje, Žaga- 

rėje. Amerikoje išgyveno 12 metų. Mirė po ilgos ligos.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona, duktė Gražina, 

sūnūs Ričardas, Aleksas, marti Sofija, žentas Bronius ii; anū
kai. Vokietijoje yra sesuo Irena.

Kūnas pašarvotas Stepono C. Lackawicz koplyčioje, 2424 
West 69 Street.

Laidotuvės Įvyks pirmad., liepos 8 d., iš koplyčios 10 vai. 
ryto liūs atlydėtas j bažnyčių, 6641 So. Troy St., kurioje Įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į kapines.

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

Nuliūdę: žmona, duktė, sūnūs ir kiti giminės.
Laidot. direkt. Steponas Lackawicz. Tel. RE 7-12 13.

Mielam lietuviškų filmų bendradarbiui 

A. + A.

VALIUI STASIŪNAICIUI
mirus,

jo žmonai, dukrelėms, sūnui Vytautui ir 

giminėms nuoširdžių užuojautų reiškia 

ALGIRDAS GUSTAITIS

DRAUGAS, šeštadienis, 1963 m. liepos mėn. 6 d. 5

VOKIETIJOS ŽEMĖJE VYKUSIĄ 

DVIKOVĄ PRADĖJO KENNEDY
(Atkelta iš 3 psl.) šaky yra žmogus, pasiruošęs

I garbingai tartis, tačiau kietai 
ir kad jis yra supratęs tų abie- pasiryžęs išlaikyti visus reika- 
jų tautų istorijos nubrėžtą pa- lingus principus. Pagaliau ir 
dėtį.

Visos didžiosios vokiečių par
tijos taip pat sveikino prezi
dento kelionę, jos eigą ir gali
mus padarinius. CDU frakcijos 
pirm. von Brentano pabrėžė, 
kad kelionė lemtingai prisidė
jusi prie pasitikėjimu paremtų 
abiejų kraštų — Vak. Vokieti
jos ir JAV santykių hei bend
radarbiavimo. FDP — laisvųjų

socialdemokratai, prezidento po
litinę kalbą apie Vakarų vie
ningumą Frankfurte laikydami 
ypatingai svarbią pastebėjo 
kad dabar bus dar labiau išsi
skyrusios JAV ir prancūzų 
sampratos. Šiuo požiūriu neteks 
stebėtis, kai neutraliųjų Euro
pos kraštų spauda, ryšium su 
Kennedžio ir gen. de Gaulle ap
silankymais iškėlė užuominą —

demokratų vadovas Mende pa- Bor‘.na bus atsidūrusi tarp Ken-
žymėjo, — įsitikinta, kad ga
lingiausio pasauly krašto prie-

nedžio ir generolo de Gaulle, 
tad tarp dviejų girnų.

nų Kęstutį ir antro kurso stu
dentę dukrą Kristiną.

Po gedulingų pamaldų Švč.
P. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje, birželio 26 d. palai
dotas šv. Kazimiero kapinėse.

Amžiną atsilsį. Tebūna leng-

ILGAS VATIKANO SUSIRIN
KIMAS

( Chicagos arkivyskupas kar
dinolas Albert Meyer, grįžęs iš 
Romos, pareiškė, jog jis tikisi, 
kad II-asis Vatikano visuotinis 
Bažnyčios susirinkimas neužsi
baigs su antrąja sesija, kuri

A. -j- A.
PAUL P. W I L K A S

Gyveno 214 4 Went 39 Street.
Mirė liepos 4 d., 1963, 9 vėl. IS ryto, sulaukęs pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoj. Kilo iš Panevėžio apskr. Amerikoj išgyveno 62 m,
Pasiliko dideliame nuliūdima žmona Bernice Norkaitė, sūnus 

ltaymond, marti Mary Ann, anūkas Kenneth, brolienė Margarl- 
te Vilkas su šeima, pusbrolis John Wilkas su šeima, žmonos 
broliai. John Norkus su šeima ir Krank Norkus su šeima.

Lietuvoje liko dvi seserys su šeimomis.
Kiti R-tminės. draugai ir pažjstami.

Priklausė “Whlte Star” klubui, Utenos d-jai, Lietuvių Pilie
čių klubui, (pylės ir Suvalkiečių klubams.

Kūnas bus pašarvotas šeštąd. 2 v. p. p. John K. Eudeikio 
koplyčioje, 4330 So. California Avė.

I-aidotuvės Įvyks pirmad., liepos S d., iš koplyčios 9 vai. ry
to bus atlydėtas i St. Aruos parapijos bažnyčią, kurioje Įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnus ir kiti giminės.
lJtidot direkt. J. K. Eudeikis. Tel. LA 3-0440.

JOHN W. PACHANKIS (Patch)
Member Lithuanian Chamber of Commerce of Illinois

MONUMENTS
CHESTER VITKAUSKAS (Vitkus)

Lietuviai Prekybininkai
6819-21 S. Western Avė., GRovehiU 6-3745

GRAŽIAUSIŲ PAMINKLŲ PASIRINKIMAS
Atdara kasdien ir sekmadieniais iki 5 valandos.

PASINAUDOKITE 
“DRAUGO” SPAUSTUVES 

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvė* 
visoje Amerikoje.

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas 
knygas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikš
mingiems gyvenimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos dar
bų, kurių dienraščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti.

DRAUGAS turi atlikti daug spaudos darbų, kad galėtų 
Išsilaikyti ir daryti pažangą. Kiekvienas spaudos darbas 
duotas DRAUGO spaustuvei, yra parama dienraščiui.

Kviečiame visas organizacijas ir programa vadovus bei 
titus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU
GO spaustuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

Remkite DRAUGĄ, kuris palaiko lietuvių kultūrinį gy
venimą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaus
tuvei.

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adreau:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILL. — TEL. LU 5-9500

Pasinaudokite “Draugo” Classificd skyriumi



8 DRAUGAS, šeštadienis, 1963 m. liepos mėn. 6 d.

X L. Šimutis, A. Rudis, A. j 
Poškienė ir dr. V. Šimaitis (ke 
turi čikagiečiai) yra išrinkti į 
lietuvių R. K. Susivienijimo 
Amerikoje centro valdybą. Į 
konstitucines komisijas Cleve-! 
landė įvykęs seimas išrinko 
šiuos: M. šrupšienę, Loretą Sta- 
kienę, Antaną Rudį, Jr., Kazį! 
Rubiną, Igną Sakalą ir P. Zel- 
bą. Jaunimo laikraščiams — 
“Ateičiai”, “Eglutei” ir “Vy
čiui” seimas paskyrė po $500. 
Taip pat nutarė įstoti į Lietu
vių Fondą, pradžiai įmokant 
$200. Šiluvos koplyčiai Wa- 
shingtone suteikta $500 auka.

X Menininkų klubas prane
ša, kad buvęs Čiurlionio Gale
rijos įgaliotinis, patyręs, jog 
Menininkų klubas šokių šventės 
metu, liepos 6 — 7 d., laikys 
Čiurlionio Galeriją atidarytą 
gausiems svečiams iš visų J. A. 
Valstybių. Menininkų klubą ap
skundė Cook apskrities vyr. 
teismui, reikalaudamas, kad tei 
smas uždraustų ją atidaryti, 
nes, girdi, tomis dienomis lan
kytojai gali išvogti ar sužaloti 
paveikslus. Teisėjas, išklausęs 
abiejų pusių, skundą, kaip ne
pagrįstą, atmetė. Todėl Čiur
lionio Galerija lankytojams bus 
tikrai atidaryta, kad visi galė
tų mūsų menininkų kūryba pa
sigrožėti.

X Aukščiausios kokybės ita
liškų ir vokiškų pianų, o taip 
pat ir vartotų, rasite lietuvių 
pianų krautuvėje, 6134 West 
Roosevelt Rd. Krautuvė atdara: 
Ketv. 1-9 v. Penkt., šešt. ir 
Sekm. 1-5 vai. p. p. (Sk.)

X Alvinos ir Prano Odinų va
sarvietė “Venta” Union Pier, 
Mich., parengta vasarotojams, 
buteliai po 3 ir 4 kamb. (su 1 
mieg. ir 2 mieg.). Galima pasi
naudoti dar laisvais, butais iki 
liepos 13 d. ir nuo rugpiūčio 
1 d. Kreiptis telefonu pas P. 
Odiną, Chicagoj 737-9723 arba 
į Union Pier, Mich., Lakeside, 
Mich., 8510 po 7 vai. vakaro.

(Sk.)

X Lietuvių Auditorijoj š. m. 
liepos 7 d. J.A.V. ir Kanados 
Tautinių šokių šventės dalyvių 
ir svečių pasilinksminimas - už- 
baigtuvės. Šventės dalyviams ir 
darbuotojams įėjimas nemoka
mas. Gros A. Markausko orke
stras. Pradžia 7 vai. vak. (Sk.)

X Vienintelė vieta kur gali
ma gauti lietuvišką citrininį li- 
kierį, B. Pakštas, 2801 W. 38 
St., YA 7-8722. (Sk.)

X II Tautinių šokių Šventės 
bilietai 1963. VU. 7 d., sekma
dienį, nuo 10 v. ryto bus par
duodami tik International Am- 
phitheatre, S. Halsted, & 42nd 
Str. Kiekviena kasa turės tik 
vienos kainos bilietus, būtent, 
po $6, po $5, po $4, po $3, $2. 
Ant kiekvienos kasos bus taip 
ir parašyta. Prašome pirma per
skaityti tuos užrašus, kad eitu
mėt tiesiog į norimą kasą.

(Sk.)
Reikalingas lietuvis namų 

pardavėjas. Geros sąlygos nuo
latinis darbas. Jei nepatyręs, 
apmokysime. Būtina J.A.V. pl- 
lietuvė ir automobilis. Valdis 
R. E. 2458 W. 69 St., RE 7- 
7200. (Sk.)

X Irena Moseenifiaitė, Miss 
Lithuania Prekybos ir Pramo
nės parodoj Chicagoj, visos pa
rodos gražuolių rinkimuose lai
mėjo antrą vietą. Pirmąją vie
tą gavo ispanė, trečiąją pasida
lino vokietaitė ir graikė..

X Liepos 14 dieną planuoja
mi du dideli paradai ir susirin
kimai, būtent: Pavergtųjų Tau 
tų Grant Parke, ir Dariaus Gi
rėno posto, Marąuette Parke. 
Vienas iš jų turėtų būti atidė
tas liepos 21-ai dienai. Reko
menduotina komitetams susi
tarti. Dariaus-Girėno Posto ko- 
mandierius yra Vito A. Rum- 
chek. Tą pačią dieną įvyksta ir 
tėvų marijonų bendradarbių 
piknikas Clarendon Hills, III.

X Jurgis Breivė, 1437 S. 49 
avė., Cicero, III., drauge su sū
numi turi Jib laboratoriją, pa
teikdamas plaukams prepara
tus. Apie tai eina skelbimas 
mūsų dienraštyje.

X Robertas Povilaitis, 4807 
S. Central avė., yra vienas iš 
63 kadetų, kurie įstojo į poli
cijos akademiją Chicagoje še
šių savaičių apmokymui. Po to 
jaunuoliai dirbs įvairiuose poli
cijos raštinių postuose.

X Beverly Shores Lietuvių 
Klubas liepos mėn. 13 dieną 8 
vai. vakaro p. Jonyno sode ruo
šia gegužinę su užkandžiais, iš
gėrimais, muzika ir šokiais. Įė
jimas vienas dol.

Kviečiame visuomenę iš Chi
cagos ir apylinkių dalyvauti.

X LB Tarybos pirmininkas 
St. Barzdukas surinko 65 dol. 
aukų ir įteikė juos H Tautinių 
Šokių šventės šokėjų kelionės 
išlaidų apmokėjimui. (Pr.)

X Kun. kleb. Ed. Abromaitis, 
Šv. Kryžiaus parapijos klebo
nas, asistuojamas kun. Vlado 
Budrecko ir kun. Juozo Domei
kos, atnašaus iškilmingas šv. 
mišias 10 vai. Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje II Tautinių Šokių 
šventės proga. Pamokslą sakys i 
tėv. J. Borevičius, S.J., mišių 
metu giedos parapijos choras, 
Dainavos ansamblis ir solistas 
Jonas Vaznelis. Muz. Algis Šim
kus vargonuos, o muz. Stepas 
Sodeika diriguos chorams.

(Pr.) j
X šv. Kazimiero Seselių Rė

mėjų 6 sk. Brighton Park ruošia 
piknikėlį Vyčių daržely, 47 st. ir 
Campbell avė., sekmadienį, lie
pos 7 d., 1 v. p. p. Tik kartą 
metuose turim tokią pramogą, 
kur be daugybės dovanų ir ki
tų įvairumų, šeimininkės dar 
paruoš lietuviškų valgių, kaip 
kugelių, virtinukų ir kt. Kvie
čiame seselių rėmėjus ir sve
čius gausiai atsilankyti ir pri
sidėti prie tų darbų, kuriuos 
rėmėjos dirba eilę metų. (Pr.)

X Iškilmingos pamaldos II 
Tautinių šokių šventės proga 
įvyks liepos 7 d. 10 vai. ryto 
Šv. Kryžiaus bažnyčioje. Šv. 
mišias atnašaus vysk. V. Briz
gys, o pamokslą sakys kun. J. 
Borevičius, SJI. Pamaldos evan
gelikams įvyks tą pačią dieną 
10 vai. ryto Tėviškės parapijoj, 
67 & Troy St. Pamaldas laikys 
kun. Trakys. (Pr.)

X Svečiams, atvykusiems į 
šokių šventę, taip pat ir chica- 
giškiams, Gradinsko televizijų, 
radijų, patefonų, magnetofonų, 
vokiškų high fi stereo aparatų, 
oro vėsintuvų ir rinktinių plok
štelių krautuvė praneša: krau
tuvė pasirengus jums patarnau
ti kiekvieną dieną be sekm. ligi 
6 v. v., pirmad. ir ketvirt. ligi 
9 v. v., 2512 W. 47 St.; FR 
6-1998. (Sk.)

Kard. Meyer, Chicagos arkivyskupas (kairėj), kalbasi sugrįžęs iš 
Romos su Chicago American religinio skyriaus redaktorium 
Stasiu Pieža O’Hare aerodrome. Šalia stovi prel. Casey, Chicagos 
arkidiecezijos generalinis vikaras. Kardinolas birželio 3 d. buvo 
išvykęs dalyvauti naujojo popiežiaus rinkimuose.

Chicago American nuotr.

IŠ ARTI
J. A. VALSTYBĖSE

— A. a. James Petrauskas, 
12 m., sūnus Jono Petrausko ir 
anūkas Jono Kupsono šeimos, 
buvo mirtinai sužeistas auto ka 
tastrofoj Grand Rapids, Mich., 
kur jis gyveno su tėvais. Buvo 
atgabentas laidoti į Chicagą. 
Liepos 1 d. iš Sacharski laido
tuvių namų atlydėtas į lietuvių 
Šv. Mykolo parapijos bažnyčią 
ir iš ten nulydėtas į šy. Kazi
miero kapines.

— Šv. širdies, 95 m. senumo 
istorinė bažnyčia, Cambridge,

X Rašyt. Alė Rūtą yra at
vykusi iš Kalifornijos su vai
kais į, taut. šokių šventę. Apsi
stojusi pas Igną Daukų, 6600 
W. Wellington Avė., pasiekia
ma tel. ME 7-8724.

X Tavo atostogas galės pra
džiuginti Nelės Mazalaitės ro
manai Piūties metas ar Saulės 
takas. Galima įsigyti Drauge.
. X Jerome Maskvytis, Šv. My 
kolo lietuvių parapijos narys, 
yra išvykęs po pasaulį su ka
tedros choristais. Choras ap
lankys Ispaniją, Romą ir Liur- 
dą. Jerome yra paruošiamosios 
Quigley seminarijos auklėtinis. 
Į Chicagą grįžta liepos 9 d.

X II Tautinių šokių šventės 
pasilinksminimai įvyksta liepos 
7 d. 7:30 vai. v. Balio Pakšto 
svetainėje, 2801 West 38th St., 
ir tuo pačiu laiku Lietuvių Au
ditorijoje. (Pr.)

x II-sios TAUTINIU ŠOKIU 
ŠVENTĖS šokėjų kelionės išlai 
doms padengti paskutiniu metu pri
siuntė šios organizacijos: Illinois 
Lietuvių Gydytojų draugija 100,
A. L. Tautinės Sąjungos Centro 
Valdyba 50,— L. Inžinierių ir Ar
chitektų s-gos Chicagos sk. valdyba 
50, D.L.K. Birutės Karių Šeimų Mo
terų d-josChicagos sk. valdyba 15, 
Arner. Lietuvių Bendruomenės Hart
ford Apyl. valdyba 70, A.L.B. St. 
Loūis Missouri, apylinkė 50, ir A.L.
B. Brockton apylinkė 30. Visiems
prisidėjusiems prie šokėjų kelionės 
išlaidų padengimo II-sios Tautinių 
Šokių šventės rengėjai nuoširdžiai 
dėkoja. (Pr.)

IR TOLI
Mass., sudegė birželio mėnesio 
29 d. Nuostolių padaryta pusan 
tro milijono dolerių. Kun. Juo
zas Naudžiūnas, ligoninių ir to 
miesto ugniagesių kapelionas, 
turįs tos bažnyčios klebonijoje 
rezidenciją, laimingai suspėjo iš 
nešti Šv. Sakramentą ir kitus 
sakrališkus indus prieš stogo ir 
sienų įgriuvimą.

— Jonas Kova birželio 21 d. 
Landers Frary and Clark Co. 
of New Britain, Conn.,“Univer- 
sal” elektrinių gaminių įmonės 
pakeltas į bendrovės inžineri
jos skyriaus viršininko vietą. 
Jonas Kova, sūnus architekto 
J. Kovos, ėjo mokslus Lietuvoj, 
Kassell - Matten'berg gimnaziją 
baigė Vokietijoje, ir 1965 m. 
baigė /Vokietijoje, ir 1956 m. 
rikoje. Jonas Kova su žmona 
(Jurgita Jasaitytė) ir dviem du 
krelėm gyvena 35 Sefton Dr. 
New Britain, Conn.

Dr. Marija Stanelkienė at
siuntė mūsų redakcijai iškarpą 
iš žurnalo “PreSbyterian Life” 
(liepos 1 d. nr.), kur įdėtas Ro
berto McAffe Brovvn straipsnis 
apie popiežių Joną XXIH. Ve
lionis popiežius labai aukštai 
vertinamas. Primenama, kad ji
sai buvo pirmasis, kuris siek
damas bažnyčių vienybės pa
skelbė atskirtųjų brolių termi
ną. Jeigu per tiek trumpą laiką 
buvo tiek daug pasiekta page
rinti klimatą tarp katalikų ir 
protestantų, tai vis dėka popie
žiaus Jono iniciatyvos ir vado
vavimo, — rašo tas protestan
tų žurnalas,pabrėždamas, kad jis 
palenkė katal. Bažnyčią pasislik 
ti į “atskirtuosius brolius” kiek 
tik galima arčiau, pasiliekant 
ištikimiems savo pačių įsitikini
mams. Laikraštis apgailestau
ja, kad “dabar netekome drau
go ir brolio”; numato, kad jo 
vardas bus su pagarba mini
mas šimtmečiais ir skatina mel 
stis, kad II Vatikano suvažia-

vimo antra sesija būtų vaisin- : 
ga.

— Adolfina Skudzinskienė, j 
diplomuota ir registruota osteo- ,

| pėdė masažistė, plačiai žinoma 
kaip sąžininga ir gera specialis
tė, turi gerą vardą ir pacientų 
pasitikėjimą. Gydymo vietą 
Health SPA Solarium turi Mia
mi Beach, Fla., 18 Ocean Front, 
Šįmet Civil Service Skudzinskie 
nę rekomendavo vienu vienu di 
džiųjų laivų drauge su dr. Reb- 
ner plaukti apie pasaulį. Nors 
Skudzinskienė keliones mėgsta,

I bet dėl šeimyninių sąlygų šią 
kelionę atidėjo kitiems metams. 
Vasarą praleis Katskills kalnuo, 
se Grand Hotel, kuris vienas di! 
džiausiu ir čia dirbs savo pro
fesijoj, gydys nuo reumatizmo, 
artritis, norintiems padės cirku 
liacijos pagerinimui ir t.t. Toje 
srityje Skudzinskienė yra labai 
giriama. Į Miami Beach spalio 
pabaigoje grįš, o savo gydymo 
kabinetą SPA atidarys lapkri
čio 10 d. (Pr.)
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PADĖKA
Tėvai Jėzuitai labai nuoširdžiai dėkoja 

visiems svečiams, atsilankiusiems į

Tėvo Gintauto Sabataičio, S. J.
IŠKILMINGAS PRIMICIJŲ MIŠIAS IR VAIŠES

= Ypatinga padėka priklauso Kun. Dr. Juozui Prunskiui; Čikagos 
= Lietuvių Operos Chorams bei jų dirigentams; poniai Alice 
= Stephens ir Ponui Alfonsui Gečui; Čikagos Aukštesniosios 
= Lituanistikos Mokyklos Motinų Klubui, jo Pirmininkei —
E vyriausiai šeimininkei poniai Strasevičienei bei jos padėjėjoms 
= ponioms: Bačinskienei,Bubnienei, Dr. Juozevičienei, Meloniekienei, 
S Norvilienei, Pakeltienei, Stankuvienei, Zeikienei bei ponams:
E Juodkai ir Paulikui. Be to, ponioms: Bakaitienei, Bendoraitienei, 
= Beržinskienei, Blekienei, Brazdienei, Endrijonienei, Galėnienei, 
= Gaučienei, Janušaitienei, Kremerienei, Kybartienei, Laukaitienei, 
E Mackevičienei, Macnorienei, Nainienei, Nenienei, Pabrėžienei,
= Paulikienei, Radvilienei, Raslavičienei, Rimienei, Ringienei,
E Ruibienei, Simokaitienei, Stropienei, šįlkaitienei, Šimaitienei,
= Tamošiūnienei, Tintienei, Toliušienei, žvykienei.

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Tel.: DAnube 6-9887

Julija O. Bičiūnienė Chicago 8, Illinois

CHICAGO SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION

PRELIMINARY

STATEMENT OF CONDITION
DECEMBER 31, 1962

CAPITAL AND LIABILITIES

■v

$33,779,751.30
264,209.80
173,171.93

ASSETS
First Mortgage

and Improvement Loans
Real Estate Contracts 
Real Estate Owned
Federal Home Loan Bank Stock 536,000.00
Cash and U.S. Government

Securities 4,054,644.08
Office Building

and Eąuipment—net 1,272,756.03
Others Asaets 75,966.10

Savings Accounts $34,420,377.74
Advances from

Federal Home Loan Bank 2,000,000.00
Advance from other banks 400,000.00
Loans in Process 567,322.99
Escrow Advances by Borrowers 716,485.29 
Accounts Payable 3,909.24
Deferred Income 20,604.53
Specific Reserves 14,127.03
General Reserves

and Undivided Profits 2,013,672.42

TOTAL ASSETS $40,156,499.24
TOTAL CAPITAL 

AND LIABILITIES $40,156,499.24

OUR CURRENT DIVIDEND ON PAID UP 

INVESTMENT SAVINGS 4l/2%

JOHN PAKEL, SR. 
President

Chicago Savings and Loan Association

6245 S. Western Avė. Tel. GRovehilI 6-7575

Sekmadienį 7:30 vai. vakare Balio 
Pakšto salėje, 2801 W. 38 St., Lietuvių 
Bendruom. Chicagos Apygarda rengia 
Šokių Šventės grupių vadovams ir sve
čiams pobūvį. Skanus bufetas ir, žinoma, 
Balio Pakšto šokių muzika. Tuo pat 
metu Lietuvių Auditorijoje, 3137 So. 
Halsted St., auditorijos savininkas ren
gia linksmų pobūvį tautinių šokių šokė
jams ir kitam jaunimui.

k- ;

POttAWAttAMIE
• Švarūs motelio ir atskirų namukų kam

bariai su visais patogumais.

• Erdvios žaidimams ir poilsiui skirtos 
patalpos.

•j

Naujausia lietuvių Įsigy
ta vasarvietS, 7 mylios į 
šiaurę nuo St. Joseph lr 
Benton Harbor, Mich. prie 
31-33 U.S. kelio (100 my
lių iš Chicagos. 30 mylių 
J šiaurę nuo Union Pter,
Mich.). Tai dvidešimts
penki akrai gražaus Michigan ežero pakrantes su tūkstan
čio pSdų privačiu paplūdymu. Iš Chicagos pasiekiama va
žiuojant Indiana greitkeliu, U.S.-12 ir nuo Union Pier U.S.- 
94, St. Joseph’e įvažiuojama į U.S.-31-33 kelių.

• 250 svečių talpinanti valgykla.

• Gausus ir įvairus maistas.

• Puošnus baras.
Ideali vieta organizacijų ir grupių iš

vykoms, suvažiavimams, studijų savaitėms 
ar savaitgalių pramogoms.

Dėl informacijų 
CHICAGOJE 

Telef. REpublic 7-0770 
po 6 valandos vakaro

skambinti: P. Ambutas
POTTAWATTAMIE RESORT 

Route 3, Box 400 
Benton Harbor, Mich.
Tel. WAlnut 5-6243

Lietuvių Studentų S-ga 

Čikagos skyrius 

rengia oficialų
Šokiu šventės susipažinimo vakarą LIEPOS 6 D., 8:15 V. VAK.

JAUNIMO CENTRE
5620 So. Claremont Avė.

GROS SILIŪNO ORKESTRAS


