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Ką pasakoja atvyko iš Lietuvos i VaK.Vokietiją?
Lietuvio dalia okupuotoje Lietuvoje (I)»........ .................................................... ;---------------

Pasikalbėjimas su atvykusiais iš Lietuvos
Toliau tęsiami buvusio despoto metodai. Okupantas slopina 

lietuvišką mintį

Žvelgiu i piniginę, lietuviškais 
motyvais pagamintą Vilniaus 
Dailės Kombinate. Visai nese
niai, prieš kelias savaites, toji 
piniginė dar tebuvo Vilniuje. 
Vakarų Vokietiją ji pasiekė su 
mūsų tautiečių šeima, po didelių 
pastangų gavusia leidimą išvyk 
ti iš Lietuvos. Atvykusieji nebe 
pirmą kartą Vokietijoje. Pirmo 
sios sovietinės okupacijos me
tais repatriaciniu pagrindu jie 
buvo pasiekę Tueringijos kal
nus. Karui pasibaigus, trumpą 
laiką buvo amerikiečių užimtos 
Vokietijos dalyje. Tačiau vieną 
rytą pabudę pamatė esą apsup
ti sovietinių tankų. Tai buvo a- 
merikiečių mainų už zoną Ber
lyne išdava. Už tą zoną sovie
tams atiteko Tueringija ir eilė 
kitų Vokietijos sričių.

Minėtų mainų pasėkoje ne
maža asmenų, pasprukusių iš 
Sovietų Sąjungos “kurto ro
jaus” Lietuvoje, vėl pateko so
vietams. Beveik visi tie asme
nys netrukus atsidūrė Sovietų 
Sąjungoje, šito likimo neišven
gė ir šeima, šių metų pavasarį 
antrą kartą atvykusi Vokieti
jon. šį kartą Vakarų Vokieti
jon.

Kai mano akys įstringa j at
vykusiųjų padovanotos pinigi
nės įspaustame skyde, su Vil
niaus įrašu vaizduojamą mede
lio sodintoją, girdžiu troškius 
žodžius:

— Suaugusius medžius sun
ku persodinti.

Tais žodžiais atvykusieji nu
sako savo savijautą. Nepakan
kamas mokėjimas vietinės kal
bos dar daugiau didina vienišu
mą ir tėvynės ilgesį. Šitame vie 
nišumę daug kas pradeda atro
dyti kitokiomis spalvomis, negu 
tos, kurios buvo tausotos min
tyse. Gyvenimo realybė visur 
ir visais laikais buvo ir yra 
grubesnė už minties lūkesčius.

Dėl to nenuostabu, kad to
kiais atvejais svetimoje aplin
koje pirmuosius žingsnius da
rąs žmogus pasijunta vienišas 
ir to vienišumo slegiamas.

Bandau nukreipti kalbą kita 
linkme. Tačiau pradžioje žodžiai 
kažkaip nesiriša. Jaučiamas at
sargumas. Tatai įspaudai patir
tų išgyvenimų. O tie pergyveni
mai buvo kraupūs visiems Lie
tuvos gyventojams. Lietuvių ka 
pais nusėti ne tik atšiaurių Si
biro sričių plotai, bet ir Lietu-

KALENDORIUS
Birželio 9 d.: šv. Primas, šv. 

Felicijonas, Mažvydas.
Birželio 10 d.: Sekminės, šv. 

Margarita, Kantminas, Vingėla.
Birželio 11 d.: šv. Barnabas, 

apaštalas; Dainius.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 80 laipsnių, galimas lie
tus vėliau; rytoj — galimas lie
tus, truputį pasikeis oro tempe
ratūra.

Saulė teka 5:16, leidžias 8:23.

SIMAS MIGLINAS, Vokietija

vos žemės. Žudymais ir žmogaus 
žmogumi nepasitikėjimą kelia
mu teroru okupantas slopino 
lietuvišką mintį, pagrečiui bruk 
damas rusiškąjį nacionalizmą.

Lietuvos gyventojuose nepa
sitikėjimas vieni kitu ir toliau 
tęsiamas įvairiausiomis priemo 
nėmis. Dar ir šiandien, vyks
tant nustalinimo procesui, to
liau tęsiami buvusiojo despoto 
metodai, kad žmogus bijotųsi 
žmogaus, kad vienas kitu ne
pasitikėtų, kad gyventojuose ne 
būtų vieningumo, bet juose vy
rautų aklas paklusimas mask- 
vinėms direktyvoms.

Tiesa, atvykusiųjų pareiški
mais, pastaraisiais metais oku
panto taktikoje galima užregist 
ruoti kai kurių vingių, tačiau 
esmė palikusi ta pati.

Partizanų kovų metais prieš 
Lietuvos laisvės gynėjus buvo 
pastatomas sovietiniu ginklu ap 
ginkluotas lietuvis “stribas”. 
Lietuviškieji komunistai, o taip 
pat _ įr komjaunuoliai buvo pa- 
reigojami sekti ir išdavinėti gy 
ventojus.

Gi nūdien gyventojų vienin
gumo skaldyman ir vieni kitais 
nepasitikėti pajungta dar dau
giau asmenų. Pastaraisiais me
tais pradėtosios steigti vadina
mųjų “Draugovininkų” gran
dys pareigojamos atlikti ne tik 
milicines, bet ir žvalgybines pa
reigas. Nestinga atvejų, kai mi 
nėtasis “draugovininkas” gau
na pavedimą tariamai nekalto 
pokalbio priedanga iškvosti vie
ną ar kitą asmenį darbovietė
je.
Gyventojai ir toliau netikri dėl 

rytojaus
Tiesa, suėmimai ir masiniai 

žmonių trėmimai be teismo da

Arabų ekonomine konferencija
KAIRAS. — Arabų valsty

bės birželio 6 dieną pasirašė e- 
konominės vienybės sutartį.

Arabų Lygos Ekonominė ta
ryba posėdžius pradėjo gegu
žės gale Kaire, o dabar pasi
rašė sutartį. Sutarimas leis 
lanksčiau pasinaudoti kapitalu 
ir pasikeisti arabų užsienio ga-

Naujas “savanorių” 
būrys

VILNIUS, okupuota Lietuva. 
— Užvakar iš Vilniaus į Kare
lijos ATSR “išvyko” 37 Lietu
vos komjaunimo pasiuntiniai. 
Netoli Belomorsko miesto Da
nutė Gutauskaitė, Algirdas Dru 
blionis ir kti 35 Lietuvos kom
jaunimo atstovai ties geležin
kelį.

— JAV planuoja sekimo sto
tis. Dvi Jungtinių Amerikos 
Valstybių erdvės sekimo stotys 
yra planuojamos pastatyti Aust 
ralijos Naujosios Gvinėjos Ma
nus ir Buka salose. Stotys vai
dins svarbią rolę sekant sate
litus, skriejančius ekvatoriuje.

bar nepraktikuojami. Tačiau už 
tat pastaraisiais metais priim
ta visa eilė naujų įsakų, įgali
nančių žmonių suėmimus, jų 
nuteisimus ir ištrėmimus. Svar
biausia, kad visa stengiamasi 
daryti taip, kad susidarytų įs
pūdis, jog tatai vykdoma remian 
tis pačių Lietuvos gyventojų 
sprendimais. Vadinamųjų “Drau 
giškų teismų” įsteigimu dar dau 
giau gilinamas žmogaus žmo
gumi nepasitikėjimas. Gi tų teis
mų nuosprendžiai yra dažnas 
reiškinys Lietuvoje. 1961 metų 
pavasarį, pavyzdžiui, buvo pa
skelbtas paleckinis įsakas prieš 
asmenis, vengiančius darbo bei 
gyvenančius parazitiškai. Pagal 
tą įsaką, gali būti imamasi vi
suomeniniu pagrindu daromų 
nutarimų darbovietėse bei or
ganizacijose, nutariant vieną ar 
kitą asmenį ištremti iš gyve
namosios vietovės nuo dvejų 
ligi penkerių metų.

Paskelbus minėtą “paraziti
nį” įsaką, iš daugelio gyvento
jų Vilniuje ir kitose Lietuvos 
vietovėse buvo atimti pasista
tydinti gyvenamieji nameliai. Ne 
maža asmenų buvo ištremta. 
Kas neturėjo įrodančių doku
mentų apie statybinių medžia
gų įsigijimą bei kvitų apie stik
lų langams pirkimą, tokių žmo
nių nemažam skaičiui bolševiki
niai teismai išrašė ištrėmimo 
bilietą.

Vieni nubaustieji ištremiami 
į Sovietų Sąjungą, kiti atlieka 
bausmes Lietuvoje veikiančio
se Darbo stovyklose, kur atlie
kami įvairūs darbai, tačiau daž 
niausiai durpių kasimas.

— Pakistane panaikintas ne
paprasto stovio įstatymas.

miniais tarp arabų valstybių.
Pagal sutartį vienybė bus į- 

gyvendinama tarpsniais. Sutar
tis ragina laipsniškai suvieno
dinti eksporto ir importo poli
tiką ir valiutos sistemas, sukor- 
dinuoti žemės ūkio, pramonės 
ir komercinę veiklą ir suderinti 
visus arabų mokesčių ir muitų 
metodus.

Tarybos posėdžiuose dalyva
vo Jungtinė Arabų Respublika, 
Marokas, Jordanas, Saudi Ara
bija, Sirija, Kuwait, Yemen ir 
Libanas. Stebėtojais buvo Tu- 
nisija, Libija, Sudanas ir Alžiri- 
ja.

— Semile per 1,060 korėjiečių 
studentų vakar demonstravo 
prieš Jungtinių Amerikos Vals
tybių ambasadą, reikalaudami, 
jog nusikaltę amerikiečiai ka
reiviai būtų teisiami Korėjos 
teismų. Demonstrantus sulaikė 
tik kariai su plikais durtuvais.

— Šiandien Pacifike, virš 
Christmas salos išsprogdinta 
15-ji amerikiečių bandomoji a- 
tominė bomba.

Du paramedikai, kurie parašiutu nusileido iš 1,000 pėdų aukštu
mos į Atlantą apsaugoti astronautą S. Carpenterį, baigiant jam 
skristi raketoje trečiąjį kartą aplink' žemę. Dabar šie vyrai išėjo 
pasivaikščioti su vaikais Hamiiton aviacijos bazėje, Calif. Sgt. 
John Heitsch, 27 metų, Madison, Wisc., ir sūnus Timothy, 20 
mėnesių. Dešinėje yra s/sgt. Roy McClure, 32 metų, Mt. Sterling, 
Ky., Ry Ellis, 4 metų, ir Kimberly Ann (vežimėlyje), 18 mėnesių.

Sirijos premjeras ragina sudaryti 

federaciją su Jungtine Arabų 

Respublika
Nori sąjungos su Egiptu federacijos pagrindu

DAMASKAS, Sirija. — Mi- 
nisteris pirmininkas Bashir Az- 
meh birželio 6 dieną pranešė, 
jog jo vyriausybė darys žygių 
atnaujinti Sirijos sąjungą su 
Jungtine Arabų Respublika.

Premjeras Azmeh siūlo fede
ralinę sąjungą su Jungtine A- 
rabų Respublika, bet Sirija pa
silaikytų savo suverenumą. Jis 
pareiškė, jog ši vyriausybė no
rinti sudaryti tokią federaciją 
ir pradės tartis su Egiptu sąjun 
gos reikalu.

Netikėtumai pasaulio
futbolo rungtynėse

SANTIAGO, Čilė. Pasaulinė
se fubolo pirmenybėse pasibaigė 
grupinės varžybos. Po dvi vals
tybes iš kiekvienos grupės pa
teko į baigminę grupę, kur 
rungtyniaus dėl pasaulio meis
terio vardo. Baigminėms var
žyboms kvalifikavosi sekančios 
valstybės: Anglija, Brazilija, 
Čekoslovakija, Čilė, Jugoslavi
ja, Rusija, Vak. Vokietija ir 
Vengrija.

Keli paskutiniai grupiniai su
sitikimai neapsiėjo be tam tikrų 
sensacijų. Meksika 3:1 nugalė
jo Čekoslovakiją, Argentina su
lošė lygiomis (0:0) su Vengrija, 
Anglija tuo pačiu rezultatu su
žaidė su Bulgarija ir Rusija tik 
paskutinėj žaidimo minutėj te
pajėgė išlošti prieš Urugvajų.

Rytoj kvartfinaluose susitiks 
I Vak. Vokietija — Jugoslavija, 
j Brazilija — Anglija, Čilė — Ru- 
I sija ir Čekoslovakija — Vengri
ja.

— Jungtinės Tautos vakar 
j pradėjo svarstyti belgų koloni- 
! jos Ruanda Urundi reikalus. Ši 
' kolonija nepriklausomybę gau
sianti liepos 1 dieną.

Azmeh taipgi pareiškė viltį 
— beveik neįmanoma įgyvendin 
ti — kad premjeras Kassim ga
lėtų įjungti Iraką į šią federaci
ją. Premjeras Kassim ir Ara
bų Jungtinės Respublikos pre
zidentas Nasseris yra didžiau-' 
šioje nesantaikoje keleri metai.

Sirų premjeras planą sąjun
gos su Jungtine Arabų Res
publika paskelbė per radiją, 
į Sirija susijungė su Egiptu 
Jungtinėje Arabų Respubliko
je 1958 metais. Nasseriui iš Kai 
ro brukant egiptiškas idėjas ir 
arabų socializmą sirų vyriausy
bei, dešinio sparno armija sukilo 
ir Sirija ištraukė iš unijos pra
ėjusio rugsėjo 28 dieną.

Keturiolika atplaukė į Vakarą Berlyną

DRAMATIŠKAS BĖGIMAS Į LAISVĘ
Nugirdė laivo kapitoną ir inžinierių

BERLYNAS. — Aštuoni Ry- jo giminės dar tebėra Rytų Vo- 
tų vokiečių upės ekskursinio lai J kietijoje, papasakojo kaip jie
vo įgulos nariai, savo kapitoną 
ir inžinierių nugirdę šampanu, 
alumi ir šnapsu, pabėgo anksti 
vakar į Vakarų Berlyną, siau
čiant raudonųjų kulkosvydžio 
kulkoms. Kartu su jais į laisvę 
atplaukė penkios moterys ir kū 
dikis.

Pasprukimas ekskursiniu lai
vu Friedrich Wolf buvo vienas 
drąsiausių bėgimų į laisvę pa
dalintojo miesto istorijoje. Va
karų Berlyno policija pagelbėjo 
pabėgėliams pasprukti atsišau- 
dant į komunistus persekioto
jus.

Atrodo, kovoje nebuvo nė vie 
no sužeisto. Vienas pabėgėlis, 
pasivadinęs tik “Peter C” nes

Senatas priėmė užsienio 

pagalbos įstatymo projektą
Senatas pakeitė nutarimą, draudžiantį pagalbą 

komunistiniam blokui

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Kennedy užvakar links
mai atsiduso, nes senatas gero
kai pakeitė savo trečiadienio 
nutarimą, kad Amerika neturi 
duoti pagalbos jokiam kraštui, 
kurį valdo komunistai ar mark
sistai.

Jis aiškiai parodė savo įsiti
kinimą, jog senato nutarimas 
suparalyžuotų Jungtinių Ameri
kos Valstybių pastangas laikyti 
Vakarų duris atviras į Lenkiją 
ir Jugoslaviją.

Svarbus pakeitimas buvo pa
darytas, kai senatas 56 balsais 
(prieš 34) nutarė ir toliau pri
statyti JAV žemės ūkio pertek 
lių Lenkijai ir Jugoslavijai.

Laoso princai vėl 
susitiks sekantį 

pirmadienį
VIENTIANE, Laosas. — Trys 

laosiečių princai vakar susiti
ko ir tarėsi sudaryti koalicinę 
vyriausybę, įtraukiant į ją ir 
komunistus, bet jų pasitarimai 
nieko ypatingo nedavė.

Posėdyje dalyvavo princas 
Boun Oum, dešiniojo sparno ir 
provakarietiškos vyriausybės 
premjeras, neutralus princas 
Souvanna Phouma ir princas 
Souphanouvong, kuris yra pro- 
komunisto Pathet Lao sąjūdžio 
vadas. Princų pasitarimas ati
dėtas iki sekančio pirmadienio. 
Tą dieną “neutralus” princas 
Phouma, gal būt, praneš koali
cinės vyriausybės ministerių pa 
vardes. Visi duomenys rodo, 
kad ši koalicinė vyriausybė ko
munistams leis pasigrobti Lao
są. Kai kam atrodo, jog tai 
“gražiau” atrodys, jei Laosas 
pateks į raudonųjų rankas dip 
lomatiniu keliu, o ne jėga.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės ketina Argentinos vyriau 
sybei suteikti 50 milijonų dole
rių paskolą.

pabėgo į laisvę.
Laivo įgulos 

kapitoną prieš paimant laivą.
Prieš savaitę grupė sudarė 

planus pabėgti. Toje grupėje bu 
vo du Rytų vokiečių pramogi
nio laivo virėjai, Peter C ir 
Friedrich Wolf laivo jūrinin
kas.

Užvakar naktį technikai, vi
rėjai, ir jūrininkai pradėjo iš
gertuves su laivo kapitonu ir in
žinierium.

“Mes gėrėm šampano, alaus 
ir išmaukėm 3 butelius šnap- 
so”, — pareiškė P. C.. “Ir pa
galiau kapitonas ir inžinierius 
taip nusigėrė, kad jie sukrito 
ir užmigo”.

nariai nugirdė

Senalte respublikonų varias 
Dirksen (R., III.) parodė nepa
sitenkinimą senato nutarimo pa 
keitimu.

Paskui senatas patvirtino $4, 
662,000,000 užsieniui pagalbos 
įstatymo projektą metams, ku
rie prasideda liepos 1 dieną. Šį 
įstatymo projektą senatas pri
ėmė 61 balsu (prieš 23). Įsta
tymo projektas pasiųstas Atsto 
vų Rūmams.

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

— Prancūzijos prezidentas de 
Gaulle vakar per radiją krei
pėsi į tautą, prašydamas pri
tarti jo politikai Alžirijos klau 
simais. Jis taipgi kreipėsi į Al- 
žiriją, prašydamas jos bendra
darbiauti su Prancūzija.

— Amerikos ir Sovietų Sąjun 
gos mokslininkai Genevoje su
tarė bendradarbiauti orui tirti 
satelitų programoje. Šiam su
tarimui reikia Maskvos ir Wash 
ingtono pritarimo.

— Afrikos valstybės Jungti
nėse Tautose pateikė skundą 
prieš Britaniją dėl jos netinka
mo elgesio Rodezijoje. Afrikos 
valstybes palaiko Sovietų Są
junga, o Britaniją — Jungtinės 
Amerikos Valstybės.

— Italijos premjeras Amin- 
tore Fanfani užvakar atvyko į 
Tunisą trijų dienų vizito.

— Ties Tellahasse vakar su
sidūrė civilinis ir karinis lėk
tuvai. Keturi civiliniame lėktu
ve skridę keleiviai užmušti.

Iš VISUR
— Laukė debesėlio, bet pra

pliupo lietus. Vienuolika dienų 
laukęs, kol užeis tinkamas de
besėlis, kad būtų galima dirb
tinį lietų daryti, australų lėktu
vas pagaliau sulaukė tokio, bet 
nebespėjo pakilti iš Melbourne, 
Australijoje, aerodromo, nes lie 
tus pats pirma prakiuro.

“Mes juos nunešėm į jų ka
jutes ir užrakinom inžinierių, 
bet negalėjom rasti kapitono 
kajutės rakto, todėl du vyrai 
budėjo prie jos ir jį saugojo”.

Jūrininkai pradėjo vadovau
ti laivui. Du kiti vyrai, penkios 
moterys ir 5 mėnesių kūdikis 
buvo atvežti į laivą.

Prieš 5 valandą rytą Fried
rich Wolf laivas upe-kanalu 
Spree atplaukė į laisvę...

— Socialistų suvažiavimas. Šį 
savaitgalį Washingtone vyksta 
JAV socialistų partijos suva
žiavimas. Partija, kuri anksčiau 
turėjo didesnį vaidmenį politi
niame gyvenime ,dabar teturi 
apie 10,000 narių.
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Š. m. birželio mėn? 10-tą dieną, 12 valandą po pietą

Tėvu Marijony Seminarijos soduose, Clarendon Mills, Illinois 
Įvyksta tradicinė Lietuvių Bendruomenės Chicagos Apygardos 
valdybos rengiama GEGUflNĖ-PiKNIKAS,

Programoje: sportų klubų žaidynės, bei graži muzika. Tur 
lingas valgių bufetas bei gaivinančių gėrimų bufetas.

VISI Į it

-L.B. CHICAGOS APYG. VALDYBAPelnas skiriamas Nepriklausomos Lietuvos pavilionui Tarptautinėj Parodoj Įrengti,
A-

iLniB,niTW©s

Redaguoja A! Manstavičius ir Pr. Razminas. Rankraščius siųsti adresu: Al. 
Manstavičius, 1731 N. Albany Avė., Chicago 47, III.; tel.: CA 7-5385

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
ŽINIOS

įdėta, ir tai laimėjimas lietuvių 
kovoje prieš komunizmą.

J onas-— Šeštadienį, birž. 9 d.,
Brocktono vyčiai ruošia šokius 
Ramovės parke 8 v. v. j

-— Aušros Vartų parapijos, i Lietuvos Vyčių centro valdy - 
Worcester, Mass., vyčių 116-tos bos susirinkimas įvyks birž. 16 
kuopos valdybą sudaro: dvasios Robert Treat viešbuty. Pirm. 
vadas kun. Alb. Yankauskas, Robert Boris pradės sesijas 2 
pirm. Marija Klemkaitis, vice.val. p.p. Jubiliejaus Komisijos 

. pirmininkas Jer. Burdulis, rasti- pirm. Juozas Sakevich ir komi- 
ninkas J. Krasinkas, fin. rasti- sijos nariai posėdžiaus tuo pat 
ninkė Barb. Mažeika; ižd. laiku ir ten pat Robert Treat 
Charles Lapinskas, maršalkos: viešbuty įvyks vyčių visuotinis 
Dorothy Glasier ir Raymundas seimas rugp. 15 — 19 d., vado- 
Sprindžunas; iždo globėjai: J. vaujant N. Y. — N. J. apskr.

' Andruška ir Gladys Pinkus. Ši F. V.
kuopa labai gražiai pasireiškė.

‘ lietuvių reikalų komisijos laiškų ELIZABETH, N.J.
rašymo darbe. į Metinis New York — New

— Centro teisinis patarėjas iš’ Jersey apskr. seimas įvyko sek- 
Chicagos Konst. Savickas patik- madienį gegužio 27 d. Šv. Petro 
rino Naujos Anglijos apsk. vy- ir Povilo parapijos svetainėje, 
čių naujus įstatus; rado juos Sesijas pradėjo pirm. Larry Ja- 
tinkamais. nonis su malda, kurią atkalbėjo

-r- Elena Shields, centro vice dvasios vadas kun. Petras Že- 
pirmininkė ir vytukų vedėja meikiš. Kun. Vladas Karalevi- 
pranešė, kad jaunųjų vyčių da- čius parapijos ir 52 kuopos var- 
bar yra per 500 narių. Mūsų du sveikino delegatus ir svečius, 
apskrity Vytukai veikia: Wor-, Rinkimai naujos valdybos ati- 
cestery, Lawrenee, Atholy, Pro- dėti iki rugsėjo mėn., po visuo- 
vidence, Westfielde ir Waterbu- tinio seimo. Juozas Sable, visuo- 

... ry. tinio seimo komisijos pirm. pra-
Apskrities valdyba ir visi nešė planus ir kas yra nuveik-

NEWARK, N.J.

49-tojo Vyčių seimo rengimo komitetas. Pirmoje eilėje (iš d. į k.) sėdi komiteto valdyab: kun. Pet
ras Žemeikis, Ona Klimasauskaitė, Juozas Sable-Sablauskas, Čonnie Mack ir Ona Mitcehll. Trūks
ta Larry Janonio. Seimą ruošia New Yorko ir New Jersey Lietuvos vyčių apskritis.

S ® Redakcija straipsnius tai- 
S so savo nuožiūra. Nesūriau
si dotų straipsnių nesaugo, juos 
5 grąžina tik iš anksto susita- 
£ rus. Redakcija už skelbimų 
E turini neatsako. Skelbimų 
£ kainos prisiunčiamos, gavus 
= prašymus.
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Mūsų kolonijose

Camden, N. J.
Sidabrinis jubiliejus

Birželio 13 d. sidabrines ves
tuves švenčia Ona (Žukauskai
tė) ir Juozas Malinauskai. Mi
šios bus 13 birželio 9 vai. r.
Šv. Antano bažnyčioje. K.

Philadeiphia, Pa.
Mokyklos išvyka

LB šeštadieninė mokykla bir
želio 9 d., šeštadienį, rengia iš
vyką į istorinį Vailey Forge1 S 
parką. Dalyvaujantieji prašomi 
rinktis 11 vai. parke prie 
“IVashington Headąuarters”, iš 
kur vyksime į piknikui parink
tą vietą. Vaikų žaidimai bus 
organizuoti mokytojų priežiūro 
je. Išvykon mielai kviečiami ir 
visi šešt. mokyklos bičiuliai, y-

pareigingas žmogus. Priklau
sė Stamfordo lietuvių organiza
cijoms. 1981 m. buvo Stamfor
do skyriaus Balfo pirmininkas,

atėjo atsisveikinti, o laidotuvė
se dalyvavo ne tik gausus bū
rys Stamfordo lietuvių, bet bu
vo atvykusių ir iš tolimesnių 
vietovių.

Jo šeima ir artimieji visada
o šiais metais buvo Stamfordo ' Pasi»es Stepono, o Stamfordo 
Lietuvių Bendruomenės valdy- ■ lietuviai ilgai jus, kad jų tarpe 
bos narys. Todėl nenuostabu, ! jau nebėra ramios, kruopščios 
kad jį mirusį daugelis žmonių , ir simpatingos asmenybės. St.

nariai išreiškė savo nuoširdžią 
užuojautą tėvams pranciško
nams, žuvus tėvui Modestui Ste- 
paičiui, O.F.M. Rūpindamasis 
lietuvių dvasiniais reikalais Le- 
wistone, Maine jis 1946 m. įsi
jungė į vyčių veiklą, atgaivinda-

ta; kvietė visus į bendras pa
stangas, kad seimas pasisektų, 
Išrinkti delegatai, kurie atsto
vaus apskritį seime: Martin 
Rusgis iš Bayonne, N.J. ir Ge- 
raidine Kern iš Elizabeth, N.J.

$275,000 UŽ NUMAUTAS 
KOJAS

Chicagos berniuko Henry Lee 
Edwards, 18 m. amžiaus, nau
dai teismas priteisė $275,000 
kompensacijos už nuplautas abi 
dvi kojas, kurias jam nukirto 
prekinis traukinys, kada jis 
prieš trejus metus buvo užsika
binęs už vagono, norėdamas pa 
sivėžinti, bet paskiau nukrito. 
Neteko abiejų kojų ties keliais. 
Tuos pinigus turės sumokėti 

Į geležinkelių linijos, kurios kal- 
! tinamos reikiamai nebudėju- 
i sios, neišvedusios tvoros ties 
bėgiais ir kurios yra savininkės 
geležinkelio žemės ruožo.

PINIGAI SIUNČIAMI Į
LIETUVĄ
oro paštu—-bet kokioje 
sumoje iki $300 tik už

$1.05 .=
Kadangi senus rūbus ir -kai- 

kuriuos maisto produktus nega
lima siųsti į Lietuvą, daug kąs 
dabar siunčia tik pinigus-—^er

Amai 
Bank

mas vietinę kuopą ir uoliai 
veikdamas mūsų apskrity. Kemėžį mūsų tarpe.

— Brocktono vyčiai išreiškė Apskrities metinis išvažiavi- 
savo ir visų apskričio vyčių už- mas įvyks šeštadienį, liepos 1 
uojautą jų mylimam klebonui d. 3 vai. p.p. Šv. Mykolo pikniko 
prel. P. Strakauskui mirus jo darže, 15 East 23 St., Bayonne, 
mylimai mamytei. N. J. Komisijos pirm. Martin

Malonu buvo turėt-vietines pa v , ,, , , , pac su vaikais, kad ir nelankanrapijos Kleboną prel. Mykolą y............  ’.

Darbštus Athol 10 kuopos Rusgis. Visi dalyviai vardu vi-
vytis HowardBeaudette išrink- S11 apskrities narių sveikino 
tas nauju apsk. antru vicepir-Į-kun. vlad^ Karalevičių jo 25 m. 
mininku. Jo vardas yra gerai kunigystės sukaktyje (birz. 10 
žinomas Athole veteranų orga- d-)- Kun- Karalevičius daug me-
nizacijos eilėse. buvo mūsli dvasios vadas- .

— Vyčių jaunimas stovyklaus į Newark, N.J. 29 kuopa rengia
Dainavoj rugpiūčio 5-12 d. Ga- Į vakarienę su šokiais^_Sv.Jurgm 
Įima kreiptis dėl platesnių in
formacijų Mrs. Donna Bunikis,
2427 Andover, Dearborn, Mich.

salėje, šeštadienį, rūgs. 29 d. Se
kantis apskr. susirinkimas į- 
vyks rugsėjo mėn. Paterson,

čiais šeštadieninės mokyklos.

Birželio 16 d., taip pat šeš
tadienį, šeštadieninė mokykla 
baigia mokslo metus 10 vai. 
pamaldomis Šv. Andriejaus 'baž 
nyčioje ir tuoj po to trumpu 
baigimo aktu parapijos salėje.- 
Mielai laukiami ir svečiai.

Labai prašome, kad sekan-* 
tiems mokslo metams mokiniai 
registruotųsi iš anksto, būtent 
jau per išvyką ir per mokslo 
metų užbaigtuves.

Mokyklos vedėja

žavingos Atostogos Eyropoje! 
Vietos dar gaunamos

3BATORY
išplaukiančiam iš Montrealio 

liepos 6 d.
Rami ir patogi kelionė iki Southhampton, Copenhagen 

ir Gdynia (Lenkijoje), o iš ten traukiniu arba automo
biliu į visas rytinės Europos dalis. Kiti plaukimai iš Mont
realio: rugpiūčio 10, rugsėjo 14. spalio 15, lapkričio 13.

Bątory—-lai modernus. be dėmelės švarus laivas, su nepapras
tai gražiai išpuoštais svečią kambariais ir patogiomis erdvio
mis kabinomis. Jūs pasidžiaugsite šiltu draugiškumu, tradiciniai 
puikiais valgiais ir mandagiu patarnavimu, siekiančiu paten

kinti keleivius ii- jiems padėti.
275 svarai bagažo nemokamai!

Del rezervacijų ir informacijų pasitarkite su savo vietiniu 
kelionių agentu arba

GDYNIA AMERICA LINE
220 BAY STREET TORONTO, CANADA

NUMAŽINTOS SCAINOS
Automobilių apd.raudoms

1A;—10/20/5 Kaina. §44.50 
6 meh.pei’iotl.

Išrašome ir patarnaujame visokių 
rūšių apdraudas lengvais mėnesi

niais išmokėjimais.

BACEVIČIUS APHRAUBU 
AGĘNTURA

<>455 S. Kedzie Avė. PK <>-2233

International Dept. -

f 11 S0. BEARBORH St
Tei. FRanklin 2-4,5 G

z«, ■ ŪnI
Chicago, IU.

Member Federal Deposit
Insurance Corporation <>(. 

------ - ------ ---------------------airį.,
-toL-

Remkit dien. “Draugę”

— Fordham
rnorn, Micn. -j-— —j- --— ----------- > c __ £ j
universitetas J-’ vadovauJant kuopai. CStaillIOrd, L>Onn.

New York mieste ruoš ir lietu
vių kalbos institutą liepos 5 — 
rugpiūčio 15 d. Vyčiai, norį 
studijuoti institute, gali kreiptis 
tiesiog į universiteto raštinę.

—Milton Stark iš Los An
gelės, Calif. yra savaitinės „The 
New Brėed”, televizijos progra- 

‘ mos direktorius. Jo vytiški 
draugai Naujoj Anglijoj linki 
jam sėkmęs jo naujam paskyri
me.

— Kun. V. Martinkus ir J. 
Stoškus iš Providence, p. Bra
zauskaitė iš Worcester dalyvavo 
Putname seselių metiniam sei
me.

Sesijos baigtos malda, kurią at
kalbėjo kun. Žemeikis. Malda 
paaukota už sielą Jono Oskutis, 
kurs daug metų praleido mūsų 
tarpe ir skyrė daug laiko ir 
energijos Elizabeth, N. J. 52 
kuopai. Apskrities valdyba ir 
nariai reiškė gilią užuojautą 
Oskutis šeimai jų liūdesio va
landoje. Seimo dalyvių vardu 
nuoširdžiai ačiū 52 kuopai už 
malonų priėmimą.

F. V.

BROCKTON, MASS.
Vyčių 1 kuopa birželio 9 d. 

8 v. rengia vakarą Ramovos 
Parke, “Knights in Hawaii”. 
Muzika bus “Polka King, Diek 
Pillar”. Kviečiami visi.

A. a. St. Balčiūnas
Steponas Balčiūnas gimė 1894 

m., Lietuvoje. Atvyko į šį kraš
tą prieš 12 metų ir pastoviai 
apsigyveno gtamford, Conn.

Pasirgęs apie 3 mėn. š. m. 
gegužės 26 d. mirė vėžio liga. 
Paliko žmoną Mortą, dukterį 
Stefaniją Vaikutienę, žentą Vy
tautą ir 4 anūkus. Lietuvoje 
liko brolis ir dvi seserys.

Buvo darbštus, tvarkingas ir

Jr

4

The Ameiįcan Opera Company
STATO G. PUCCINI (ITALŲ KALBOJE)

LA B 0 H E M £
ŠEŠTADIENI BIRŽELIO 23, 1962, 8:15 VAL. VAK.

L1TTI.E THEATKK (McCOBMICK PLACE)
Kast 23rd Street and Lake F rimt (Air Conditioned) 

Pasižymėję amerikiečiai ir europiečiai dainininkai: 
Theresa Paul — Barbara Stuart — Amedeo Politano 

Manlio Ginnetti — Edvvard Pierson 
Edmuiid Slatinsky — Ralph Granata 

FE.D'OR KABALIN — Svečias dirigentas 
Choras ir Orkestras (Buvę Chicago Civie Operos nariai) 

BILETAI: $3.00 PARTERY
DĖMESIO! Visi biletai rezervuojami The American. Opera 

Co., 410 S. Michigan Avė, (Roctn 835, Fine Arto BIdg.) Tel. 
HA 7-1733. Perkant biletus iš anksto, gausite 20% nuolaidos, 
jei paminėsite šj skelbimą. Taip pat duodama nuolaida grupėms 
ir organizacijoms; studentams specialios kainos. Kreiptis i 
ANNA DEL FREDA, telefonas BI 8-7700 arba HA 7-1733 — 
Šis pasiūlymas NEGALIOJA PRIE ĮĖJIMO MeCORMICK 
PLACE.

Šešt, Sep t.-rugsėjo 22-rą d., 1962, 8:15 v. v. statoma —
IL TK0VATGRE, Litt'le Theatre (McCormick Place)

-t

*< ' ‘ -1
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EUGENIA’S
BĖAUTY SALO N 

2652 West 47M< SI., Cliicago, 32,4A. 
Tel. Lfifay eile 3-5586

t.h

■ -į&LVal. 9 iki 6 v. v., pirm. uždaryta. Kitu laiku susitarus 
Eug\ Žygieng, sav.

Užduokite Sau
šiuos klausimus apie firnuj, per kurią būtią 

geriau siųsti x 1(5
DOVANŲ SIUNTINIUS Į U.S.S.RŲ

1. Ar firma yra patikima?
2. Ar jos patikimumas įrodytas?
3. Ar ji su didžiausia atyda supakuoja, išsiunčia ir paruošia 

dokumentus ?
4. Ar ji naudoja geriausias dėžes? -ffct
5. Ar ši firma veikia ilgiau negu 25 metus?
6. Ar tai yra oficialiai ĮGALIOTA firma?

Atsakymas visiems viršmmėtiems klausimams yra TAIP, 
jei jūs siunčiate dovanų siuntinius per kurį nors skyrių: "

GLOBI PARCEL SERVICE, IifE
716 Walnut Street, Philadeiphia 6, Pa. Phone: VVAlnut 5-3455.
4814 EAST 7th STREET 
NEW YORK 3, N. Y. 
PHONE: GRamercy 3-1785

— “The Providence Evening 
->Bulletin” gegužės 28 d., patalpi

no paveikslą ir gana ilgą 
. straipsnį, parašytą laikraštinin

ko Ralph J. Bean, apie kun. Nuolatinė malda yra pagrindinė, 
Martinkaus naujai atvežtą 10 esminė ir visuotina pareiga visų 

1 asmenų Ilginių šeimą. Jūsų ko- žmonių, kaip kad žaliuojančių la- 
respondentui kreipusis idaiktas-g 
Cio redakciją informacija fouvo.!jr nukris _ Gratry

PIKNIKAS BUČO SODE
979 S. BKOAD STREET 
TRENTON, X. J. 
PHONE: ĖXport 4-8085

263 MARKET STREET ' 
NEtVARK 2. N. J. 
PHONE: MArket 3-1968
3206 EASTERK AVENUE”. 
BĄUT1MORE 24, MD. 
PHONE: »I 2-2374

SEKMADIENĮ, BIRŽELIO 1O DIENĄ
Muzika — Šokiai — Keptos vištienos pietūs 

Kviečiame visus atsilankyti smagiai laiką praleisti tyrame ore.

Kviečia R. Bučas, sėda savininkas

4102 ARCHER AVENUE 
CHICAGO 32, ULU. 
PHONE: FKontier 6-6399
390 VIRST RROAinVAY 
SO. BOSTON 27, MASS 
PHONE: ANdrerv 8-8764

6460 MICHIGAN AVENUE. 
DF.TRO1T 10, MICH. 
PHONE: TAshmoo 5-7560 -
683 HUOSON AVENUE 
ROCHESTER 21, N. Y. 
PHONE; BAker 5-5923.

346 PHIRD AVENUE I 1313 ADDTSON ROAI>
PITTSBURGH 22, I’A. CULWELAND 3. OHIO ,
PHONE: Gltont 1-3712 PHONE; UTali 1-0807
3216 SUNSET MAT)., LOS ANGELES, Calif., Phone- No. 5-98ST 
913 KUIZABETn AVĖ.. EIJZABETH. N. ,1.. Phone EL 4-7608

SKUBIAI PRISIŲŠKITE SIUNTINIUS MUMS, O MES JŪfci^ 
KUO SKUBIAUSIAI PERSIUSIME!

amt



Didžioji tautos skriauda —

ĮPAREIGOJIMAS TĘSTI KOVĄ
Ankstyvuosiuose viduram

žiuose tautų kilnojimasis pasi
reiškė nepaprastais žiauru
mais. Buvo išnaikintos paski
ros tautos, o jų vietoj gimė 
naujos. Atilos vadovaujamų 
hunų siaubas, pasiekęs net Ro
mą, yra istorinis įvykis, kurio 
prisiminimas šiurpu nukrečia 
mūsų laikų žmogų. Žiaurūs vi
duramžių karai, kurių metu 
žmonės naikinosi vieni kitus, 
prisimenami su kartumu. Bet 
tie įvykiai jau yra apdūliję is
torijos dulkėse, ir mes juos 
prisimename tik kaip praėju
sių laikų žmogaus sužvėrėjimo 
liudininkus.

Tačiau, kai mes atsigręžia
me iš praeities į dabartį, kai 
pažvelgiame į savo pačių di
džiąją tragediją, į daugelio 
Europos tautų, iškilusių savo 
laimėjimais ir kultūra, žiaurų 
pavergimą komunistinei dikta
tūrai, — tai tegalime tik susi
mąstyti ir su liūdesiu pripa
žinti, kad šių laikų žmogus nė
ra pasiekęs moralinių aukštu
mų. Kai jis praranda tikrojo 
žmoniškumo vertės supratimą, 
kai dvasinis pradas nuslopina
mas ir jo vieton iškeliamas 
materializmas, žmogus lieka 
toks pat laukinės prigimties 
pabaisa savo artimui ir sau 
pačiam, kaip anų laikų perė
jūnai, tik skirtumas, kad jis 
turi žiauresnių priemonių žmo
gų ir tautas pavergti.

Dėlto, įsižiūrėjus į komuniz
mo žiaurumus, tautų pavergi
mą, sudariusį progą naujam 
tautų kilnojimui, mūsų akyse 
nublunka Atila, pajudėjusios 
germanų giminės ar pagony- 
bėn nugrimzdę viduramžių sa
racėnai. Šiandien milijonai žmo 
nių neša žiauriausią vergiją, 
kuri naikina žmogų ne tik fi
ziškai, bet ir dvasiškai.

*
Jau dvidešimt dveji metai 

prabėgo nuo pirmosios bolše
vikų okupacijos, kuri jėga pa
vergė mūsų krašto laisvę, ne
priklausomybę, sugriovė jos 
kultūrinius ir ekonominius lai
mėjimus, sunaikino dešimtis 
tūkstančių geriausių Lietuvos 
vaikų. Antroji okupacija atė
jo du kart žiauresniais užmo
jais, sunaikinusiais virš 30, 
000 laisvės kovotojų, 'Sibiran 
ir į kalėjimus mirčiai pasmer
kusiais kelis šimtus tūkstan
čių mūsų brolių ir nuolat ža
lojančiais jaunosios lietuvių 
kartos sielas. Tai žiaurumai, 
kurie šaukiasi dangaus keršto 
ir laisvojo pasaulio ryžto ko
voti už didžiuosis žmonijos i- 
dealus. Ta didžioji mūsų tau
tai padaryta skriauda šaukia
si atitaisymo ir teisingo atpil
do, dėl kurio mes turime ne
palaužiamai ir nenugalimai ko
voti.

Lietuvos laisvės praradimas 
šiandien nėra tik mūsų vienų 
reikalas. Jis yra susijęs su 
daugelio tautų pavergimu, dėl

Spaudoje ir gyvenime

KULTŪRINĖ TALKA
Bernardo Brazdžionio redaguoja

mos “Lietuvių Dienos” savo nau
jajame numeryje vedamąjį pasky- 
rusios lietuvių kultūrinio bendradar 
biavimo temai. Priminęs, kad da
bar įvairių tautij dainininkai, pia
nistai, simfoniniai orkestrai lanko
si vieni pas kitus, vedamojo auto
rius teigia: “Laikas ir mums, Ame
rikos lietuviams, pagalvoti apie ga
limybių sudarymą pasiųsti mūsų 
menininkus, dainininkus, rašytojus 
i jų laukiančias nykstančias lietu
viškąsias salas. Išleiskime mūsų 
kūrėjus kultūrinėn misijon tuo 
tarpu bent į tuos kraštus, kurių 
neskiria geležinė uždanga, kad ne
nusileistų ant jų dar baisesnė .mir
ties uždanga. O kai ateis geresnės 
dienos, kultūrinius mainus užmeg- 
sime ir su išsiilgusia Tėvyne. Kul
tūrinių misijų rėmimas — vienas 
iš Lietuvių Fondo uždavinių. Juo 
greičiau išaugs fondas, juo arčiau 
bus šios minties realizavimas”.

šiemet JAV-se lankėsi mūsų kul
tūrininkų iš Europos, iš Pietų 
Amerikos. Jie pareiškė didelį kul
tūrinį alkį — susilaukti mūsų dai
nininkų, menininkų ir kitų. Jie tvir 
tina, kad net gera dalis, ar net

kurių didelę kaltės dalį, kaip 
kokią neužgesinamą žariją, ne
šiojasi ir laisvasis pasaulis. 
Todėl šiandien mes turime nuo 
lat priminti žmonijai, kad lais
vė yra nedaloma, kad didie
ji žmonijos siekimai yra bend
ri visoms tautoms ir visiems 
žmonėms ir kad tik bendromis 
jėgomis tegalima laisvę išlai
kyti bei vergijon patekusiems 
ją sugrąžinti.

Ši kovos dvasia mumyse tu
ri būti iš naujo pakurstyta 
savo tautos laisvės prisimini
mais, kad mūsų neužliūliuotų 
svetimo krašto teikiami pato
gumai ir iš naujo susikurtos 
materialinės sąlygos. Mes juk 
pasitraukėme iš savo krašto 
ne tam, kad tik savo gyvybes 
išgelbėtume, bet kaip tik dėl 
to, kad akivaizdžiau liudytu
me didžiąją skriaudą, padary
tą Lietuvai, ir jos atpildo rei
kalingumą.

*
Sibiro plynios yra palaisty

tos mūsų brolių prakaitu ir 
krauju, nusagstytos jų kau
lais. Jei ir grįžo kuris, tai tik 
tam, kad priešmirtinėje agoni
joje galėtų pakvėpuoti savo 
laukų oru, kad galėtų atgai
vinti akis savo krašto neuž
mirštamais vaizdais ir savo 
kaulus palikti senolių krau
ju palaistytoj žemėj. Bet jų 
daugumas jau liko nedarbin
gais, našta sau ir savo arti
miesiems. Jie reikalingi ne tik 
mūsų paguodos, bet ir didelės 
paramos, nuoširdaus prisimi
nimo, nes jie kentėjo už tė
vynės laisvę ir už tuos pradus, 
kurie sudaro žmoniškumo pa
grindus.

Birželio 15 d. prasidėjusi lie
tuvių tautos tragedija tebesitę
sia iki šiol ir jos galo nema
tyti. Pavergtos Lietuvos vai
kai uždarytomis lūpomis ir 
sukąstais dantimis turi nešti 
sunkius vergijos pančius, ne
galėdami savo dalia net pasi
skųsti. Mūsų tad pareiga kal
bėti už juos ir liudyti jų kan
čias. Mes negalime pailsti, kol 
kova neužbaigta, negalime su
stoti pusiaukely, kol laisvė ne
atkovota. Didžioji tautos 
skriauda mus įpareigoja tęsti 
kovą iki laimėjimo, budinti pa 
šaulio sąžinę, kol ji pati su
pras mūsų troškimų prasmę, 
savo darbu išpirkti apsileidi
mus ir nesugebėjimą vieningai 
dirbti.

Ši juodoji data laisvųjų lie
tuvių turėtų būti kuo jautriau
siai paminėta, kad uždegtų di
desnį pasiryžimą kovoti ir lai
mėti, aukotis ir siekti laisvės 
tautai. Jei mes to nepadarysi
me, jei tą datą paliksime už
maršty, išduosime savo bro
lius ir pavergtą tautą. Lietu
vai laisvės troškimas turi de
ginte deginti mus, kad kasdie
nybė jo neužgožtų ir mūsų pa
čių menkystės jis nebūtų su
naikintas. Pr. Gr.

visos, kelionės išlaidos grįžtų. Rei
kėtų tik didesnio ryžto ir organi
zuotumo.

Dar viena svarbi tokio kultūrinio 
bendradarbiavimo rūšis — aprūpi
nimas radijo valandėlių lietuviška 
medžiaga, čia gražią pradžią paro
dė pvz. inž Ivanauskas, įrašęs į 
juostelę žymesnių lietuvių kalbas 
ir pasiuntęs į Braziliją. Kiti, atvy
kusieji iš kitų kraštų, galėtų taip 
pat patalkinti anų šalių lietuviš
koms radijo valandėlėms. Bent tai 
nesudarytų didelių sunkumų, o 
jiems pagalba būtų labai didelė. 
Jau ir dabar jie džiaugiasi pagau
sėjusiomis lietuviškomis plokštelė
mis, kurias uoliai renka ir plačiai 
panaudoja.

J. Daugi.

Jeigu jūs manęs paklaustumėte, 
ar aš nežinau užburto raktelio, ku
ris gali atidaryti duris į gyveni
mo išmintį, tai aš atsakyčiau — 
malda. Didelės gyvenimo dovanos 
teikiamos tik besimeldžiančioms 
sieloms. — P. Wust

ANGLIJA IR EUROPOS BENDROJI 
RINKA

Britų įstojimo į tą rinką akstinai ir kliūtys
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Rimties valandėlei

Rodos, negali būti dviejų 
nuomonių dėl Europos ūkinio 
ir politinio susicementavimo 
būtinumo. Tą būtinumą sukelia 
didėjantis Europai pavojus iš 
išbujojusio raudonojo imperia
lizmo pusės. Ir vis tik pastan
gos pasiekti reikalingą kovai 
su bolševizmu Europos valsty
bių vienybę susiduria su sun
kiai nugalimomis kliūtimis. Vie
nur tos kliūtys yra politinio, 
kitur ūkinio pobūdžio, o kai 
kur jos kyla net iš asmeninių 
vadovaujančių politikų ambici
jų. Tai ypatingai vaizdžiai ma
tyti iš einančių dabar derybų 
dėl Anglijos įstojimo į Euro
pos Bendrąją rinką.

Nekyla jokių abejojimų dėl 
to, kad tas įstojimas būtų 
svarbus žingsnis į Europos ap
jungimą. Paskui Angliją grei
čiausiai prašytųsi į Bendrąją 
rinką ir kitos šešios valstybės, 
kurios ligi šiol drauge su Ang
lija sudarė rivalizuojančią su 
Bendrąja rinka “Laisvos pre
kybos” grupę. Europoje susi
darytų ūkinis vienetas, savo 
pajėgumu beveik tolygus Ame
rikai ir jau visokiu atveju stip
resnis už Sovietų Sąjungą. Ir, 
kai Europos Bendroji rinka yra 
nusistačiusi siekti ir politinio 
Europos apjungimo, Anglijos 
“grįžimas” į Europą turėtų žy
miai tą uždavinį palengvinti.

Tačiau ne visi Bendrosios 
rinkos nariai taip žiūri į 

Anglijos įstojimą
Nors ir pripažindami Euro

pos vienybės reikalą, kai ku
rie Bendros rinkos nariai lai
ko britų įstojimą į Bendrąją 
rinką žalingu savo interesams. 
Ypatingai daug sumetimų prieš 
tą įstojimą turi de Gaulle val
doma Prancūzija. Ir štai dėlko.

Jeigu Anglijai būtų leistos 
įstojant kai kurios lengvatos 
jos santykiuose su commonwe- 
alth’u, — ko Anglija siekia, — 
tai jos ūkinis ir politinis svo
ris Bendroje rinkoje būtų toks 
didelis, kad su juo tektų labai 
skaitytis. Net pati Bendros rin
kos vadovybė, kurią dabar lai
ko savo rankose Prancūzija ir 
Vakarų Vokietija, gali pasikeis
ti. O pagrindinis de Gaulle po
litikos siekimas yra vadovavi
mas Europai. Dėlto derybose

VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

Aptilo ir kiemas. Senį pamiršo jau tą pačią die
ną, o Zinevičių su Pasiaurais sutaikė Juškelis. Tiesa, 
uždavinys buvo sunkus, nes Zinevičienė dar vis gulėjo 
lovoje, gi su juo kalbėtis taip pat buvo ne lengva. 
Įsiutęs daugiau panešėjo į alkaną vilką, kaip į žmo
gų, parausdavo lyg vėžys, buka nosis išsitempdavo, o 
akys taip apsipildavo krauju, kad, rodosi, žvilgsniu 
galėjo užmušti. Ir vyras buvo ne menkas, visas lyg 
iš geležies. Nors ne aukštas, bet plačių pečių ir kie
tas. Pykčiui vietos jame užteko. Dažnai keikė visą 
pasaulį, koliojo kaimynus, niršo ant savo viršininko, 
kuriam šoferiavo, skundėsi, visada jautėsi nuskriaus
tas, o kai išsigęrdavo, nė nebandyk užkąlbinti. Bet 
nagus turėjo gerus: automobilius taip pažinojo, kad 
reikėjo tik pasiklausyti, ir jau numatė, kur kas ne
gera. Už tai darbe jį laikė, nors visokių šposų ten pri- 
krėsdavo: neateidavo, iš vakaro persigėręs, susibar
davo, net ir meluodavo, kad automobilis sugedęs, jei 
tingėdavo kur važiuoti.

Pasiaura buvo žmogus kaip reikiant. Dievobai
mingas, tylus, geras darbininkas, visą gyvenimą pra
leidęs mašinų fabrike, kuriame darė smėlio formas 
kertinėms dalims išlieti. Niekad nesibarė, o jei kasi 
šokdavo ant jo, pasitraukdavo ir eidavo šalin. Gert; 
taip pat negėrė, vakarais sėdėdavo namuose ir bandy-j 
davo skaityti laikraščius, juos vartydamas karšto me
talo pirštais. Su juo susitarti Juškeliui vargo nebuvo, i

— Aš nieko prieš neturiu, — tarė Pasiaura, kai

Juškelis užsiminė apie susitaikymą. — Moteriškės tai 
gaila. Ir sopulys didelis, ir dirbti negali. Ale maniškė 
žegnojas, kad nekalta.

Zinevičių, žinoma, tik Juškelis galėjo paveikti, 
nes šį, kaip ir jo žmoną ,visi laikė rimtu. Jei kas šir
dyje j° nekentė, tik už tai, kad jis pirmavo kieme. 
Nemėgo jo Zinevičius, nes Juškeliui gerai sekėsi ge
ležinkelyje, visi jo klausė čia aplink, o Zinevičių tik 
triukšmadariu laikė. Bet, akis akin susitikęs, tylė
davo ir paklausydavo.

Dieną prieš Kūčias pas Jasaičius pasibeldė Ma- 
tukonis. Vidun ėjo nedrąsiai ir ilgai nesurado kalbai 
žodžių, nors Tomas su Julija stengėsi šnekinti, abu 
laukdami, ką šis rengiasi pasakyti. Gal tik po valan
dos įsidrąsino ir prasitarė:

— Su reikalu atėjau. Tik nežinau, kaip pradėjus.
— Sakykite. Jei galime, visada pagelbėsime.
— Taigi, taigi. Kieme sako, kad esate kitokie, 

kaip visi valdininkai. Be mandrumo, darbininko nebi
jote. Už tai ir drįstame... Prašyčiau, kad mano vaiką 
pakrikštytumėte. Berniukas gražus kaip burokas, gal 
gėdos Jums nebus, — kalbėjo nedrąsiai ir taip nuže
mintai pasižiūrėjo į Jasaičius, lyg nuo jų žodžių visas 
gyvenimas priklausytų. Tomas susižvalgė su Julija ir 
atsakė:

— Žinoma. Tik gal artimesnių turite?
— Kur čia artimesnį turėsi? Giminės gyvena to

li ir nevažiuos. Mums labai didelė garbė būtų, jei ne- 
sipuikintumėte.

Jasaičiams sutikus, nušvitęs pakilo ir išeidamas, 
dar pridėjo:

— Norėtume sekmadienį po Naujų Metų.
Kalėdas Jasaičiai praleido tyliai ir ramiai, nes 

Julija buvo jau apsunkusi. Tik kiemo kaimynai atėjo 
prieš pietus pasveikinti. Jau visi žinojo, kad sutiko 
būti kūmais Matukoniams, tad stebėjosi Jasaičių 
paprastumu ir ėmė juos laikyti savais žmonėmis. O 
vakare aplankė Jonuškus, savo artimiausius bičiu
lius, kurie taip pat vengė didelio triukšmo, mieliau 
likdami namuose, kaip po svečius besiblaškydami.

10.

Krikštynoms pasiruošimas vyko visame kieme, 
nes Matukohiai pakvietė kiekvieną jo gyventoją. Ka
dangi jie spaudėsi dviejuose kambarėliuose, ir vietos 
užteko vos jiems patiems, vaišes ruošė skalbykloje.

Jau šeštadienio popietę iš ten iškraustė daiktus, 
sudedami buvusiam senio rūsy, gerai išdžiovino grin
dis, Zinevičius daugiau šviesos pritaisė, o iš kepyklos 
siuvėjai atvilko ilgą stalą. Pasiaurienė su Juškeliene 
ant langų ir paluby prikabinėjo spalvotų popierėlių, 
gi kepėjas, metęs savo darbus, bėgiojo po kiemą ir 
kiekvienam nurodinėjo, ko griebtis ir kaip tvarkytis. 
Vakare prisidėjo Juškelis su Pasiaura, iš visų namų 
skalbyklon tempdami kėdes ar kur pakaldami, patai
sydami, kas anksčiau buvo neapsižiūrėjus praleista. 
Tik Zinevičienė šioje ruošoje nedalyvavo, nes slankio
jo dar su parišta ranka ir būtų tik trukdžius. Tačiau 
ir ji žiūrinėjo, reiškė nuomonę ir vis stengėsi atsisto
ti tarpduryje, kai pamatydavo Pasiaurienę rengiantis 
išeiti. Bet ši tuojau apsigręždavo ir tylėdama triūsda- 
vosi viduje.

Kepykloje jau laukė pyragas, šnypštė mėsos puo
dai, nes Matukoniai būtų galėję nuo garų užtrokšti, 
tokią daugybę verdant ir kepant. Kiekvienuose na
muose tūnojo ir po bonką, vienur grynos, kitur su me
dum atvirintos, o Zinevičius, žmonai nežinant, turėjo 
dar ir antrą sandėliuky užkišęs, kad nereikėtų eiti iš 
kiemo, jei kartais krikštynose neužtektų.

Sekmadienį per pietus kieman įsuko vežiko rogės. 
Įsėdo Tomas, Julija su Matukonių vaiku ir pats Ma- 
tukonis, o visi kiti išlydėjo per vartus. Grįžo greitai, 
net būrys nespėjo išsiskirstyti, ir visi nusigrūdo pas 
Matukonius, čiupinėjo krikšto drabužį, stebėjosi .. jo 
gražumu, klausinėjo, ar vaikas labai verkęs per krikš
tą, šiaip trynėsi pečiais ir maišėsi po kojomis, kol 
Juškeliene pasakė:

— Pasitraukit, žmonės. Gi vaiką reikia apžiūrėti, 
o čia nė apsisukti negali.

XBus daugiau).

PRANAS DAILIDE

ŽMOGAUS PASKIRTIES 
DIDYBĖ

VYSK. V. BRIZGYS

dėl Anglijos įstojimo į Bend
rąją rinką de Gaulle atstovau
ja nusistatymą, kad pagrindi
nė to įstojimo sąlyga turėtų • 
būti visiškas Anglijos atsisa
kymas nuo bet kurių ryšių su1 
commonvvealth’u. Anglijai tai1 
yra sunki sąlyga. Ji apsispręs 
dėl jos priėmimo tik po to, kai 
paaiškės šio krašto santykiai 
su Europos Bendrąja rinka. O 
tie santykiai pareis, kaip yra 
žinoma, nuo to, kokius įgalio
jimus gaus prezidentas Kenne
dy iš kongreso mažinti muitų 
mokesčiams susitarimuose su 
Bendrąja rinka.

Amerikai rūpi Anglijos įsto
jimas į Bendrąją rinką, ir ji 
remia tą įstojimą. Washingto- 
nas gerai suparnta, kad prie 
tų santykių, kuriuos jis yra su
sidaręs dabar su de Gaulle, 
šiam kraštui būtų ne kokios 
biznio perspektyvos su Bend
rąja rinka, jeigu vadovauti tai 
rinkai paliktų de Gaulle. Bet 
laikydamas Amerikos pastan 
gas įpiršti Angliją į Bendrąją 
rinką šio krašto siekimais iš-1 
stumti Parncūziją iš tos rinkos 
vadovybės, de Gaulle dar la
biau širsta ant “anglosaksų”, 
viešai reikalaudamas, kad jie 
nesikištų į Europos kontinen
to reikalus.

Kiti Bendros rinkos nariai 
turi taip nat savo sumetimus

Nors jie to viešai ir nesako,

Pirmieji West Point ir aviacijos akademijų gradu antai tuokiasi. Kairėj Įeit. Lutes bučiuoja savo 
žmoną po kardų skliautais ir dešinėj Įeit. MacNevin su žmona žygiuoja pro tokius pat skliautus 
oro jėgų akademijoj netoli Colorado Springs, Colo. (UPI)

bet jų tarpe kieta de Gaulle 
ranka neturi didelio populiaru
mo. Jie mano, kad Anglijos 
įstojimas į Bendrąją rinką su
švelnintų dabartinį Parncūzijos 
dominavimą ir palengvintų po
litinės Europos organizacijos 
planavimus. Mažesni kraštai, 
kaip Belgija, Olandija ir Liuk
semburgas, sutrumpintai vadi
nami Benelux, įgytų daugiau 
įtakos į Bendros rinkos spren
dimus. Be to, tie kraštai ir 
ūkiškai išloštų, palengvėjus jų 
prekybos sąlygoms su Anglija. 
Dėlto jie pasisako už Anglijos 
priėmimą į Bendrąją rinką net 
su tam tikromis lengvatomis 
commonwealth’ui.

Kai dėl Vakarų Vokietijos ir 
Italijos, tai tuodu Bendros rin
kos nariai yra užėmę greičiau 
“neutralią” — laukimo pozici
ją, palikdami de Gaulle laiky
ti kovos vėliavą. Kaip pramo
nės kraštas, Vakarų Vokietija 
mato Anglijoje savo konkuren
tą Bendros rinkos prekyvietė
se. Be to, Bonna neturi geros 
širdies Anglijai ir politiniu po
žiūriu dėl jos palinkimo į komp
romisus derybose su Sovietais. 
Bet Vakarų Vokietija nesiren
gia varyti “anglosaksus” iš Eu
ropos. Priešingai, ji mano, kad 
be jų Europa negali būti ap
ginta.

— Jungtinių Amerikos Vals
tybių sandėliai lūžta nuo javų 
pertekliaus. Žemės ūkio depar
tamento žiniom, eksporto kont
rolė Amerikai apsiėjo nuo 1949 
metų 21.5 bilijoną dol.

Kiekvienas žmogus yra dau
giau negu reikalingas visatos 
pilnumui ir jos harmonijai. 
Žmogus yra Dievo meilės dali
ninkas. Visi žinome, kad žmo
gus savęs dar nėra pažinęs ir 
supratęs. Pranašas Dovydas 
apie žmogų sako: “Padarei jį 
maž ką mažesniu už angelus, 
garbe ir šlove apvainikavai jį” 
(Ps. 8,6). Tuos jo žodžius pas
kui kartojo apaštalas Povilas 
(Žyd. 2,7) ir visi, kas tik įsi- 
mąstė į žmogų, lygindamas sa
ve su visu kuo, ką iki šiol pa
žino ar. suprato.

Žmogaus didžiausias išaukš
tinimas ir laimė sudaro tai, kad 
jis yra Dievo mylimas ir skir
tas Dievą mylėti. Žmogus jau
čia tam tikrą malonumą, prisi- 
rišdamas prie kokio nors daik
to. Dar didesnio malonumo 
žmonės patiria, mylėdami vieni 
kitus. Jeigu ta meilė yra abi
pusė, ji žmogų taip nuteikia, 
kad su ja surišti visi sunkumai 
atrodo tarsi nebuvę. Galime, 
antai, mąstyti apie meilėje gy
venančią šeimą, apie misijonie- 
rių, kurio džiaugsmas, patiria
mas iš meilės žmonėms, nustel
bia savo krašto, savo žmonių, 
civilizacijos pasiilgimą.

Visi šie vaizdai yra silpnu
čiai palyginti su meile tarp 
Dievo ir žmogaus. Tas mums 
nesuprantamas žmogus tikrai 
yra toks didingas, jog Die
vas nori turėti jį savo amžinos 
laimės dalininku. Dievo meilė 
žmogui yra tokia didelė, kad 
jam skirtos laimės netekti žmo

gus gali tik maištavimo keliu 
— sąmoningai ją paniekinda
mas ir jos atsižadėdamas. Nors 
žmogus prieš Dievą ir daug 
primaištautų, Jam piktžodžiau
tų, tyčia išsikreiptų iš visų ke
lių, vedančių jį link Dievo, jei
gu jis nenueis taip toli, kad, sa
ve išniekinęs, neturės drąsos 
maldauti Dievo gailestingumOj 
tai besigailinčiam savo klaidų 
Dievas viską atleidžia ir priima 
atgal į savo laimės dalininkų 
tarpą. Su Dievu ir su laime ap
silenkti pavojų yra daug, tačiau 
šis pavojingas neišminties ir 
klaidų laikas yra labai trum
pas — vos kelių dešimčių metų.

Iš Dievo meilės sekanti žmo
gui skirta laimė yra ne tik am
žinybėje. Kiekvienas galime ir 
kiekvienas turėtume džiaugtis 
ja čia žemėje. Įsimąstęs į Die
vą, žmogus jaučia Dievui mei
lę. Jau čia žemėje Dievui mei
lė yra žmogaus prote ir širdy
je tokia didelė, kad dėl jos žmo
gus savaime atsisako net -to
kių dalykų, kurių atsisakyti 
Dievas nereikalauja. Dievą my
linti širdis savaime nenori blaš
kytis kur nors kitur. Kiek. to
kia širdis myli pasaulį, žmo
nes, tai tik iš meilės Die
vui. ši savijauta buvo ir yra 
visų prakilniųjų žmonių. Tokių 
kaip Pranciškus Asyžietis ir 
Pranciškus Salezietis, Jonas 
Vanney ir Jonas Bosco, Mar
garita Alacoąue, Teresė Avilie
tė, Teresė iš Lisieux, buvo ir 
yra tūkstančiai. Kiekvienas kil
nios sielos jaunuolis, jeigu tuo 
ir nepasekė, tai nors gyvenimo 
norą palikti pasaulį žemai - ir 
kilti visa savo būtimi iki Die
vo, o iš ten žvelgti į pasaulį. 
Teresė iš Lisieux, taip pasiel
gusi ir jausdama mylinti Die
vą, laikė save laimingiausių 
žmogumi pasaulyje. Tur būt, 
dažniausiai jos kartotas žodis 
buvo meilės žodis Dievui: Ir 
paskutinis jos žodis buvo: 
“Mano Dieve, Tave myliu”.

Meilė Dievui teikia žmogui 
daugiau džiaugsmo už meilę 
bet kokiam Dievo tvariniui. Juo 
ši meilė jautresnė, juo ir 
džiaugsmo daugiau. Dievą my
linčio žmogaus gyvenimas yra 
tikrai jaukus ir šviesus.
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KANADOS ŽINIOS
Windsor, Ont.

Naujas kunigas

Vietoj susirgusio kunigo V. 
Rudzinsko Windsoro lietuviams 
yra paskirtas naujas kun. V. 
Kaleckis. Verbų savaitgalį prieš 
Velykas naujas klebonas pra
vedė rekolekcijas. Tą patį sek
madienį po pamaldų parapietės 
moterys suruošė bendrą kavutę 
naujo kunigo su parapiečiais 
susipažinimui. Ta proga išrink
tas naujas bažnytinis komite
tas: S. Kazlauskas, Ant. Taut- 
kevičius ir Rr. Barisas.

Norima pirkti bažnyčia

Energingas Windsoro klebo
nas kun. V. Kaleckis planuo
ja pirkti bažnyčią bei steigti 
savą parapiją. Tenka tik palin
kėti laimės.

Gegužės pirmosios paradas
Paradas, skirtas Marijos gar 

bei, įvyko kaip ir kiekvienais 
metais. Parade dalyvavo apie 
50,000 Windsoro ir apylinkių 
katalikų, kita tiek jį stebėjo. 
Lietuviai irgi dalyvavome šiame 
parade. Šalia kun. V. Kaleckio 
ir Windsoro lietuvių, dalyvavo 
Detroito skautai su savo vė
liava. Mūsų grupė nebuvo gau 
si, bet pasipuošusi tautos ir 
skautiška vėliavomis, tautiniais 
rūbais ir skautiškomis unifor
momis atrodė labai gražiai. Y- 
patingai didelė padėka tenka 
Detroito skautėms bei skautams 
už dalyvavimą.

Tautiniai šokiai
Tautinių šokių grupė suor

ganizuota Windsore vald. pirm. 
E. Butkevičienės rūpesčiu. Šo
kių mokytojos yra skautės Gin
tarė Šileikaitė ir Juraitė Šepu- 
taitė, Detroito tautinių šokių 
grupės “šilainė” dalyvės. Akor 
deonu groja Vytautas Marčiu- 
kaitis. šiems Detroito jaunuo
liams tenka nuoširdus ačiū. Už 
jų laisvą šeštadiennių bei sek
madienių laiką, pašvęsta Wind- 
soro lietuviams. Tai gražus 
Windsoro ir Detroito lietuvių 
sugyvenimas.

Poniai D. Kranauskienei, Win 
dsoro Apyl. valdybos narei ten
ka nuoširdi padėka už leidimą 
naudotis jos patalpomis repe
ticijoms.

Motinos diena
Motinos diena buvo paminė

ta Windsore gegužės mėn. 13 d. 
Bažnyčioje buvo atlaikytos šv. 
mišios už motinas ir kun. V. 
Kaleckis pasakė tai dienai pri
taikintą pamokslą. Po pamaldų 
iškilmingas aktas įvyko salėje 
Kalbėtoju buvo pakviestas VI. 
Mingėla iš Detroito. Meninę dalį 
atliko tautinių šokių grupė, pa
šokdama Kepurinę ir Jonkelį. 
Tautinių šokių grupei priklau
so M. Pakauskaitė, D. Kozuly- 
tė, I. Butavičiūtė, V. Sodaity- 
tė, D. Kačinskaitė, N. Giedriū- 
naitė, R. Eidukaitė, E. Kazlaus
kaitė.

Deklamavo N. ir D. Giedriū- 
naitės, dainavo — sesutės Gied- 
riūnaitės ir trejetukas; A. Kra- 
niauskaitė, K. Puidaitė ir R. 
Eidukaitė. E. B.

IX Lietuvių diena
Gegužės 12 d. Krašto valdy

bos nariai pirm. St. Kęskaila, 
sekr. P. Lukoševičius ir infor
macijos vedėjas J. Kardelis, 
lankėsi Windsore. Turėjo bend
rus posėdžius su apylinkės val
dyba ir Lietuvių dienos komi
tetu. Plačiai aptarta visa Lietu 
vių dienos programa, išsiaiškin
ta visais Lietuvių dieną liečian
čiais klausimais. Apžiūrėta iš
nuomotos salės. ‘Savo apsilan
kymu Krašto valdybos delega
cija padrąsino Lietuvių dienos 
komitetą, paragino visu uolu
mu dirbti tą didįjį darbą, pa
tys žadėdami prie jo prisidėti.

Palinkėjo sėkmės E. Butavičie- 
nei, kaip energingai moteriai, 
stovinčiai apylinkės priekyje 
šiais svarbiais metais, kada 
Windsore yra ruošiama Lietu
vių diena, M. Kižiui, Lietuvių 
dienos komiteto pirmininkui ir 
visam komitetui. L.D.K.

Wellan4, Ont.

Joninės

Sąlygos neleidžia mums švęs 
ti Jonines prie raganų kalno 
— Lietuvos Rambyne. Ir lau
žai esamose apystovose ne visur 
lengvai užkuriami. Viena kas 

Miko mums prieinama, priminti 
tą tradicinę šventę — tai lietu
viška daina ir amžius kurtas, 
dailintas ir gražintas mūsų tė
vų palikimas — tautinis šokis.

Birželio 23 d. Welland, Ont., 
kaip tik ir bus tas Joninių su- 
batvakaris paskirtas lietuviškai 
dainai ir šokiui.

Daina skambės profesionalų 
, dainuojama — tai Clevelando 
vyrų oktetas duos pajusti klau
sytojui mūsų dainų grožį. Su 
tautiniu šokiu Detroito jauni
mas nukels žiūrovą į praeitį, kai 
Joninių naktį leisdavome po 
žvaigždėtu tėvynės dangumi.

Joninės Wellande yra neeili
nė šventė, jų laukia ir jaunas 
senas. Šiais metais jos laukia
mos dar dėl to garsaus Cleve
lando okteto ir dėl tų jaunų 
šokėjų nuo tolimųjų Erie ežero 
krantų.

Tos Joninės įvyks St. Ste
phens Hali, East Main St., Port 
Robinson Rd. kampas, Welland 
Ont. K-s

Lietuvių ekskursijos 
Europon žiniai

Visi keleiviai, vykstantieji Lietuvių 
Ekskursija Europon liepos 25 — rugp. 
16 d. d. privalo užsiregistruoti ligi 
g. m. birželio 18 d.

Primenama, kad keliaujantieji turi 
paskubėti susitvarkyti dokumentus.

Ekskursija vyksta SABINA Oro 
Linija.

Rašyti informacijų ir tuoj regist
ruotis Lietuvių KRŠ.

Lithuanian Catholic Religious Aid, 
Ine. 225 S. 4th St., Brooklyn 11, 
N.Y.

Tel. (212) EVergreen 4-1984.

PIRKSIU LIETUVIŠKUS 
PINIGUS .

metalinius ir popierinius. Ir liet. 
atvirukus.

Turintieji parduoti prašomi ra
šyti — Tom Levi, 2312 South 
Harvey Avė., Benvyn, 111.

PROGOS-OPPORTUNITIES

PARDUODAMA VASARVIETĖ
16 eabins, hotelis, restoranas, 

šokių salė, 6 kamb- gyvenamas na
mas, 39 akrai žemės. Bass Lake, 
Knox, Ind., tel. 772-2358.

Pardavimui kepykla su gyvena
mam patalpom. 4-riems kepėjams 
Urbti. Judrus biznio rajonas.

Bl 7-9260.

JIEŠKO DARBO______

Vyresnio amž. moteris jieško dar
bo. Gali globoti vaiką arba vyres
nį ar sergantį asmenį. Supranta 
lietuviškai, bet kalba tik lenkiškai.

Skambinti GR 6-5292

JIEŠKO BUTO

Reikalingas kambarys su teise 
naudotis virtuve. Atsiliepti adresu 
— DRAUGAS, Adv. No. 4461, 
4545 W. 63rd St. Chicago 29, III.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
Prie parko 7 metų, 4 kamb. mūras 
su augšta pastoge. Garažas. S 2 0,2 00. 
(i kamb. didelis namas. Naująs šil
dymas. Arti 71st ir VVestern. $ I 5,900.
2- jų butų namas. 7 ir 3 kamb. Nau
jas šildymas. Alumin. langai. , Gara
žas. $17,200.
Galvojate gerai pirkti? 5 kamb. mo
dernus namas. Alyva šildymas. Ga
ražas. $12,900.
Žavus 5tž kamb. mūras. Karpetai. 
alumin. langai. Įrengtas rūsys. Gara
žas. $22,600.
Ar svarbu kaina? Tik $36,800 už mū
ro namų ir taverną,. 4 butai. Geras 
biznis. Gera vieta.
Tik matyti ir siūlyti. 2-jų butų na
mas. 5 ir 4 kamb. Garažas. Naujas 
alyva šildymas. $22,000.
Didelei geimai 9 kamb. mūras, ir 3 
auto. garažas. Koklių stogas. Platus 
sklypas. $28,000.
3- jų butų 6 kamb. ir 2 po 3 kamb. 
švarus namas, puikus pirkinys. 
$17,000.
Tik 2-jų metų, 5% kamb. mūras. 
Sausas rūsys. Alumin. langai. $19,- 
900.

3-jų butų mūras. Garažas. Reikalas 
parduoti; žema kaina. S26.200.
Vienų metų liuksus 6 kamb. mūras 
ant 50 p. sklypo, alumin. langai. Ga
ražas. $27,000.
Platus lotas ant kampo ir mūro ga
ražas Tuojau parduoda už $5,000.
5 butu mūro namas. Alyva šildymas. 
$6,000 pajamų ir mažos išlaidos. 
$32,500.
5% kamb. mūro namas. Platus skly
pas. Garažas. Gera vieta. Gražus. 
$17,900.
4 butų mūras. Naujas alyva šil
dymas. Naujas stogas ir alumin. lan
gai. Garažas. $45,900.

lį£ aukšt. mūras. Prieš 12 metų 
statytas, naujoje sekcijoje prie par
ko. Garažas ir kt. $28.500.

<i butų mūras. 2 po 5 kamb. ir 
4 po 4. Apie $7,000 nuomos. Dar 
ne vėlu. $50,000.

2-jų butų mūras. Dideli kambariai. 
Alyva šildymas. Alumin. langai. 
$28,500.

Modernus 6 kamb. mūras. Marlite 
kabinetų virtuve. Karpetai. Pušim 
įrengtas rūsys. Gazu šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Garaž. $20,700.

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

1’/2 aukšto mūr. 5 kamb. apačioj 
ir 3 kamb. viršuj. Rūsys. Gazu šil
dymas. Arti 64os ir Pran Cisco. 
$ I 7,500.

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

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

5)4 ltamb. mūr. 3 mieg. 2 m. se
numo. 60 p. sklypas. Gazu šildymas. 
Arti 72-os ir Harlern. 16,500.

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

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

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE

GENERAL INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
6455 SO. KEDZIE AVENUE, TEL. PROSPECT 8-223S

K. VALDiS REĄL ESTATE 
£815 W. 7lsf St, Tel, RE 7-7200 arba RE 7-8534

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI/
Mūrinis visiškai naujas — 2 butai 

j po 3 mieg., angliškas rūsys, įmon
tuotos keptuves ir virimo plytos, 
karšto vandens šild., 2 atskiri gazo 
pečiai, 2 pilnos vonios kiekvienam
bute, atskiri įėjimai j kambarius, 1 

j (galimos 4 nuomos), “Termopane” 
stiklai, daug įvairių priedų, tik 2 

Į blokai nuo Marąuette p. bažnyčios ir 
' mokyklos. Kaina prieinama.

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

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

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

Medinis 1% aukšto (5 ir 3 viršuj) 
pilnas rūsys, virš 30 p. lotas, mo
dernizuotas vidus. $14,900.

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

REAL ESTATE

CICEROJE bargenas. 2-jų butų 
mūr. bungalow. Apylinkėje 16th 
ir 58th Avė., 4 ir 3 kamb. pasto
gėje. 40 p. sklypas. Mokesčiai tik 
$155. 2 auto. garažas. Naujas boi
leris; plytelių vonios. $17,900; 
įmokėti $4,000. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd. Cicero. BIshop 2-2162.

Savininkas parduoda mūrinį na
mą Marąuette Parke. 6 ir 7 kamb.

PR 8-0005

MEDINIS. 2 butai po 4 kamb. 
45 p. lotas. Apylinkėje 28th St. ir 
Austin Blvd. Pūna kaina $10,500. 
Tik $1,500 įmokėti. OLympic 
6-2234

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

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

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

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

Medinis bungalow, 6 ka-mb. Arti 
mokyklos. Švarus ir gražus. $14,900.

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

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

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

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

MARQUETTE PARKE
81-a ir Mozart. mūr. bungalow, su 

4 mieg., 10 metų senumo, garažas. 
$23,500.

Brighton Parke barngenas, skubiai 
parduodamas namas su “cleaning” 
bizniu. Modern. butas ir geras biz
nis. Pirksite nedaug įmokėję. Kaina 
$13,900.

Dėmesio! Prie Šv. Kryžiaus baž. 
mūrinis namas — 3 butai ir kepyk
la.. Naujas kepyk. krosnys. Geras 
biznis. $28.500.

Prie California ir 85-os. Mūr. 2 
butai po 4 kamb. Naujas šildymas. 
2 maš. garažas. Tik $19.500.

VAINA REALTY
6540 S. VVESTERN AVĖ. 

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

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

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

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

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

A. KATILIUS R. E. 
24S6 W, 69th Si. RE 7-8399

HELP WANTKD — MOTERYS

REIKALINGA ŠEIMININKE.
Lengvas namų ruošos darbas ir pri
žiūrėti vaiką. Kambarys, maistas ir 
geras atlyginimas. 5 dienos sav. Rei
kia nors kiek angliškai kalbėti. 
Skambinti -—

ORehard 5-4251

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

Visai naujai atremontuotas 5 
kamb. bung. Marąuette Park. Mo
dernu $18,350.

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC
4259 So. MapSewood Avė.

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

HELP WANTED — VYRAI

Ispanijos princas Carlos eina po 
audiencijos pas Šv. Tėvą su savo 
žmona Graikijos . princese Sophie. 
Skelbiama, kad princesė iš graikų 
ortodoksų tikybos perėjo į katalikų 
tikėjimą. (UPI)

VOSYLIUS FOOD MART
2433 W. 69th St., Tel, PR 6-2113
IS' (fe Gamina ir par'

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

♦ » «■ ♦
Give your children
Music lessons. Ali Instruments taught 
by expert instruotors. — Instrument 
rentai. Accordion, Brass, Guitar, Pia
no, Violin, etc.

WM. P. LAUX MUSIC STUDIO 
4417 N, Melvina Chicago

Phone KI 5-3015

SILPNAME KŪNE
—o—

Šitokiu pavadinimu nauja dr. 
JUOZO PRUNSKIO knyga nese
niai išėjo iš spaudos. Tai labai 
naudinga dovana ligoniams ir vy
resnio amžiaus asmenims. Sergan
tiems ir apskritai kenčiantiems 
skaitymas šios knygos atneš daug 
paguodos, suraminimo, atskleis 
gilesnę ligos ir kančios prasmę, 
duos nurodymų, kaip laikytis to
kios nelaimės atveju.

Knyga skaitoma lengvai, joje 
duodama daugybė istorinių pavyz
džių iš didžiųjų žmonių gyveni
mo. Veikalas turi 133 pusi., kai
nuoja. $1.50, Gaunamas “Drauge”

SOUTH CICERO SBE.CIAL. 4 
butai — 6 po 4 kamb. ir 2 po 4 
kamb. Gazo pečiais apsišildo patys 
nuomininkai. Pajamų $245 per 
mėn. Mokesčiai tik $200. Apylin
kėje 50th ir 31st St. $25,500; įmo
kėti $6,000. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd. BIshop 2-2162.

Savininkas parduoda 2-jų butų 
namą. Kaina nupiginta, savininkas 
apleidžia miestą.

6636 S. Washtenąw Avė.

BERWYN. Atidarąs apžiūrėjimui 
sekmad. nuo 1 iki 5 v.
1447 S. CUYLER AVĖ.

Kampinis 6 kamb. bungalovv. Ga
zu apšild. 2 auto mūr. garažas. 
Tuojau galima užimti.

Savininkas parduoda moderni
zuotą 6 kamb. irnūr. namą, arti 
Maria High School. HE 6-0809.

CICERO. Geriausias pirkinys.
3- jų butų namas liet. apylinkėje, 
16 ir 50 Avė. 2 po 4 kamb. ir 2 
kamb. Gazu apišld. Mokesčiai tik 
$77. Pajamų $103, plius butas. 
$2,000 įmokėti. BIshop 2-2162.

$10,900 PIRKS 3-jų butų namą.
4— 4—3 kamb. Gazu apšild. Nau
jai dekoruoti. Pajamų $1,600 per 
metus. Apžiūrėkite iš lauko — 
3110 S. Ridgeway Avė. Užeikite į 
mūsų ofisą pasiimti raktą. Tik 
$1,000 įmokėti. SVOBODA, 3739 
W. 26th St. LA 1-7038.

MŪRINIS. 2 po 6 kamb. Pilnas 
rūsys. Apylinkėje 26th ir South 
Christiana. Partneriai išsiskiria. 
2 auto. naujas garažas. SVOBODA, 
3739 W. 26th St. LA 1-7038.

CASUALTY INSURANGE 
UNDERWRITER

Ambitious young man with 2 yrs. 
experienc-e in Auto or Workmen’s 
Compęnsatįon Underwriting to 
earn Multiple Lines in expanding 
brandi offięe opęration.

Libcral fringe benefits. .
EMPLOYERS MUTUAL 

CAŠUĄLTY CO.
222 W. Adams St., Chicago. 

ANdover 8-0464

Savininkas parduoda Marąuette
Parke 2-jų aukštų mūr. namą. 

2619 West 69th Street

išnuomojama'1 ĖOR KENT
i

Išnuom. 5 kambarių butas, 2-e 
aukšte 7125 S. Francisco Avenue. 

i Tel. 778-3336.

Išnuoan. 4 kamb. butas, 2-me 
aukšte su karštu vandeniu ir ši
luma. 6813 S. Talman. Telef. — 
476-5071._______________________

Išnuom. 4 kamb. butas angliš
kam beismente. 1505 S. 15th Ct., 
Cicero. Tel. HUdson 3-6352.

Išnuomojamas 3-jų kambarių 
butas.

7137 S. Campbell Avė.

Išnuom. 4 kamb. butas, 2 mie
gami, gazo pečium apšild., karš
tas vanduo. Pageidaujami suaugę. 
3239 S. Emerald.

Marąuette Parke išnuom. kam
barys su atskiru įėjimu, naujame 
name. GRovehill 6-3626.

Marąuette Parke išnuom. didelis, 
gražus, šviesus kambarys su atski
ru įėjimu. Tel. PR 8-2858.

Priimamas gyventi vyriškis 4 
kamb. bute su buto savininko tei
sėmis. Skambinti po 7; 30 v. v —

476-3658

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St. CL 4-2390
i----------------------------------------------------------

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

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

2. Parklioime mūrinis 4 butų: 3— 
3 — 3 — 4. Dviejų .mašinų garažas

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

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

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

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

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

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

OL 2-9589

Blokas nuo Marąuette Parko.
4 reguliarių butų mūras. Mažas 
įmokėjimas. HE 6-1517.

CICERO. 5 butų namas. Origi
nalus, butai neperdalyti. 37>/2 P- 
lotas. Reikalingas vidaus remonto, 
hžtad pilna kaina, tik $16,500. Tik 
$1,500 įmokėti.OLympic 6-2233.
Savininkas parduoda 6 kamb. mūr. 
namą. Autom, gazu apšild., 2 auto. 
garažas. Arti California ir 59-os.

Agentai tenesikreipia. HE 4-1541.

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

Savininkas parduoda 2-jų aukš- i 
tų mūr. namą.

6419 S. VVhippIe St. Į
Geram stovy. $230 pajamų per 
mėn. už 2-rą aukštą. Gazu apšild. 
Rūsys. Izoliuota pastogė. 2 maš. 
mūr. garažas.

TINKAMAS DIDELEI ŠEIMAI
8 kambarių mūr. bungalow Mar

ąuette Pk. šildymas alyva. Antri lan
gai. Dvigubas garažas. Proga pirkti 
už $1S,000.

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

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

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

Marąuette Pk. Platus sklypas. Gazo 
šiluma. 2 auto garažas.

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

mi taksai. $15,500.
5 METŲ .VI ŪK, BUNGALOVV

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

GERAS PIRKINYS
7 metų 2 aukšti? mūras Marąuette 

Pk. Pirmame aukšte krautuvė ir 4 
kamb. butas; viršuje — 6 kamb 
gražus poilsio kambarys rūsyjū 
$380 men. pajamų. Kaina $43,000.

VASARVIETĖ
Su baru ir restoranu Beverly ShC 

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

P, LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71 si Street
Tel. VVASbroofe 5-6015

Nauj. mūr. 2x5% (S m.)—$38,500 
Nauj. mūr. bung,, garažas—$18,900 
Mur. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29,500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—$18,900 
Didelis pasirime. geru ir pigių namų.

BUDRECKAS
i 4081 ARCHER AVĖ. LA S-3384
i' Per 4 m. galite išmokėti šią nuo- 
I savybę: 2 mūr. namai, 23 išnuomuo- 
ti vienetai ir 3 butai. Metinės pa- 

I jamos $12,300. Parduodama už 
j $33,000.

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

Perskaitę “Draugą", duoki-

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME ĮVAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

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

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

Tel.; PR 8-4288 ir TE 9-5531 ,
__________________________

Marąuette Parke savininkas ne
brangiai parduoda 5 kamb. mūr. 
bungalow. Naujai atremontuotas 
vidus. Susitarimui skambinti —

VI 7-3532

NUMAŽINTOS KAINOS
Automobilių apdraudoms

1 A—10/20/5 Kaina $44.50 
6 mčn.period.

Išrašome ir patarnaujame visokių 
rūšių apdraudas lengvais mėnesi

niais išmokėjimais.

BACEVIČIUS A PDRAUDŲ 
AGENTŪRA

8455 S. Kedzie Avė. PR 0-2233

CONTKACTOBS

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

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

Pirkite JAV Rpsaugos

B o n u s I

Savininkas pigiai parduoda 4 
butų namą Gage Parke. Agentai
nesikreipkite. PR 8-0643 -- -------------------------------------- -—•- -

Marąuette Parke. V/2 aukšto 
mūrinis, 4’ ir 3 kamb. $16,900
HE 61517.

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

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

HEmlock 4-4255

Gage Parke tvarkingas 1% 
aukšto, 2-,jų butų medinis ant 34 
p. sklypo. Užtenka $3,000 įmokė
ti. HE 6-1517.

Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas Jtetu 
vių dienraštis. GI skelbimų kainot 
visiems prieinamos.

STANKUS! 
CONSTRUCTION 00. j

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

ROfiso ir namų telefonas: » 
PRospect 8-2013 1

2741 WEST 69th St. |
Chicago 36, Dlinois

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus . pečius (fur- 
naces) visų dydžių oro vėsintu
vus bei Air Conditioners ir atlieka 
visus skardos darbus.
7304 So. Roc|cwell Street 

Tel. GRovehill 6-7875

Heating Contractor
Greit, sąžiningai ir garantuotai 
Įrengia naujus, perstato senu* 
įvairių rūšių gazu, alyva ir ang
lim kūrenamus pečius, vandens 
boilerius. Vandens nutekėjimo 
rinas (gutters) lr kt. darbus. 
Nemokamas apskaičia.vima«.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING įt SHEET METAL 

4444 s. VPestena Ave^ 
Chicago 9, HL 
Tel. vi 7-8447

T

A. RB^LL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

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

LA 1-6047, RO 2-8778

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

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-4442 Res. OL 6-0412

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS/ 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 OL 7-2094 Chicago, III.



JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

TARYBOS SESIJA
Praeities darbams apžvelgti grindus — apylinkes ir apygar- 

ir įvertinti, ateities veiklos pla- das.
nams apsvarstyti ir kitus bend- ' Apie pasirengimus Kultūros 
ruomeninę veiklą liečiančius Kongresui pranešimą padare Jo 
klausimus aptarti š. m. birželio nas švedas.
2-3 d. Clevelande susirinko sesi 
jai JAV Lietuvių Bendruome
nės Taryba.

Kontrolės komisijos, kurią su i saitis. Plane numatyta atlikti 
daro Jonas Švedas, dr. Petras I daug būtinai reikalingų darbų. 
Kisielius ir prof. Vladas Jaku- j Užsimojimai platūs ir jų įgy- 

Sesiją atidarė Tarybos prez. bėnas, pranešimą padarė J. Švc vendinimas iš Centro Valdybos 
pirm. tt. Barzdukas. Savo trum das. Komisija, patikrinusi finan , pareikalaus daug laiko išmin- 
poje kalboje nušvietęs šios se- sįnes CV ir kitų centrinių or-' ties ir organizacinių sugebėji- 
srjos reikšmę ir pasveikinęs da- ganų operacijas, rado, kad ka- mų. K kitos pusės tenka palin- 
lyvaujancius tarybos narius bei sos knygos Vedamos tvarkingai, i keti, kad planas būtų įgyven- 
svecius, pasiūlė sudaryti man- : išlaidoms yra pateisinamieji do- durtas, nes numatyti darbai yra 
datų ir rezoliucijų komisijas, kumentai ir protokoliniai nu- būtini atlikti

Komisijas sudarius, sesiją ; tarimai. ! Pianą įgyvendinti ryžtasi Cen

ganizaciiu atstovai ir raštu vvs Prfhttka> Kultūra ir milijonas i tro \ aldyba sios sudėties: pir- 
kupas V. Brizgvs min. J. Ka-i ^sijos darbotekėję^uvo nu minmkas J- Jasaitis, vicepirm.
• , . & , i ' „ matyti atskiri referatai Lietu- ikun- -S-t. Šantaras ir V. Adam-
j as, gen. kons. dr. P. Dauz-j^ Bendruomenės kultūrinės ir kavičius, Švietimo vedėjas J.

politinės veiklos išryškinimui ir j Ignatonis, ižd. Z. Dailidka, teis.vardis, Vilko pirmininkas dr.
A. Trimakas, prėl. M. Krupavi- „ , i a i- • .

o t t- • Lietuvių Fondo organizavimui.' patarėjas A. Kezelis ir sekr.cius, Alto pirm. L. Simutis ir ®
daug kitų organizacijų bei atski 
rų asmenų.

Pirmojo klausimo nagrinėji- K. Januška.
.mui buvo skirti trys referatai: į Sesijos paįvairinimui buvo iš- 
J. J. Bachuno, dr. Al. Nasvy- statyti parodymui JAV LB Kul 
čio ir K. Drungos. Po referatų \ tūros Fondo leidiniai, 
kilusių diskusijų išvados sufor-1 Baigiant sesiją priimta eilė

Žvilgsnis į praeitį

Užbaigus gausius sveikini
mus, prieita prie darbingosios 
sesijos dalies — centrinių or
ganų pranešimų

minuotos rezoliucijose.
Dėl Lietuvių Fondo organi

zavimo ir finansų pranešimus

i reikšmingų rezoliucijų, kuros 
bus paskelbtos spaudoje.

Sesijoje diskusijose gyvai reiš
Trumpai JAV LB tarybos pre7ad^arėd5;A-RazmtirT-Blin? kėsi. visi Tarybos nariai, kas

. , . . ,. „ trubas. Is jų pranešimų paais-zidiumo darbus nušvietė St. Bar ... , r , . / ,
, . ST ■ , , -s- i keJ°, kad Fondas jau Įstatymiszdukas. Nors tarybos prezidiu- d J

mas nėra aktyvios veiklos or- Į kai susitvai;k?s ir rengiasi mili- joje dalyvavo ir LB Informaci
ganas, bet per trumpą savo ., . . . .. , , . . .. , aktyviai prie šio vajaus pnsi-kadencijos laikotarpi turėjo at- J 1... J , . .„ .. I dėti LB apylinkes.likti nemažai darbų ir įsspręsti'

nės komisijos atstovai: J. Vai
čiūnas, V. Zalatorius, Aib. Va
lentinas ir J. Vaidelys.

Sesiją globojo Clevelando pir 
mosios ir antrosios LB apylin
kių vadovybės. Jų pastango
mis sudarytos geros darbo są-

sunkių problemų. Paminėtina: į Pasiruošimas ateičiai 
audiencijos pas JAV prezidentą! LB Tarybos prezidiumas su- 
reikalai, Lietuvių Fondo įstatų darė. atskiroms veiklos sritims 
tvirtinimo pravedimas, LB Ta-j studijų komisijas, kurios dar
rybos studijų — planavimo ko-i nespėjo išvystyti veiklos, todėl Į lygos prisidėjo prie sesijos pa- 
misijų sudarymas, ryšių su ta-j nedarė ir pranešimų. Ateityjesisekimo. J. Al.
rybos nariais ir bendruomeni- į ---------------------------------------------
nėms institucijoms palaikymas
ir kt. Prezidiumą sudaro: pir- į 
mininkas Stasys Barzdukas, vi
cepirmininkai dr. Algirdas Nas
vytis ir muz. Alfonsas Mikuls- į 
kis ir sekr. inž. Vytautas Ka
mantas. Prezidiumas vadovavo 
ir sesijai.

Centro Valdybos pranešimas 
apimantis Kultūros Fondą, Švie
timo tarybos, finansinę ir kt. 
veiklą tarybos nariams buvo 
išsiuntinėtas dar prieš sesiją.

Sesijoje žodžiu Kultūros Fon
do veiklos pranešimą padarė K.
F. valdybos sekr. VI. Micas. Ke
letą minučių trukusiame prane
šime buvo nušviestas Kultūros 
Fondo veiklos kelias, atlikti dar 
bai, pateikta finansinė apyskai 
ta, sąmata ir ateities veiklos 
gairės.

Ilgesniame pranešime Švieti
mo tarybos pirm. J. Ignatonis

Veterarias muzikas Jonas Čižauskas

Muz. Jonas Čižauskas ir nauja
sis Vargonininkų sąjungos sekre
torius Faustas Strolia.

Muzikas Jonas Čižauskas,

Mass., Baltimore, Md., Detroit, . 
. Mich., ir kitose, šiuo metu var- 1 
i gonininkau ja vokiečių parapijo
je, Elizabeth, N. J. Turėdamas 
gražaus tembro baritono ibal- , 
są, jisai jį lavino įvairiose kon- j 
servatorijose, taip pat visą lai- 1 
ką gilinosi bažnytinėj ir pasau- 

' linėj muzikoj. iSpecialiai yra stu Į 
i dijavęs liturginę muziką. Ka- ’ 
j dangi ir jo žmona Marijona tau- 
jvo aukšto lygio dainininkė (ko- 
j loratūrinis sopranas), juodu 
i abudu yra apvažiavę su koncer | 
tais (po keletą kartų) beveik 
visas lietuvių kolonijas. Taip i 
pat yra koncertavę ir kitatau-' 
čiams. Su savo vadovaujamais 
parapijų chorais taip pat yra i

muziko Fausto Strolios, naujo- surengę daug gerų, aukšto ly-
jo Lietuvių Vąrgonininkų sąjun 

išryškino dabartinę lituanistinių į gos sekretoriaus, lydimas, po 
mokyklų padėtį, iškėlė trūku
mus ir, trumpai apžvelgęs ŠT

vargonininkų jubiliejinio sei- (
mo aplankė dienraššio “Drau- j z^kas vargonininkas yra ir kom 

veiklos padėtį, daugiau dėmesio 'go” redakciją ir “Draugo” ma- pozitorius. Jis yra sukūręs tre- 
skyrė konkretiems ateities pla- j rijonų namų viršininką kun. V. las mišias chorams, parašęs ci
nams ir darbams. Ypatingai; Bagdanavičių. daini4 chorams, suharmoni-
tikslus ir išstudijuotas buvo da- Jonag čižauskas yra vienas ,zavęs keliasdešimt lietuvių liau- 
bartinės lituanistinio švietimo 1^^ Retuvių vargonininkų > dies damų, parašęs vargonams 
padėties pristatymas, iš ko ga- Ameriko> Jįg yra ir vienas iš preliudų.

P ^'Vargonimnkų sąjhbgos kūrėjųJ Jonas čižauskas yra gimęs 
Atvykęs Amerikon 1907 m., Į1886 m. sausio 29 d. Seredžiuj, 
vargonininkavo įvairiose lietu- | Muzikos mokytis pradėjo Kau- 
vių parapijose: IVorcester, 'ne 1903 m. pas J. Naujelį.

ateities darbus.
CV iždininkas Z. Dailidka pa

teikė finansinę apyskaitą.
Centro Valdybos veiklos ap

žvalgą padarė pirm. Jonas Ja
saitis. Centro Valdyba savo pa
reigas pradėjo eiti 1961 m. lap
kričio 8 d. Perėmusi pareigas, 
pirmiausia sudarė centrines in
stitucijas (Kultūros Fondo vai 
dybą, švietimo tarybą, Infor
macinę komisiją). Užmezgė ry
šius su apygardų ir apylinkių 
valdyboms ir atliko visą eilę 
kitų būtinų darbų, iš kurių ypa
tingai svarbus Pasaulio Lietu
vių Archyvui patalpų parūpini- 
mas ir išlaikymas.

Bendruomeninė organizacija 
auga ir stiprėja, vis užimdama 
naujas veiklos sritis. Todėl nu
matyta sudaryti prie Centro 
Valdybos daugiau pagelbinių or 
ganų atskiriems uždaviniams 
vykdyti, o taip pat stiprinti ben 
druomeninės organizacijos pa-

Cicero L. B. Apylinkės dovanotas dail. J. Pautieniaus paveikslas, 
kurį kas nors laimės šį sekmadienį L. B-nės Chieagos Apygardos 
gegužinėj Clarendon Hills.

iš šių komisijų laukiama talkos 
veiklos planavime ir metodų nu 
statyme.

Vienas iš svarbiausių punktų 
buvo Centro Valdybos pateik
tas ateinančių metų (skaitant 
nuo sesijos iki sesijos) veiklos 
planas ir sąmata.

Sąmatą pateikė CV iždinin
kas Z. Dailidka. Veiklos planą 
pristatė CV pirmininkas J. Ja-

MIRĖ KUN. T. BUDRAITIS

rą, kur sunkiose tremties sąly
gose išbuvo devynerius metus. 
Grįžo be sveikatos.

Už velionio sielą birž. 11 d.
19 vai. 15 min. bus egzekvijos 
ir šv. mišios Gimimo Švč. P. 
Marijos parapijoje, Marąuette 
Parke.

darė sesija^ gyvą ir įdomią. Be 
Tarybos narių ir svečių, sėsi

, A. a. kun. T. Budraitis
I

Chicągoje gyvenanti Elzbieta 
Gorbienė gavo kelius laiškus iš 

i Lietuvos, pranešančius, kad mi- 
1 rė jos pusbrolis kun. Tadas 
Budraitis. Mirė bal. 18 d. Gar
damo miestelyje, gavęs širdies 
ataką.

Velionis buvo gimęs 1897 m. 
Gedžių kaime, Jurbarko parapi
joje. Į kunigus įšventintas 1923 
m. Buvo Telšių kunigų semina
rijos muzikos profesorius ir 
choro dirigentas, gi vėliau mo
kytojavo pranciškonų gimnazi
joje Kretingoje. Čia dėstė mu
ziką, vedė chorą.

Paskutiniu laikotarpiu klebo
navo Gardame. Buvo palaidotas 
antrąją Velykų dieną Jurbarko 
bažnyčios šventoriuje. Į laido
tuves buvo atvykusių daug ku
nigų, jų tarpe ir vyskupas.

Velionis buvo išvežtas į Sibi-.

A. -f* A.
STANISLOVAS POCIUS
Gyveno 1700 S. Halsted St.

Mirė birž. 6 d., 3 962, 11:30
v. v,, sulaukęs senatvės.

. Gimė. Lietuvoje. Kilo iš Tel
šių apskr., Narimdaičių miesto. 

Amerikoje 'išgyveno 51 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

brolis Mateušas, brolio ir se
serų sūnūs ir dukterys ir ju 
šeimos, teta Ona Roržanskaš 
su šeima, pussesere Grasilda 
Bumblauskas, su šeima, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko 2 broliai: .To
nas ir Aleksandras ir ju šei
mos.

Prikalus® L.R.K.S.A., Teisy
bes Mylėtojų draugijai ir Kęs
tučio Klubini.

Kūnas pašarvotas Jurgio P. 
Rudmino koplyčioje, 3319 So. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvy.ks pirmad., 
birž. 11 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas j šv. Jurgio 
parap. bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielų. Po pamaldų, bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

Prašome gėliij nesiųsti.
Nuoširdžiai kviečiame visus: 

gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Broliai, brolių ir 
seserų sūnūs ir diikterys.

•Laid. direkt. Jurgis F. Rud- 
minas, Telef. YArds 7-1138.

gio koncertų.

gis garbingas veteranas rau-

JONAS JURGOS
Gyveno 948 W. 35th Place

Mirė birželio 7 d., 1962.
Gimė Lietuvoje.

Amerikoje išg-y.cvno 54 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Josophine (Smolenski), 
sūnus Jonas, podukra Lucy 
Šchmalz, žentas Joseph, 3 anū
kai, švogeris Walter Urban, 
kiti giminės, draugai ir pažį
stami.

Prikalusė Teisybes Mylėtojų 
Draugijai.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje. 3307 So. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės Įvyks pirmadienį, 
birž. 11 d., iš koplyčios 9:30 v. 
ryto bus atlydėtas į šv. Jur
gio parapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielų. Po pamanldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus, 
gimines, draugus ii- pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, sūnus, po
dukra, žentas ir anūkai.

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

A. -Į- A. 
SOPHIE WESLEY

ŠOPAGAITL
Gyveno 5958 S. Karlo w Avė. Tel. PO 7-3135.

Mirė birž. 7 d., 1962, 6 v. 
v., sulaukus 45 m. amžiaus.

Gimė Chicągoje, 111.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Kazimieras, sūrius Anta
nas,_ duktė Yvonrie, sesuo Juli
ja Žiūkus su šeima, pusseserė 
Barbora čepauskiene, ir jos 
vyras (Kanadoje), pusbrolis 
Pranas Šopaga (Kanadoje), ir 
kili gimines, draugai ir pažjs- 
stami.

Lietuvoj liko. sesuo Ona - Ur
niežienė su šeima.

Priklausė Šv. Kazimiero Se
serų Rėmėjų Draugijai.

Kūnas pašarvotas Jurgio F. 
Rudmino koplyčioje, 3319 So. 
Lituanica Avė.
Laidotuvės įvyks antrad., bir

želio 12 d., iš koplyčios 8.30 
vai. ryto bus atlydėta į šv. 
Jurgio parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta j šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę; Vyras, sūnus ir 
duktė.

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

A. -j- A.

PETRUI PARULIUI mirus, 
p. Parulienei, sūnui Leopoldui, dukterims — p. Re
ginai Kučiauskienei ir p. Irenai Kriaučeliūnienei ir 
jų šeimoms gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

R, ir J. Radai 
A. ir E. NeBsai

MALONI STAIGMENA,
Kad įvairių pažiūrų rašytojai, žurnalistai vispusiškai knygą 
rekomenduotų, tai —

TOMO ŽIŪRAIČIO, O. P./

ŽODIS IR GYVENIMAS
Religinei - tautinei rimčiai

“Gražiai, sugestyviai, įdomiai parašyta knyga” (Bern. Brazdžio
nis). “T. žiūraičio knyga yra nauja teologija, naujas žodis mo
derniam žmogui” (Dr. A. Baltinis). “Mums krenta į akis auto
riaus rašymo meistriškumas bei kūrybinis sintetiškumas: dai
niaus, išminčiaus ir karžygio . . . Linkėtina, kad žodis ir Gyve
nimas būtų išverstas į angių kalbą” (Prof. Dr. A. Ramūnas). 
“Vikriai parašyta knyga” (A. Rimydis). “Daugiau panašios ver
tės knyga!” (D. Penikas).

Knygai Įvadą parašė Prof. Dr. A. Maceina.
Viršelis dail. V. K. Jonyno.

Knyga gaunama “DRAUGO" Administracijoje: 4545 
W. 63rd St., Chicago 29, Illinois. Kaina tik $2.75.
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A. -j- A. 

MARIJONA KLIMAS
KLIMAŠAUSKAS

(Sruogaitė)
Gyveno 5602 S. Nordica Avė.

Mirė birželio 6 d., 1962, 9:15 vai. vak., sulaukusi 67 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Skaisgirio parapijos.
Amerikoje išgyveno 49 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Julius, 2 sūnūs Anthony, 

marti Mary ir John, marti Shirley, 5 anūkai 2 seserys: Vincenta 
Klimas ir Barbara Sargus jos vyras Stanley, sesers vaikai: Lillian 
Reinke ir jos duktė Joan, gyv: Wisconcine; Billy Klimas su šeima, 
gyv. New Jersey, Bruno, Klimas su šeima ir Paul Klimas, Frank Ma- 
ttfsąs, Ann Miiler, jos vyras Wilbert, gyv. Indianoje, ir kit. giminės, 
draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko 2 broliai su šeimom.

Priklausė: Šv. Kazimiero Vienuolyno Rėmėjų draugijai (amž. na
re); Tėvų Jėzuitų Rėmėjų draugijai (amž. narė); Brighton Parko 
Liet. Moterų klubui, Joniškiečių, Labdaros ir Kultūros klubui, Chiea
gos Liet. draugijai, Eržvilko klubui ir Liet. Zagariečiij klubui.

Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4330 South 
California Avenue. Laidotuvės įvyks pirmadienį, birželio mėn. 
11 d., iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į St. Joseph parapijos 
bažnyčią, 5614 S. 72nd Court, Summit, III., kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnūs, marčios ir anūkai.

Laidotuvių direktorius John F: Eudeikis. Tel. LA 3-0440.

PADĖKA

Palaidoję brangų vyrą ir tėvą

A. -Į- A.

JONĄ MACKŲ,
širdingai dėkojame visiems asmenims, prisimi
nusiems velionį gėlėmis, vainikais, mišiomis, 
užuojautomis žodžiu, spaudoje ir laiškais, atsi
lankymu į koplyčią ir vėlionies palydėjimu į 
kapus.

Mums parodyta užuojauta, skaudžios valan
dos supratimas paliko mumyse neišdildomą 
žmogiškumo ryšį.

Su gilia padėka:

nuliūdusi ŠEIMA IR GIMINĖS

PADĖKA
A. -J- A.

ANTON GUDIftSSKS
Gyveno 2503 W. 46 Place

Mūsų įmylimas vyras ir tėvas mirė 1962 m. gegužės mėn. 
22 d. ir palaidotas geg. mėn. 26 d. šv. Kazimiero kapinėse, 
Chicągoje.

Norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimą ir patydėjo į jo poilsio vietą. , '■

Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams: kun. E. Ab
romaičiui, kūn. Paukščiui ir kun. Sugintui, kurie atlaikė gedu
lingas pamaldas už jo sielą. Dėkojame kun. Abromaičiui ir 
kun. Sugintui, kurie palydėjo velionį į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių.

Dėkojame grabnešiams ir visiems, kurie pareiškė mums 
toje liūdesio valandoje užuojautą.

Dėokjame laidotuvių direktoriui John F. Eudeikiui ir 
štabui už malonų patarnavimą.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybės padėkoti. Visiems, visiems nuo
širdus dėkui.

Žmona, dukterys, žentai ir anūkai

A. f A.

PETRUI MEILUI mirus, 

jo žmoną Grasiliją ir šeimą nuoširdžiausiai 

užjaučiame.

Tirvu šeima

A. f A.
STEPONUI PAŠKEVIČIUI mirus, 

p. Julijai Paškevičienei, dukteriai Danguolei 
ir žentui Ramūnui Vanagunams, sūnui Viliui 
ir dukteriai Janinai reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

Dina ir Algimantas Bakšiai
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X šv. Kazimiero Seserų Rė
mėjų 8 sk. susirinkimas įvyks 
šį sekmadienį, 1:30 v. p. p. Šv. 
P. Marijos Gimimo parapijos 
salėj. Pirm. Paukštiene ir val
dyba kviečia nares gausiai da
lyvauti, nes ligi rudens dau
giau susirinkimų nebus.

X Kun. Alf. Lipniūno at-kų 
kuopos iškyla !bus šį sekmadie
nį, birželio 10 d. Susirinkti 8:30 
vai. r. prie Dariaus ir Girėno 
paminklo Marąuette Parke Va
žiuoja prie Paw - Paw ežero, 
Mich. Reikėtų pasiimti savo su 
muštinių, sporto priemonių,
maudymosi kostiumus. Jei kas j Jos įvyks 10 vai. Po pamaldų Į Federal Savings & Loan Assn., 
gali, gali vykti savo automobi- ! minėjimas ir filmas. Minėjimą 
liu. Ekskursantai išvyksta 9 rengia LB Roselando apyl. Vai
vai., o grįš tik sutemus. Kvie- dyba.
čiami iškyloje dalyvauti ne tik 
moksleiviai ir studentai, bet ir 
jų tėveliai.

X šv. Antano parapijoj, Ci
cero, III., šv. Antano gaubei į- 
vyksta pamaldos pirmadienį, 
antradienį ir trečiadienį. Pamal 
dos vyks vakarais 7:30 v. v. 
Pamokslus sakys kun. J. Bud- 
zeika, MIC. Parapijos klebonas 
prel. I. Albavičius kviečia tikin
čiuosius pasimelsti.

X Vet. gyd. dr. Romualdo 
Giniočio, nuoširdaus skautų rė
mėjo, sodyboje, 2621 H. Sheri- 
dan Rd., Waūkegan, III., š. m. 
birželio 10 d. įvyks visų trijų 
Chicagos mergaičių tuntų iš
kyla. Į iškylą skautės vyksta 
autobusais, kurie išeis iš Jau
nimo Centro 8 vai. r: Iškylai 
vadovauja Vidurio rajono vadei 
vė F. Kurgonienė, Aušros Var
tų t. tuntininkė J. Bobinienė, 
Karnavės t. tuntin. L. Luneckie 
nė ir Juodkrantės t. tuntin. Ja- 
nulevičienė.

X Stasė Loreta Stasulaity
tė, gyv. 1325 S. 49 avė., susi
žiedavo su Ermundu Antanu 
Petravičiumi. Jo tėvai Bronė ir 
Steponas Petravičiai gyvena 
5927 S. Whipple, Chicago. Sta
sė Loreta Stasulaitytė yra bai
gusi Loyolos universitetą ir da
bar mokytojauja Chicagoje ir 
toliau siekia aukštesnio mokslo 
tam pačiam universitete. Ed
mundas Antanas Petravičius 
yra baigęs De Paul universitetą 
ir dabar dirba Acme Resin Cor 
poration Chicago chemiku ir 
toliau siekia aukštesnio mokslo 
Roosevelt universitete. Jie mo
terystės sakarmentą priims 
rugpiūčio 11 d. 11 v. per šv. 
mišias Šv. Antano bažnyčioje, 
Cicero, III.

X Marąuette Pk. Balfo 5 sk. šį 
sekmadienį prie lietuvių para
pijos bažnyčios daro rinkliavą.

X A. a. Petro Parulio atmi
nimui pagerbti vietoj gėlių, Va
sario 16 Gimnazijos patalpų 
statybai V. Žirgulevičius ir M. 
Rėklaitis paaukojo po $110.00.

(.Sk.)

X Rambyno — Kinderių va
sarvietės telefonas yra: Union 
Pier, Michigan, Lakeside 8411, 
Chicagoje PR 8-0818. (Sk.)

X LB Marąuette Parko apy
linkės valdyba birželio 4 d. tu
rėjo priešatostoginį posėdį. Nu
sistatyta rudenį išvažiavimą-ge 
gužinę suorganizuoti T. Marijo
nų soduose rugsėjo 23 d. Ap
tarta Jaunimo Centro Tautinio 
ansamblio ir LB Chicagos apy- 
gardos reikalai. Taip pat paskir 
ta 12 dol. žurnalui “Eglutė” su 
intencija apmokėti žurnalo pre
numeratas užsienyje gyvenan
tiems neturtingiems lietuviams.

X Dr. Jonas Paukštelis, liet. 
genocido parodos organizato
rius ir tos parodos komiteto 
pirmininkas, rytoj Roselande, 
11 vai. Visų šventųjų parap.
salėje birželio įvykių minėjimo 
metu pasakys kalbą ir supažin- ir kt. Paminklo statyba reika

lauja aukų, todėl visi kviečiamidins dalyvius su genocido paro
da. Paroda veiks nuo 8 vai. ry
to iki po pietų 1 vai. 'Portlande statomo kryžiaus są-

Už Lietuvos kankinius pamal j skaiton: No; 94172, Standard

X L. Bendruomenės geguži
nė rytoj prasideda ne 2 vai., 
bet 12 vai. Tėvų Marijonų se
minarijos soduose.

X Vaikų festivalis, ruošia- tepijono studijos mokinių kon- 
mas Alvudo, įvyksta birželio 17 certas įvyks birželio 10 d., sek- 
d. Marąuette parko aikštėje, madienį, 3:30 vai. p. p. Jauni- 
Generalinė festivalio repeticija mo Centro salėje.
įvyksta Gage parko salėje birž. , x Ona ir Jonas Gradinskai 
10 d. 1 v. p. p. (55 g. ir Wes— j ir Brighton kepyklos savinin- 
tern Avė.). Tėvai raginami at- kas F. Mackevičius pirmieji pa
sivesti savo vaikus, patikrintų aukojo po 25 dol. nepriklauso- 
jų festivaliui pasiruošimą. mos Lietuvos paviljonui Tarp-

X Marija šrupšiepiė, žinoma tautinėj Prekybos ir Pramo- 
visuomenininkė, grįžo iš Mem-i nės parodoj įrengti. Paviljonui 
phis, Tenn. Marija yra Moterų įrengti aukas siųsti ALB ižd. 
sąjungos, 46 kp. kūrėja, dauge- Kaziui Kasakaičiui, 4719 So. 
lio organizacijų valdybų narė. ■ Maplewood avė., Chicago 32, 

X T. Marijonų Seminarijos III., arba LB Chicagos apyg. 
didysis piknikas įvyks liepos 15 vald. einamon sąskaiton 90456 
d. Tai bus gražus visų Tėvų Crane Savings & Loan Assn.,
Marijonų Seminarijos bendra
darbių ir draugų išvažiavimas. 
Vieta yra žinoma — Marijos 
kalneliai. Patogu yra atvažiuoti 
iš Chicagos ir kitų vietų, nes 
šioji įstaiga randasi prie 83 ke
lio ir 63 gatvės, Clarendon 
Hills, UI.

Iš anksto stenkimės atsimin
ti tą dieną ir asmeniškai daly
vauti seminarijos gegužinėje.

(Pr.)
X Viso buto vėsinimas dabar 

galimas už labai maža pinigų. 
Klauskit apie stipriuosius 
Emerson vėsintuvus pas Gra-
dinską, 2412 W. 47th St. FR^'P” Šv‘ Kristinos parapijos ge

gužės mėn. susirinkimas įvyko 
iDonna Žilienės ir Uršulės Ras
tenienės namuose.

Dvasios vadas kun. Jonas Ve

6-1998. (.Sk.)
X Dr. K. Graužiniui, Lietu

vos atstovui Urugvajuj, mirus,!
Chicagoj gyveną giminės Mari-' . , , _ .
. „ .. . . , , . lutis vadovavo maldai prie gra.ja Grauziniene su dukra Man- x. . ________________

(ja, sūnumis Juozu ir Vytautu
Graužiniais ir jų šeimomis, vie
toj gėlių įteikė Balfui 15 dol.

(Pr.)
X Geriausias poilsis, išsinuo

mojant visą vilą arba kamba
riais Beverly Shores, pušaičių 
prieglobsty. Daug erdvės vai
kams. Kieme apsauga nuo uo
dų. Skambinti: TO 3-7798 po 
7 v. v. (Pr.)

X Vykstu į Los Angeles, 
Calif., pro Phoenix, Ariz. Kas 
norėtų prisidėti prie kelionės, 
prašau skambinti susitarimui. 
PR 8-5972 arba WA 5-3557.

(Sk.)

Šeinfeldo gimnazijos abiturientų dalis, susirinkusiu 15 m. gimna
zijos baigimo proga Chicagoje. Antroj eilėj: Zenonas Petkus, 
Jadvyga Dautartienė, Leonas Balaišis, Aldona Martienė, Vanda 
Petkienė, Juozas Sabas. Pirmoj eilėj — Jolanda Kerelienė, Rūta 
Arbienė, klasės auklėtojas mok. Jonas Račkauskas, Ona Jurkienė 
ir Aldona Brizgienė.

X Kazys Bradūnas ir O. Ali-
šyte - Šulaitienė skaitys savo 
kūrybą šatrijieeių susirinkime, 
šį sekmadienį, 3 v. p. p. Aldo
nos šmulkštienės bute, 7114 S. 
Mozart. Kviečiami ir visi jau
nieji šatrijiečiai.

X Gimimo švč. P. Marijos 
parap. mok. Motinų klubas bir
želio 11 d. 7:30 v. v. įveda sa
vo naują valdybą. Po įvedimo 
ceremonijų bus valdybos susi
rinkimas.

X Labdarių ūkyje piknikas 
vyksta kiekvieną sekmadienį.

X Portlande statomas pamin 
klas žuvusiems už Lietuvos Tais 
vę kovoj su komunistiniu te
roru liudys, kad gyvieji neuž
miršo žuvusių ir nukankintųjų 
Červenėje, Panevėžy, Telšiuose

prisidėti auka, kurias siųsti

4192 Archer Avė., Chicago 32, 
111.

X Šv. Kryžiaus parapijos 
Šv. Vardo d-ja šį sekmadienį 8 
v. r. eina bendrai Šv. Komuni
jos.

X Muziko Antano Nako for-

47 st. & Rockwell avė., Chica
go 32, III.

X Anelės Kirvaitytes vado
vaujamas Jaunimo Centro kan
klių ansamblis pakviestas pil
dyti programą McCormick sa
lėje Tarptautinės Prekybos pa
rodos metu. '

Chicagoj ir apylinkėse
MOTERŲ SĄJUNOS SUSI

RINKIMAS
ALRK Moterų sąjungos 75

žiai papuošto altoriaus,
Delegatės Emily Gudgailis, 

Mary Ann Mineiko, Uršula Ra
stenis ir Donna Žilis padarė 
pranešimą apie Chicagos apskri 
čio susirinkimą, kuris įvyko ge
gužės 28 d. apskr. V. P. U. Ra
stenis savo narėm padėkojo, 
kad dalyvavo susirinkime ir 
kad padėjo apskričio valdybai. 
Šokių pįrm. Bertha. Kukowski 
pranešė, kad spalio 20 d. šokių 
vakaro bilietai bus išdalinti bir
želio susirinkime.

Pirm. ragino nares įrašyti 
naujų narių, kad kuopa galėtų 
daugiau atstovų siųsti į seimą. 
Mt. Greenwood laidotuvių direk

Alice Stephens diriguojamas choras dainavo Vargonininkų s-gos seimo metu surengtame koncerte, 
įvykusiame praėjusį šeštadienį Marijos Aukšt. mok. salėj.

J. A. VALSTYBĖSE
— Jurgio Giaudos naujausias 

romanas Inkaro sonata šiuo 
metu yra labiausia Los Ange
les kolonijoje perkama ir dis
kutuojama knyga. Knygą gali
ma įsigyti kiekvieną sekmadie
nį V. Pryžginto vedamame kny 
kų ir lietuviškos tautodailės 
kioske.

— Prof. Mykolo Biržiškos 80
m. sukaktį Los Angeles lietu
viai ruošiasi iškilmingai pami
nėti. Vietos Lietuvių Bendruo
menės apylinkė suorganizavo 
specialų komitetą.
. — Jonas Miškinis, Rochester, 
N. Y., atsiunčia Draugui įvaire 
nybių ir šiaip žinių.

— Mažeikių gimnazijos mo
kytojų ir mokinių suvažiavimas 
įvyksta birželio 16 d. Hamilto
ne, Can., Aušros Vartų parapi
jos salėje, 58 Dundurn Street 
N. Suvažiavimas prasidės pa
maldomis 4 v. p. p. Aušros Var 
tų bažnyčioje, kurias atlaikys 
mažeikietis kun. A. Janušas. 
Po pamaldų par. salėje pobū
vis - vaišės. Antykusieji anks
čiau į Torontą kreipiasi šiuo ad 
resu: R. Bakevičienė - Pakal
niškytė, 23 Hewitt av., Toronto 
3, Tel. LE 4-0192, o atvykstan- 
tieji šeštadienį vyksta tiesiai į 
Hamiltoną. Apsistojimo vieta

tore Ann Dolik pažadėjo atsi
vesti susirinkiman savo draugę. 
Bernice Nedzveckas, fin. rašt., 
susižeidė, bet vistiek dalyvavo 
susirinkime. Tvarkdarės prane
šė, kad buvo išsiųsta 7 dėžės 
drabužių šv. Juozapo indėnų 
misijoms.

Susirinkimas uždarytas pasi
meldus už sergančias nares 
Magdaleną Janulį ir Pauliną 
Kairį.

Po susirinkimo visos buvo 
pakviestos prie vaišių stalo 
Ben ir Donno Žilių 13 m. ve
dybinio jubiliejaus proga ir 
Donna Žilienės gimtadienio pro
ga. Buvo išreikšta daug linkė
jimų ir sudainuota Ilgiausių 
metų. Netikėtai atvažiavo vieš
nios, buvusi III. direktorė ir 
veiklios 20 kp. narės Marijona 
Paukštienė ir Peggy Zakaraitė, 
kurias gausiai apdovanojo gim
tadienio proga.

Mūsų darbščios vicepirm. 
Ann ir Juozapo Dolik duktė Ja- 
nice išteka už Thomas Finn. Iš
kilmingos vestuvės įvyks su 
mišiom St. Kristinos bažnyčioj 
birželio 9 d., 11 vai. Pietūs į- 
vyks Kilty restorane. K.

CICERO LIETUVIŲ NAMŲ
SAVININKŲ PAGERINIMO 

POLITIKOS KLUBAS

Klubo pusmetinis ir paskuti
nis prieš vasaros atostogas su
sirinkimas įvyks antradienį va
kare, birželio 12 d. Lietuvių 
Liuosybės svetainėj, į kurį esa
te kviečiami gausiai atsilanky
ti. Svarbus reikalas, kuris lie
čia ne vien tik lietuvius namų 
savininkus, bet ir įvairių tautų

IŠ ARTI IR TOLI
Hamiltone — J. Pleinys, 118 
Fairlegh Avė., SO. Tel. LI 7- 
3028. Nakvynė bus parūpinta. 
Pobūvio išlaidoms padengti $5 
asmeniui. Kviečiame nuoširdžiai 
visus dalyvauti.

OKUP. LIETUVOJE
— Kupiškis esąs pagarsėjęs 

revoliucine praeitimi. Vilniaus 
radijas gegužės 21 d. teigė: 
Kupiškis ir jo apylinkės esan
čios turtingos revoliucijos pra
eitimi ir įdomios etnografiniu 
požiūriu. Tad jos vis traukda
vo istorikus ir liaudies meno 
tyrinėtojus: Kadangi toji revo
liucinė praeitis šio meto Lietu
voje laikoma žymiai svarbesniu 
dalyku už įvairias muziejines 
senienas, tad pirmiausia susi
rūpinta apsaugoti tą revoliucinį 
palikimą. Neseniai Kupiškyje 
įsteigtas Šiaulių valst. istorinio- 
etnografinio “Aušros” muzie
jaus filialas. Čia būsianti visa 
medžiaga apie komjaunuolius
ir kitas buv. “fašistų ar lietuviš ■ jjgį pajėgė visuomet išsilaikyti
kų nacionalistų” aukas, revo
liucionierių kovas už “šviesesnį 
rytojų”. (E.)

VOKIETIJOJE
— Kun. dr. J. Petraičio su

kaktis. Memmingeno (Voiketi- 
joje) lietuvių kapelionas ir te
nykštės PLB apylinkės pirmi
ninkas kun. dr. Jonas Petraitis 
švenčia savo 50 metų amžiaus 
ir 25 metų kunigystės (sidabri
nę) sukatis. Sukaktuvininkas 
gimė 19(12 m. gegužės 1 d. Pa- 
mituvio kaime, Eržvilko vals
čiuje, ūkininko šeimoje. Jurbar 
ke baigęs gimnaziją, stojo Kau 
no kunigų seminarijon ir 1937 
m. gegužės 22 d. Kauno bazili
koje buvo įšventintas kunigu. 
Iki 1944 m. vikaravo Babtuo
se, dviem atvejais Viduklėje, 
Kauno bazilikoje ir Šiauliuose. 
Kartu su tūkstančiais lietuvių 
1944 m. pasitraukęs Vokietijon, 
pasibaigus karui buvo lietuvių 
kapelionu Miunchene iki 1949 
metų. Iš čia nuvyko Romon gi
linti teologijos studijų Angeli- 
kumo universitete. 1954 m. ap
gynė disertaciją iš moralinės te 
ologijos srities ir gavo teologi
jos daktaro laipsnį. 1955 m. 
pradžioje grįžo Vokietijon ir 
tuoj buvo paskirtas Vasario 16 
d. gimnazijos kapelionu. Šalia 
tikybos čia dėstė lotynų kalbą, 
filosofijos pradmenis ir visuo
menės mokslą. Po trejų metų 
įtempto darbo pajuto sveikatos 
nusilpimą ir prašėsi atleidžia-; 
mas nuo kapeliono pareigų. Šie 
lovados direktorius tą prašymą 
labai nenoriai patenkino, nes 
puikiai žinojo kokią pozityvią

kybų parapijas ir pagaliau pre 
kiavietes. Mat planuojama su
kurti sąjungą (vardas dar ne
skelbiamas), kuriam priklausy
tų visi suinteresuotieji, be pa
žiūrų skirtumų.

Numatyta organizacija apim
tų ne vien tik Cicero miestą, 
bet ir kitus priemiesčius, kad 
reikalui esant vieningai apgintų 
įvairius gyventojų reikalus.,

Po susirinkimo mus patiek
tos skanios vaišės. Nesivėluoki-

socialines, kultūrines bei tiky-.te, nes susirinkimas prasidės 7 
bines organizacijas, įvairių ti-v. v. t. J. T.

ir raminančią įtaką kun. dr. Jo 
nas turėjo gimnazijoje. Tačiau 
sveikatos stovis nulėmė ir 1958 
m. sukaktuvininkas persikėlė į 
Memmingeną tenykštės lietuvių 
kolonijos kapelionu. Čia tuoj1 
pat buvo išrinktas PLB apylin
kės pirmininku ir ėmėsi moky
tojauti dvejose vargo mokyk
lose. Reikia pažymėti, kad prie 
Memmingeno kapeliono aptar
naujamos srities priklauso ne 
tik pačiame Memmingene gyve
nantieji lietuviai, bet visoj pla
čioj apylinkėj, siekiant net to
liojo Stuttgarto. Nuo šių metų 
kun. dr. J. Petraitis yra taip 
pat Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus vicepirmininkas, 

į Sukaktuvininko asmenybę at 
žymi kuklumas, romumas ir pa 
prastumas. Nors gyvendamas 
vaidais ir nesantaikomis pasižy 
minčio lietuviškojo visuomeni
nio gyvenimo sūkuryje ir akty
viai reikšdamasis veikloje, jis 
neįsimaišė į tų vaidų sūkurį,

virš jų. Tai vienas iš tų gi
liųjų veikėjų, kuriam nerūpi sa
vęs reklamavimas. Reikia lin
kėti, kad kun. dr. Jonas Pet
raitis dar ilgus metus kupinas 
sveikatos, energijos ir Dievo 
palaimos darbuotųsi benamių 
lietuvių gerovei sielovadinėj ir 
visuomeninėj srity. (ELI). .

KAS KĄ IR KUR
— Budriko radijo programos

pasiklausykite sekmadienį iš sto
ties WHFC, 1450 kil. nuo 2 iki 
2:30 vai. p. p. Girdėsite gražių 
lietuviškų dainų ir muzikos. 'Taip
gi bus mįslių spėjimai. Pereito 
mėnesio Budriko dovanas už mįs
les burtų keliu laimėjo Stanley Sa
kalas, 3236 S. Emerald Avė., ir 
Uršulė Žemaitienė, 4249 South 
Sacramento Avė. — Pranešėjas

— Chicagos Našlių Draugiškc ' giau keleivių, vykstančių į dar- 
klubo susirinkimas įvyksta birže-j bą Chicagoje, negu bet kuri ki

ta linija, nutarė kreiptis į Illi
nois Prekybos komisiją, kad 
gautų leidimą pakelti važmą 
maždaug 10 procentų.

lio 8 d. 8 v. v, Vengeliansko sa
lėje. Visi nariai kviečiami daly
vauti. Po susirinkimo bus tradici
nis narių pasivaišinimas ir šokiai.

M. U.

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybes, etc.
8237 W. 6Srd St.. Chicago 2», III. 

Tel. 434-4600
Parduotuve atdara Ir sekmadie

niais.

MERGAIČIŲ VASAROS STOVYKLA

DAINAVA
ŠIEMET {VYKSTA LIEPOS 8 IKI LIEPOS 22 D.

Rūpestinga Nekaltai 
Pradėtosios Marijos 
seserų priežiūra

Norintieji platesnių informacijų, kreipkitės:
15 d.iki birželio 15 d.

DAINAVA
Immaculate Conception Convent 
R. F. D. 2, Putnam, Connecticut i

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

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

CHICAGOS ŽINIOS
KĄ PATYRĖ KELIAUDAMAS 

APLINK PASAULĮ?

Grįžęs iš kelionės po pasaulį 
“Look” žurnalo redaktorius 
Gardner Cowles kalbėjo Chica
gos vadovaujančių verslininkų 
pietuose. Kelionėje jam teko 
kalbėtis ir su Chruščevu. Iš ke
lionės jis grįžo optimistas, susi 
daręs įspūdį, kad JAV padėtis 
yra pagerėjusi. Jis tvirtino:

1. JAV ir SSSR dabar gali su 
naikinti pasaulį; už tat abidvi 
nori pasiekti susitarimo, kad iš 
vengtų karo.

2. Lūžis tarp?SSSR ir Kinijos 
suardė komunistų vienybę.

3. Ateina kolonializmo pabai
ga.

4. Europos suvienijimas su
kuria didžiausią ir dinamiškiau
sią pasaulio bendruomenę.

5. JAV ir Europa jau pradė
jo kurti naują bendradarbiavi
mo kelią.

Su Chruščiovu jis kalbėjo pus 
trečios valandos. Chruščiovas 
vis dar apie kąpitalizmą yra to
kios pažiūros, koks kapitaliz
mas buvo prieš 100 metų.

ATIDARO PAPLŪDIMIUS
Chicagos paplūdimiai atida

romi šiandien, šeštadienį, bet 
tik nepilnai. Visas sargybas pa
plūdimiuose išstatys tik birže
lio 23 d. Chicaga turi 15 dides
nių paplūdimių ir 15 maudy
mosi vietų prie ežero prieinan
čių gatvių galuose. Taipgi mie
ste yra įrengta 48 maudymosi 
baseinai, kurie bus atidaryti 
birželio 30 d.

Parkų distriktas ir Illinois 
Narų taryba perspėjo, kad 
draudžiama paplūdimiuose nau
doti nėrimo įtaisus, nes sar
gams susidaro sunkumų saugo
ti panėrusius, kad jie nepaskę
stų. Besimaudantiems su nar
dymo įtaisais yra paskirta spe
ciali vieta North avė. paplūdi
my.
NAUJŲ SUSISIEKIO PRIE

MONIŲ BANDYMAI
Washingtone buvo ir Chica

ga, tarp kitų miestų, parinkta 
bandymams naujo, ultra moder 
naus susisiekimo priemonių, pa 
sižyminčių dideliu greičiu. Nu
matoma įvesti meniškai paga
mintus traukinėlius, mažai te
darančius triukšmo, lekiančius 
greit.
PAKELS GELEŽINKELIAMS 

VAŽMĄ
North Westem geležinkelio 

linija, kuri kasdien perveža dau

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago 32, UI. Tel. YA 7-5980

Priimamos mergaitės 
7 iki 16 metų amžiaus

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

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




